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Editorial 

 

In a critical and transitional period for education, issues related to training and evaluation of 

educational work and teachers, reformation of curricula and educational materials of primary 

and secondary education prevail. In addition, there are issues related to inclusive education 

and special issues of special education, minority, intercultural education, as well as issues of 

selection of education executives. 

In this context and in the third issue of the 9th volume of the Educational Circle, there are 25 

articles that cover these fields, thus demonstrating not only the interest but also the 

contribution of teachers in forming the dialogue which is developed. 

It is a fact, over time, that the educational changes proposed and implemented by the Ministry 

of Education, are part of the broader political and ideological framework of the respective 

governmental majority. However, the educational community, as a living organism, should 

always have its own place in every educational planning, as it expresses in the best possible 

way in practice, the essence of the events concerning the structure, the organization and the 

operation in general of the educational system. 

Closing with this issue one more volume of the Educational Circle, it is important that this 

journal continues to enrich this dialogue, supporting the global exchange of knowledge, 

making the results of scientific knowledge and research available to the public. 

 

Spiros Kioulanis 
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Editorial 

 

ε κία θξίζηκε θαη κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ εθπαίδεπζε, θπξηαξρνχλ ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αθφκε, θπξηαξρνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα δεηήκαηα εηδηθήο αγσγήο, κεηνλνηηθήο, δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη δεηήκαηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζην ηξίην ηεχρνο ηνπ 9νπ ηφκνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ, 

θηινμελνχληαη 25 άξζξα ηα νπνία θαιχπηνπλ απηά ηα πεδία, θαηαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ φρη κφλν ην ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη. 

Δίλαη γεγνλφο, δηαρξνληθά, φ,ηη νη φπνηεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πξνηείλνληαη θαη 

πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, εληάζζνληαη κέζα ζην επξχηεξν πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο. Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, ζα πξέπεη πάληα λα έρεη ηε δηθή ηεο ζέζε ζηνλ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο εθθξάδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ 

πξάμε, ηελ νπζία ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή, ζηελ νξγάλσζε θαη γεληθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κιείλνληαο κε ην ηεχρνο απηφ έλαλ αθφκε ηφκν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, είλαη ζεκαληηθφ 

φηη ην πεξηνδηθφ απηφ ζπλερίδεη λα εκπινπηίδεη απηφ ην δηάινγν, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

παγθφζκηα αληαιιαγή γλψζεσλ, θαζηζηψληαο δηαζέζηκα ζην θνηλφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη έξεπλαο. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο  
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Exploring Greek mythology, through the art of painting, music and group play. A 

proposal of an education program within context of co-education children with vision 

deficiencies alongside with the students of the common school, whose eyesight  functions 

regularly. 

Paraskevi Stefanidou, Secondary Education Teacher, Ma in Special needs, Ma in Museology- Cultural 

Management,  vivikastefi@gmail.com   

 

 

 

Abstract: The principal purpose of the following presentation is to patently designate the 

connection of the myth and the art via the design, the provision and the planning of 

educational activities based on paintings, which address children in the preadolescent age, 

whether or not they have vision deficiencies, in the context of coeducation. The images of 

mythology become invigorated through the masterpieces of grandee artists, offering stimulus 

for an abundance of educational activities. Access in the art sphere is a public good and 

allowing no exceptions all persons with special needs should have the right to participate in it. 

Thereby, this presentation is in an effort to give prominence to the need of redefining the 

relation that persons with vision deficiencies bear towards the art of painting, music and group 

play through the demonstration of the painting, entitled “Orpheus and Eurydice” by 

Konstantinos Parthenis. Last but not least, parallel to the above the importance of education is 

emphasized due to its significant role concerning the school and the social life of all children 

Keywords: vision deficiencies, art, mythology, music, co-education, group play. 

Introduction 

Initially, it must be stressed that the general purpose of educating children with vision 

difficulties differs not from the reason why those whose eyesight doesn't malfunction get 

educated. Education, aspires of the cultivation, the development of the psychophysical and 

intellectual abilities of a child and to ensuring their psychic and sentimental balance, having 

as an outer purpose, their acceptance by the social community and their absorption in the 

creative procedure (Eleni Trigka-Mertika, 2016). Quite often the development of children 

who suffer from vision difficulties is impeded in comparison to the classmates‟ development 

who can see, in various domains. Nevertheless, it is a fact that no children's educational needs 

are ever covered from the school curriculum (Angela Beech & Brian McManus, 2011).  For 

preadolescent students who demonstrate vision adversities and study at an ordinary-

integrational academic institution of any grade communion with their coevals who have a case 

of a disability, which is akin to theirs proves to be beneficial (Rita Kirkwood, 2011). 

A general view, which prevails is that a handicapped person should be impotent to take up 

any responsibility or to offer any kind of service to the society (Vevilos & Makrogiannaki, 
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2010). For as much as children grow up they need skills in order to create and preserve their 

social agenda(Papadopoulos, 2005) owing to the fact that initially blindness affects negatively 

their development since they demonstrate a lack of experience, difficulty in movement, in 

orientation and in the skills of everyday life survival, roughness in their communication with 

others, etc. Of course these problems are reduced significantly in cases of shortsighted 

children always depending on the percentage and the functionality of the vision they possess 

(Eleni Trigka-Mertika, 2016). 

The term coeducation stands for the term which has prevailed internationally since the 60s 

and on and the relevant endeavor that has been done in order for the majority of students with 

special needs to coexist and co-study with their classmates in common schools of all grades 

and actually in the context of a regular classroom, equipped with the necessary pedagogical 

help and support from specialized educators or/and any other experts that may be present ( 

Liodakis, 2014).   

Reasons supporting the education and the social integration of blind people and generally of 

persons with disabilities 

 Individualist tendencies are reduced or eradicated due to intercourse and meeting in 

the everyday context and situations of life via mutual acknowledgment understanding 

and acceptance while also with the building of reciprocal trust. 

 The admittance of the individuality of a person from their surrounding facilitates 

importantly that person on their own to embrace their specialty or their disability to 

gain their true self-image to form their identity and all in all to accept themselves as 

they are. 

 When a person gets in touch with the hardships of others they acquire knowledge for 

their inner self 

 Long-term common living is characterized by quality and honesty against the 

individuality of another person. 

 Coeducation and generally integration does not eliminate individuality but it does 

transform the social status against it and therefore the psychosocial relationship blind 

person holds towards their problem. That is when society changes the way they look 

upon disability the person who has one alters the way they deal with their problem 

(Liodakis, 2014). 

 "Normal" children get sensible regarding the difficulties that disabled people deal with 

they familiarize with the different and they finally accepted. 

 However the greatest outcome is that children gain unique experiences passing 

qualitative time with the disabled persons and they potentially transfer this new 

approach towards the disabled into the public sphere (Vevilos & Makrogiannaki, 

2010). 
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At this point it is vital to stress that blind children have every right to be equally educated as 

children who can see. Even so, in educating the blind or the ones with vision difficulties it is 

really significant that the educator takes nothing for granted, especially in young ages. They 

should describe and exemplify everything in order to facilitate to form or to comprehend 

unfamiliar notions. Definitely the introduction to those new notions has to happen in a 

different more practical manner. great emphasis must be laid on the prosecution of various 

activities and on the implementation of abundant object lessons (pictures, manikin objects, 

sketches, diagrams)something which will provide children with unknown experiences and 

will enable the teacher to take part in the construction of their knowledge background, but 

also in the cultivation of their personality (Eleni Trigka-Mertika, 2016).  

Hearing and touching are the fundamental means of communicating through the senses for 

blind kids. Moreover, for the kid to unify their knowledge about an object, they would have to 

process and to explore via touching with successive movements, touching the object, one by 

one, all of its parts and afterwards, to realize the relation the object has with those parts. 

Lastly, with the help of a mannequin of the object and the simultaneous explicit clarifications 

from the educator, the students are expected to manage to amalgamate their awareness 

regarding the parts of the object, gradually, but also well rounded.  

In consequence persons who display disabilities require encouragement and systematical 

provision of stimulus in order to get motivated to explore and come in contact with the 

multifarious objects and situations of their surroundings using their functioning senses. In this 

way they will feel the joy of discovery and step by step, they will be led to self-activity, that is 

to act on their own without external help.  

1. The magnitude of group play for the cultivation of the disabled children's 

personality in the framework of co-education with students of an ordinary 

school 

Playing is a principal and fundamental trait, which characterizes every stage of childhood 

(infant toddler preschool School) of puberty and of adulthood. Playing is considered essential 

for the whole life of a human being who in adulthood alters the means of expression and 

demonstration of that game (Pedagogical Psychological Encyclopedia, 1991). 

According to Heraclitus, “Aion the kid plays, the kid who plays the dice owns the reign”. In 

terms of allegory this adage denotes that during the phylogenetic and ontological trajectory of 

life “a chain of games” is created. The child though playing experiments in order to adjust in 

what life requires something which justifies the fact that group play makes for a pedagogical, 

psychological and psycho-therapeutic subject of research.  

Studies in diverse domains of science bare testament to the decisive role that game plays in 

the process of the physical, cognitive, emotional and social growth of the child. Daily 

presence is so ubiquitous and as a consequence, playing is examined nowadays, as a form of 

organizing the child's life.  
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Delineating and delimiting the game apropos of the rest of the human activities, Huizinga, one 

of the most remarkable scholars authors about game that “it is a free act experienced as 

imaginary, which stands out of the ordinary but nonetheless competent enough to absorb 

completely the one involved in it; an activity stripped of every material interest and utility, 

which becomes accomplished via unambiguous, stable boundaries of time and place, develops 

in order pursuant to given rules and configures collective relationships which are surrounded 

by mystery or highlight under disguise their paradoxical character which opposes the ordinary 

world” (Dimitris Germanos, 1993). 

1.1 The importance of group play and the cultivation of one's personality 

Group play exerts beneficent figments and assists positively the wholesome growth of the 

kid's personality. By the term personality we refer to an organized set of characteristics out of 

which, with intertemporal stability and a penetrative persistence, the distinctiveness of the 

psychological behavior of a person derives (Pedagogical Psychological Encyclopedia, 1991). 

It has been ascertained that children who enjoy group play and regularly take part in it 

develop in harmony, physically mentally and emotionally. On the contrary children who 

didn't indulge in playing with other children during their early childhood, became feckless, 

neurotic, egotist and cantankerous.  they were not given the opportunities to cultivate the 

sense of responsibility to become daring, to struggle so as to smoothly surpass the difficulties 

of their age but also the hindrances that the gamers  of each team set against the players of the 

opposite team in group play. 

Play intertwines with all the inner needs of the kid. This is the reason why it is of great merit 

for their development and an indispensable preparation towards the mature preoccupation. 

Game end work are notions identical in mind of the kid since interests and effort are 

interwoven. Rephrasing the words by the preeminent pedagogue Froebel the innate perkiness 

that children possess can solely be acted and manifested through game. 

Because of that it is mandatory to encourage as soon as possible the spontaneous vim of 

children by generating opportunities to indulge in playing. Within group play Froebel stresses 

that symbols are in abundance (Pepy Daraki,1985). Depending on what purposes they serve 

symbols represent situations from everyday life and the actions of adults. Seeing that a kid is 

neither able to identify with them nor to take part in their activities while a kid is also inept at 

freely developing their own effect within the grown up society and to express in a 

multifarious manner themselves, it is sensible that they find resort in reenacting and imitating 

while playing, the grown-ups copying their occupations and their behavior in a relationship 

context. Thereby this emulative activity functions as a pressure valve and leads to inner 

balance. 

In the opinion of Chateau (Dimitris Germanos, 1993) the kid grows up having an inclination 

towards a role model unto a final destination which is adulthood. Play accounts for a 
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purposeful demonstration of the child's desire to overcome childhood and jeopardizes the 

totality of the force contained in a child's personality thus being directly connected with the 

process of evolution. 

By the time kids get incorporated into a team in which they play they have already accepted a 

kind of a game contract which brings them in touch with models of how they will function in 

society in the future. Particularly Chateau underscores the importance of the effect that two of 

the main aspects of group play have on the kid. Those two aspects are defined as follows: 

a. the attraction for the rules and the existence of a specific order in the gaming process 

and 

b. The "invocation of the firstborn" in other words the kids' connection with their models 

of an older child which account for intermediary stations throughout the course of life from 

childhood to adulthood culminating in the final destination of the process, maturity. 

Generally one man play generates (Pepy Daraki, 1985) a friendly and sociable atmosphere 

which accelerates the maturity rate and the socialization of the child. Furthermore it offers 

opportunities to satisfy fundamental biological needs for movement and action, to exercise 

their body intensively which is as a fact gravely significant to their smooth and harmonic 

growth. Experts claim that an athletic body is easier to comply with one's will. 

Self-education is actually achieved through group play. Moreover operating within the team 

the kid experiencing an atmosphere of good sportsmanship and of edifying competition 

digests creatively all the beneficial effects of education which leap out from group play and 

provide them with powerful stimulus to practice their imagination, to take up initiative, to 

exercise while also to judge wisely and to calculate their moves sensibly. They train 

themselves into taking brave initiatives and to gaining experience based on the outcome those 

have. Lastly the child becomes capable of overcoming an array of childlike demerits such as 

covetousness, selfishness and the tendency to mischief. 

Children in their early ages undergo a period in which they express aggressiveness, egoism, 

autarchy and callosity. In the process of outreaching those primitive instincts the proper 

education and environment are necessary. One of the most efficacious means to fulfill this 

goal is through group play. Play enables the kid to be discharged from atavistic harmful 

tendencies (Pepy Daraki, 1985). Certainly competitiveness within group play causes the kid to 

have outbreaks which lead to redemption. 

Group play in the framework of self-obedience which is essential for the game to function 

properly transmutes the kid‟s innate aggressiveness into gentle competition and fruitful 

sportsmanship. 

What is more group play in which nowadays both girls and boys participate contributes in the 

elimination of ever more of the old inequalities. We shall not forget that in older ages girls 

were restricted in the household's boundaries mainly due to the social circumstances and the 
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upbringing they were given as distinct from boys who were encouraged to play unconfined 

outdoors. 

However these days playing in groups enables both boys and girls to comprehend and also to 

exercise their powers and abilities. It fosters the corporation of the two sexes and generates 

for them equal opportunities in good sportsmanship partnership and solidarity among them. 

2. Mythology and the potential of the implementation of artworks with 

mythological context in the field of education. 

Being faithful in Greek tradition as myth we entitle every story which attempts to respond in 

questions such as how the universe was created, what upper forces rule over it, how humans 

were created and the various animals and other queries which trouble manhood within an era 

in which the human mind has still not managed to consciously serve the unbiased truth (Greek 

Mythology, 1986). 

In other words, mythology was created by humans themselves who yearn to make up fairy 

tales blending the real with the imaginary shaping and naming the inanimate, the animals and 

the natural phenomena situations and notions but also their own feelings, their desires, their 

fears, their hopes. 

Knowledge always has a boundary whilst conscience thrives for a meaning upon which it can 

rest. The immortality of the soul‟s infinity are insatiable demands of every complete 

conscience. Myth is a distinct way of comprehension which will enable humanity to surpass 

the boundaries that the intellect sets and to repose onto something irrational(Greek 

Mythology, 1986). 

In scientific knowledge the intellect functions exclusively combined with fantasy whilst in 

understanding the myth the intellect functions combined with fantasy. This combination 

should not seem peculiar because in art we come across the same phenomenon. The 

resemblance of the conscientious patterns between poetry and meat exemplifies the 

phenomenon in which myth can acquire a new sense of existence within poetry and visual 

arts. When the process of conception of pieces of art is lost usually visual arts are those which 

enable us to approach the life embedded in the myth(Greek Mythology, 1986). 

As much as literature crafts but also as art crafts myths always constitute a beloved topic for 

kids of every age. Myths answer their questions; they offer them an excellent means of 

cultivating their creative way of expression and the extrication of their fantasy; they provide 

them with information and awareness for the world that surrounds them. 

To specify the aforementioned point it must be stated that Greek myths because of their 

oddities (due to which they actually possess a prevailing position in the mythology of other 

populace) they shave the national consciousness of children and additionally through them the 

cultural legacy they carry is handed down to kids. 
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At this point it is worth mentioning that Plato in his ideal state suggested that the education of 

future citizens initiated with the narration of myths rather than the so-called rational activities. 

Mythological imagery evolving from the masterpieces of the great artists revives in the 

children's imagination providing us with stimuli for an array of educational activities. 

Indicative subjects that could interest us in the paintings containing mythology are first of all 

the myth itself and its tuition via activities in every aspect of the development of the kid‟s 

personality. Psycho kinetic drama primathematic musical games native language pre-reading 

pre-writing. Afterwards painting and its various pieces, its forms and techniques even the 

colors themselves could be of immense interest. The intellectual tendencies and concerns of 

each era while moreover its cognitional creations demonstrate some reflection in art. 

Philosophic scientific and artistic perceptions of classic antiquity were never eliminated 

throughout the passage of time. Particularly in painting mythological topics are conveyed in a 

different manner in every period from the middle ages up to our days.  

2.1 The choice of the painting «Orpheus and Eurydice by K. Parthenis» 

 

Fig. 1.Orpheus and Eurydice by Parthenis K. 

Elements of the painting which shall function as the basis for our educational implementation 

of the myth are the following: 

 The rhythm and the musicality that regulate the piece of art 

 The aerial shapes and their dance movement 

 The gentle almost transparent colors 

 The curved lines and the shaped trees 

 The simplicity of the painting 
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 The harmony and the embedded 

 The metaphysical element 

 The romantic mood and mellowness 

With the aforementioned as a basis we mention the points of view through which we can 

approach Konstantinos Parthenis's art 

 The teaching of the myth itself 

 Painting as an art 

 Dance 

 Curved lines 

 The metaphysical as stimulus for the religious element to come out 

 Love and Eros 

 Orpheus's lyre: string musical instruments, its music power and timelessness. 

To be more concrete 

1. Regarding the myth itself the painting entitled Orpheus and Eurydice appears as a 

suitable stimulus for this purpose. However we are not to concentrate only on that the 

whole perspective of our educational implementation provided that we take for 

granted the teaching of the painting from every angle possible to examine the painting. 

2. Definitely a painting is always approached from the standpoint of the art of drawing. It 

is self-evident that both the sketch and the colors (in cases of people who at a point 

later in time acquired their blindness or even of people who don't suffer from total 

blindness) will trouble us during the presentation of the painting. The theme of the 

painting however is what will interest us the most in this paper. 

3. As far as dance is concerned we must broach that remarkable paintings of other 

noticeable painters exist which contain as a topic per set dance as for instance Seurat's 

paintings which we could might as well capitalize on for the specific work. Besides 

the dance posture is not so unambiguous in the shapes of the painting. 

4. Curvature in the silhouettes of the sketch functions as good motivation to practice 

refined mobility and not only that albeit we believe that cubist paintings would offer 

more here their valuable help. 

5. Reflection as a natural phenomenon is beautifully depicted in the painting by K. 

Parthenis since on the transparent waters of the landscape the hillside is mirrored in 

detail. These accounts for a good opportunity to discuss this phenomenon with the 

students (especially to those who do not have total blindness). 

6. The painting radiates as do most of the artist's works of art I meant to physicality 

which could function as a source of inspiration for the older ones but not for children 
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of a young age for whom approach metaphysical notions is still challenging and 

complicated 

7. The figures of Orpheus and Eurydice predispose us towards the theme of the eternal 

couple and consequently of the topic of love and Eros. 

8. Prompted by the lyre that Orpheus holds -signature element in the painting- which is 

an object and thereby tangible and approachable by kids we focus our attention and 

our target of our educational implementation on the dynamic and the timelessness of 

music. 

3. The planning of the program 

During the process of planning the program the theories of constructivism, the theory of 

multiple intelligence by Gardner, the progressive education model by Dewey, the different 

ways of acquiring knowledge and the holistic communicative framework played a significant 

role (Niki Nikonanou, 2010). Amongst other emphasis was given especially on playing 

bearing in mind that research coming from various scientific domains has proved the decisive 

role of art in the child's life but also of play in the process of their physical cognitive 

sentimental and social cultivation. 

3.1 Pedagogical thinking 

It aims at the kids coming in contact and getting familiar with the New Greek painting, 

mythology, music and the arts. Parallel to that it pursuits to support the fantasy, the initiative 

and the creativity of children. The fundamental core of the program are the kids themselves 

with their interests and abilities. 

3.2 Public group 

The program lasts for 3 hours and addresses children within the age group 9-13 years old who 

are either able to see or not whether they have partial or whole loss of vision. The reason why 

this group was chosen is for the kids to be able to gain awareness over the artistic issues. 

Vision is not the only medium through which one can see a painting and comprehend its 

meanings. 

The chosen age group is the pre-adolescent. The letter is a stage teaming with challenges in 

the child's life whether they face visual deficiencies or not. Certainly a kid that lives with 

some visual malfunction differs not from the rest of the kids with regards to the period of 

adolescence and maybe the difficulties they face are even bigger. This program's aim is to 

bring down the stereotype in the negative reaction of kids towards their encounter with the 

arts. In fact kids in the prepubertal age are anything but indifferent towards art. 
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That desideratum is to charm the kids starting from this little age and to motivate them so as 

to provoke a conversation with them drawing attention not on a specific painting but exerting 

ideas from its analysis to invoke them in talking for issues which are more personal. A 

painting makes for a wonderful excuse for someone who desires to listen to what a kid thinks 

of a work of art and how they interpret it. 

3.2.1 Constitutive methods of working 

 Object observation 

 Experiential learning method 

 Formation of personal meanings 

 Combination of deductive and dialectical method. 

 Guided discovery 

 Creative expression 

 Exploitation of previous experience in relevance to the subject matter. 

 Connection between experience and the sought-after goals. 

 Utilisation of the senses 

3.3 Targets of the educational program 

3.3.1 Individual and social domain 

 Procurement of abilities for as much as possible. Self-contained and independent 

movement and orientation in space. 

 Mutual understanding and assistance 

 Cultivation of reciprocal friendship bonds 

 Appreciation of the characteristics in the personalities of children 

 Acquisition of the ability for cooperative conformation, development and retention of 

interpersonal relations. 

 Self-acceptance based on a perspicuous awareness of their skills and potentials but 

also of their inefficiencies and incapabilities. 

 Cultivation of the faculty to endure the social tensions, pressure, malfunctions. 
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3.3.2 Educational-Cultural field 

 Development of the prowess of a more effective utilization of vision ( provided that 

there are remnants of it) as well as of the rest of the senses 

 Acquisition of the ability to participate and cooperate energetically. 

3.3.3 Cognitive field 

Gradual development and advancement of their speech via 

 The theatrical play, dramatization, role play, pantomime narration and re narration of 

stories, elaboration on topics with a given basic vocabulary, imaginary descriptions, 

active participation during the dialogue, retention of the principle elements of a 

description. 

 Thorough or concise description and portrayal of the facts in the story they heard. 

 Ability to recognize and classify similar sounds or noises as well as to disassociate the 

similar objects and to familiarize with the musical instruments and the rhythm. 

 Practice of the fingers by molding and feeling for objects. 

 Distinction and classification of objects made from various materials. 

 Acquaintance with mythology 

 Cultivation of a multifaceted sensorial awareness 

3.4 Structure of the program 

 Stage 1 

We invite a guitarist who plays and sings along with the children the song “the guitarist”. 

Motivated by this song we initiate an introductory discussion about music in terms of its 

power and its timelessness. 

 Stage 2 

In the room there are in some corners various musical instruments such as a flute, a 

tambourine, a timbrel, castanets, bells, a triangle, a glockenspiel, a harmonica, chopsticks, and 

a guitar. The musician carries with him his musical suitcase which encloses a lyre 

manufactured based on the archetype of the ancient lyre, a drum, a flute, castanets and their 

corresponding contemporary instruments the guitar, the flute and the tambourine. The kids are 

supposed to classify the instruments and categories string, wind or percussion instruments. 

 Stage 3 
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Afterwards the musician narrates the myth around the construction of the first Lyre by 

Hermes and the manner in which it was passed on from god Apollo to man Orpheus. 

 Stage 4 

Dramatization of orifice story who enchanted nature follows. The kids move on unconfined in 

the room and as soon as music starts (the musician plays the guitar) they turn into statues. 

 Stage 5 

A small recess precedes before the following stage and afterwards we recount the fairy tale 

"the magic flute”. So vast is the power of music that not only man but animals and plants as 

well get enchanted by it. We mention the enchanters of snakes in other countries such as 

India. 

 Stage 6 

We play act being enchanters: the children are arranged into couples: enchanters-snakes. 

When the enchanters play the flute the curled up snakes begin to move. They slowly rise up 

and they dance. They subsequently swap roles. A variation of this game is the so-called 

"withering flowers" in which kids as flowers and liven when they hear a specific piece of 

music. 

 Stage 7 

The guitarist plays a lyrical piece of music (the same can be carried out using any device 

playing music). Therefore so vast is the power of music that invokes and an array of 

uncontrollable feelings inside us. We invite children to express what feelings they experience 

while listening to music through pantomime or just by saying how they feel. 

 Stage 8 

In the following face of the program in order to connect the art of music with the art of 

painting kids are expected to draw the music they listen: in simple words while listening to a 

musical pattern forte-piano they are asked to paint or design lines using clay: broken for forte 

and curved for the piano. We can enrich the above mentioned activity as follows we give to 

the kids a phrase with a specific theme for example a verse of a poem; then divided into two 

groups musicians and sculptors kids attempt to express the feelings they experienced; the 

sculptors construct what they felt in designs they desire while the musicians create their own 

piece of music and they agree about the rhythm and perform it implementing the use of their 

musical instruments. 

 Stage 9 

That way consequently we can organize an event in our setting: a musical concert and a 

sculpture expedition. Our job is to enrich the children's expedition with tangible and fainting 

replicas of work of art by well-known painters such as Kandinsky, Klee, Iakovidis, Litras, 

Maleas and of course the painting "Orpheus and Eurydice" by K. Parthenis. We observe that 

each artist expresses in their own distinct way as our little artists also do. We highlight the 
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fact that the same occurs in the case of the musicians seeing that everything we watch or hear 

and moves us has a unique impact on each and every one of us and we need to share it with 

others (as do the kids through the concert and the sculpture expedition). 

 Stage 10 

We focus our attention on the paintings which depict musical instruments. Based on the 

stories we heard previously we recognize in Parthenis's painting Orpheus and his lyre. 

Subsequently after the kids observe and I'll speak their personal viewpoints we proceed in the 

narration of Orpheus and Eurydice's myth. 

 Stage 11 

At this final stage of the program the kids are urged to explain what they like the most and 

what did not appeal to them throughout the program. Furthermore we try to elicit what 

fuddled them the most while also the reason behind it. Eventually the musician bids farewell 

and they take with them the art crafts they created as a souvenir gift. 

4. Epilogue 

During childhood humans possess preliminary means which account for valuable pedagogical 

principles for them to develop: game and mimesis. Childhood can be described as the age of 

plasticity which constitutes the source of progress and creation of civilization. As a 

consequence the new educational model manipulates disparate ways to confront the needs of a 

kid. Clearly it does not extirpate the true nature of the kid and it does not believe that they 

only have duties but rights too. Certainly it does not classify the key but rather respect the 

salutary powers they have which become externalized and satisfied via playing games. 

Moreover game and Mimesis are two primordial means to achieve the self-evolvement of the 

kid which are in fact interrelated internally (Xirotiris Ilias, 1975). 

Supposing that gameplay is the substance of the kids life if therefore we are obliged to 

facilitate the kids so as to blossom out through playing into a healthy and balanced personality 

it is equally mandatory to subserve them to develop their will to work because when they 

reach adult food they will stop being just the "homo ludens" they were in their early 

childhood (Christodoulow Tomasidis, 1982). 

Despite the fact that acclimatization with responsible and independent labor appears past the 

6th year of a kid's life it is however essential to cultivate the positive attitude towards work 

from the preschool period. At the point when the ability to work responsibly and seriously 

matures satisfactorily then a differentiation between the will to work and the will to play 

follows. 

During this period of time it is a teacher's onus to promote this maturity and the kid‟s 

willingness to work and parallel to the encouragement to play, to request that the kids conduct 

the proper serious projects. 
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Only in that way it is that the kid will cultivate in them the sense of duty and responsibility 

which will account for a decisive factor for success throughout adulthood. Undoubtedly play 

is an indispensable vehicle of education. Owing to that supposing that the kid does not learn 

from an early age to collaborate they will have to cope with incomparable hardships in 

adjusting to the working sphere which they will encounter later as adults. 

Children whose eyesight functions properly as much as the blind children can undergo 

identical sentimental experiences that art offers but in a different manner since there is 

accessibility to her while also they are surrounded by the proper pedagogical and 

psychological atmosphere (Vasilis Argiropoulos, 2010).  

Finally art conforms the whole hypothesis of the individual as a social entity by approaching 

their cultural identity (Niki Psarraki Belesioti, 2004). What is more through painting 

preadolescent children, whether or not they have vision deficiencies, are capable of 

developing their perception of the tangible, their fantasy and to reflect on their ideas and 

feelings. 

The effect music has is also of great importance. Music on her park can promote self-esteem 

and fill them with hope and satisfaction both individually and collectively. For most students 

whose fundamental sense is hearing and not vision music as a means of intake accounts for a 

source of immense satisfaction. However music also functions as a means of expression and 

provides the students with the opportunity to create actively standing equal towards their 

classmates who can see (Sally – Anne Zimmermann, 2011). 

The value of art and her purpose, according to the analysis we made so far, proves to be of 

significant value. Owing to that youngsters with vision deficiencies should not be deprived 

from the opportunities it offers. This program is an endeavor to approach as much as possible 

art through entertainment and games since the lottery is an inextricable element in a child's 

life. Every kid disabled or not has the entitlement to play, to education and social life. Our 

personal obligation is to grant the disabled kids the right to our care and our interest so as to 

render assistance to the difficult efforts they make, arming them with all the essential 

equipment. 
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Appendix 

Orpheus and Eurydice by K. Parthenis  

The painting depicts a vast landscape in which two human figures prevail placed 

symmetrically on the right and the left edges of the painting in a harmonic composition. The 

landscape functions as the background of the painting with separates into two parallel 

horizontal levels: the down level which covers 1/3 of the background portrays the shore of a 

river upon which the upper level of the painting reflects. The river works as the discriminating 

line between the two levels. The landscape is portrayed with minimum perspective: far away 

are the mountains and above them the small pink clouds in the sky not in blue color but in 

chromatic tones identical to those of the shore. Cypresses and pine trees are dispersed all over 

the landscape and exactly on the center of the painting a small gray and white rock gleams 

and on its right side a cypress appears (the biggest one). 

The two figures segment vertically the two parallel dimensions. The right figure is a female 

shape in the front of posture dressed in a blue cloth which covers the whole of her body and a 

veil that flutters. She is lanky almost discarnate on such a high degree that the colors of the 

landscape trespass her body and she is almost deadly like. Her body seems lingering since her 

two feet do not touch the ground. The characteristics for a face are indestructible. Her head 

leans towards her left shoulder and her hands lay on her chest (the left is upper than the right 

hand). The whole figure inclines curving towards the left side maybe to demonstrate her 

yearning to reach the opposite figure or because of the sadness of the separation.  

The right figure depicts a man in a profile posture tall and slim also facing to the left; his 

transparent cloth in light maroon helps the body line to be shaped. A green cloak is wrapped 

around his hands that hold the lyre. He seems as if he plays the lyre whilst simultaneously he 

walks. His feet step sturdily on the ground proving that he belongs with the living as opposed 

to the discarnate female figure behind him. His image is anyway rendered more 

conspicuously. His curled dark-haired head leaning forward hinders us from seeing his facial 

traits. Possibly he makes an effort to avoid the temptation to turn and look at the woman 

behind him or he wants to hide the bitterness separation brought in him. 

This painting forges a romantic mood since it transfers us in a metaphysical atmosphere. The 

way in which the colors have been arranged contributes to that: ochre, brown, green, red- 

titian and solely the azure on the women's cloth stands out. 
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Abstract:The influence of the eTwinning program is reflected in the number of the 

participants and the awarded Quality Labels each year. The European Quality Labels awarded 

to Greek teacher in 2020 in the focus of the present study. Some basic information about the 

winning teacher and their school tagged in the awards serve as the basis of the analysis. In 

particular, the educational level, teacher gender, school sector and type, along with the type of 

area and the location of the school are all examined for correlation with the distribution of the 

EQLs. The results suggest that such a correlation exists for all the factors under analysis, 

ranging from very strong (i.e., school type), to rather weak (i.e., school sector). 
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1. Introduction 

Undergoing rapid expansion in the past years, the eTwinning network has reached 892,515 

teacher memberships by the end of year 2020. Etwinning has functioned as an incubator of 

genuinely innovative educational practices across Europe, and not just “a fashionable 

practice”, as Velea (2011) puts it. This expansion has largely to do with the progress in 

technology and the integration of ICT technologies in the classroom. Despite the different 

approaches from country to country, teachers are increasingly involved in in-service training 

on ICT technologies (European Schoolnet Observatory, 2013). This process has been in place 

for around 3 decades in Greece, with the issue attracting increasing attention since then (e.g., 

Vosniadou, 2002).Etwinning, however, is not all about ICT technologies; it is also about 

professional development (e.g., Vuorikari et al., 2011), strengthening the European 

citizenship and the intercultural awareness (Camilleri, 2016), as well asthe pursue of quality 

and excellence in education (Kyriakodi&Tzimogiannis, 2015).The European Quality Label 

(EQL) aims exactly at certifying the achievements made within an eTwinning project. Each 

project is assessed for its quality under specific criteria, first, at national level 

(National Support Service), and then at European level (Central Support Service - CSS). 

Qualitative assessment is anupcoming trend and can be found in the form of labels, badges, or 

seals, all certifying outstanding performance in terms of educational product quality (Young, 

2012;Papadimitriou, &Niari, 2017). The eTwinning Central Support Service announces the 

EQL winners every school year, withthe results uploaded on the CSS portal 

(www.etwinning.net). 
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This study focuses on the results regarding Greece,expands on the metadata of the EQLs,and 

attempts to draw some conclusions regarding Greek teachers and the Greek educational 

system in general. Each EQL contains the following fixed information tagged to it: the name 

and surname of the winner teacher, and the name and location of the school. Thisinformation 

can also exclusively state orimply a series of other information, such as teacher gender, 

educational level, type of school, or type of area the school is located. Exploiting all this 

information, this study has devised six factors of examining the sample of the 390 EQLs 

awarded to Greek teachers in 2020.The first is the educational level, since there is a number 

of elements that differentiate one level from another, including the curricula, pupils‟ age, or 

teachers‟ specialization. In addition, it has been documented that teachers of different 

educational levels in Greece acquire different stances against various issues of school life 

(Ratkidou, 2019). 

The second factor examined for a correlation with the number of awarded EQLs is teacher 

gender, as it has been found to induce significantdivision in the results of several educational 

or socio-educational studies (e.g.,Hopf&Hatzichristou, 1999). For example, it has been found 

that female teachers undergo higher levels of classroom stress than male teachers, resulting in 

lower self-efficacy and job satisfaction (Klassen& Chiu, 2010).Evidence from Greece show 

that female teachers fail to climb the educational hierarchy as easily as men, due to social or 

other settings (e.g., family) (Frossi et al., 2001).Furthermore, teacher gender has been found 

to correlate with factors such as teacher age, educational experience, level of studies 

(academic achievements), expertise in ICT technologies, or specialization (Arabatzis, 2020). 

Lastly, it has been found that participation in eTwinning has a much more positive impact on 

female teachers (Arabatzis, 2020). 

The next factor under analysis is the school sector,which reflects whether the awarded 

teacherteaches in a government (i.e., public) or a private school. Given that the pupil 

populations of the two kinds of schools have different socio-economic profiles, the 

recruitment of teachers follows different criteria, and the fact that private schools are more 

flexible in terms of organization and more target-oriented (i.e., exams, certifications, etc.), one 

would expect a substantial difference in teacher performance in the EQL awards. It would be 

rather reasonable to expect that teachers of private schools perform better, since winning an 

EQL entails competition, achievement and recognition, elements very relevant for private 

schools. However, the literature provides evidence that government schools are not 

outperformed by private schools, often providing more benefits to pupils. The evidence comes 

from both international and Greek studies (Tokman, 2002; Vandenberghe& Robin, 

2004;Konstantinidou, 2010).Then, there is another distinction for Greek schools: a relatively 

small number of selective-entry schools (no more than 3 dozengovernment run school units, 

known as “Protypa/Peiramatika” – Model/Experimental schools) against the vast majority of 

Greek schools, effectively including the rest of the schools (henceforth “general” schools). 

Selective-entry schools are inherently open to educational innovation and achievement 

(Poulos, 2010), therefore participation in eTwinning projects and competing for EQLawards 
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seems to be perfectly compatible with their mission. As a result, it has to be expected that 

teachers ofthis type of schools will perform better in the awards. 

The type of area of the school is also expected to beimportant for the distribution of the EQLs. 

The distinction between rural and urban areas employed here is the one employed by the 

Hellenic Statistical Authority (ELSTAT, 2011) in its official datasets. Teachers teaching in 

rural areas are expected to fare better in the awards, as they are younger in age and more 

enthusiastic to engage in innovative programs. On the other hand, they are less experienced 

and, generally, the pupil population of rural areas seems to lack the cognitive background 

pupils in urban areas display (Danassis-Afendakis et al., 2002). As a result, a mixed picture is 

formed, making the formulation of any hypothesis a risky task.The final factor of analysis is 

based on the geographical stratification of the sample. The diverse Greek geography, with the 

mild and harsh landscape from place to place, the large number of islands, and the various 

climatic conditions, dictate that differences between the Greek prefectures are to be expected. 

A glimpse is given by Kalavassis et al. (2008), who describe the educational difficulties 

pupils face in the cluster of the Dodecanese islands in southern Aegean. Moreover, the 

geographical unit of prefecture has been consistently used in several kinds of studies in 

Greece, thus facilitating meta-analysis. 

2. Method 

The six factors of anticipated variation are examined in the analysis that follows. The 

distribution of the total number of 390 EQLs awarded to Greek teachers is reflected in the 

categories within each factor. For example, the number of EQLs awarded to male and female 

teachers is first counted, so a first comparison for the two genders can be performed. Then, in 

order to make the comparison meaningful, the percentages attributed to the EQLs are 

correlated with the ones expressing the real population of male and female teachers in Greek 

schools. In that manner, what can be determined is whether the EQL awards represent the 

actual teacher populations or they set some trend in favor of one of the genders. This process 

is facilitated by the calculation of a ratio between the EQL distribution and the teacher 

distribution in each of the categories. Moreover, the ratios normalize the results, so a cross-

factor comparison can be also performed, allowing, for example, to determine whether 

teaching in a Kindergarten means you have more possibilities of winning an EQL than 

teaching in a rural area. Lastly, there are a few missing values in the sample, regarding 

specific factors (e.g., type of area: 6 missing cases). In those cases, the calculations are 

corrected accordingly. 

  



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 27 of 409 

3. The breakdown of the EQL awards 

3.1. Educational level 

Nipeiagogeio (Kindergarten) is the first compulsory educational level in Greece. 

Administratively, it is the first level of primary education corresponding to early childhood 

education andaccepting 4- and 5-year-old children. Dhimotiko is the second level of primary 

(elementary) education, and accepts children from 6 to 11 years old, featuring 6 grades. 

Gymnasio is the first (or lower) level of secondary education, with pupil ages ranging from 12 

to 14 years (3 grades). These three levels consist compulsory education in Greece. Then, there 

is the upper level ofsecondary education, which is non-compulsory, including different types 

of schools. The most popular is the GenikoLykeio (GE.L.) (General High School), which 

provides general education and accepts pupils from 15 to 17 years old (3 grades). The next 

most popular type is the EpaggelmatikoLykeio (EPA.L.) (Vocational High School), which 

accepts pupils from 15 to 17 years old or older (3 grades). Table 1 presents the EQLs 

corresponding to each educational level, along with the number of teachers serving in these 

schools. Moreover, the relevant percentages, as well as the ratio between them are presented. 

Table 1. Awarded EQLs (N=388*) and teachers: educational level. 

Educational level EQLs (%) Teachers (%) Ratio of % (x:1) 

Nipeiagogeio 124 (32%) 15248 (9.3%) 3.44 

Dhimotiko 141 (36.3%) 72561 (44.2%) 0.85 

Gymnasio 79 (20.4%) 39470 (24.1%) 0.82 

GenikoLykeio (GE.L.) 36 (9.3%) 23652 (14.4%) 0.64 

EpaggelmatikoLykeio (EPA.L.) 8 (2.1%) 13151 (8%) 0.26 

* The Educational Level could not be retrieved for 2 out of 390 EQLs. 

The data show that the Dhimotiko is the level with highest numbers of both awarded 

EQLs and serving teachers.However, the Nipeiagogeio is awarded the second highest number 

of EQLs, although it features far less than half the teachers serving inthe Gymnasio (15248 vs. 

39470 teachers). The GE.L., which also employs more teachers than the Nipeiagogeio, 

follows the same trend, as it is awarded with far less EQLs. Lastly, the EPA.L. features a 

similar number of teachers to the Nipeiagogeio, but massively less EQLs. Picture 1 shows the 

distribution of the awarded EQLs in the 5 educational levels. To correlate with the number of 

teachers serving in each level, it juxtaposes the relevant percentages. 
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Picture 1. Distribution of awarded EQLs and number of teachers (percentage): educational level. 

The data reveal that primary education accounts for almost 2/3 of the awarded EQLs 

(68%). The rest 1/3 of the EQLs is unevenly distributed between the lower and upper levels of 

secondary education, at a ratio of roughly 2:1.Comparing with the numberof teachers in the 5 

educational levels, the following trends emerge. First, the Nipeiagogeio and the EPA.L. show 

the widest divergence of percentages. More specifically, less than 1/10 of the total number of 

teachers(Nipeiagogeio) are awarded more than 3/10 of the EQLs, while a similar number of 

teachers(EPA.L.) are awarded almost proportionately 4 times less EQLs. Second, the other 3 

levels (Dhimotiko, Gymnasio, and GE.L) feature a much narrower difference between the 

percentages, suggesting a relatively “fair” distribution of EQLs in these levels. At the same 

time, these 3 cases feature slightly lower EQLpercentages, suggesting that the Dhimotiko, 

Gymnasio, and GE.L. are underrepresented in the EQLs, even at a relatively small extent. The 

results are better illustrated through the ratios between the percentage of EQLs against the 

percentage of teachers in every educational level (see table 1).In all,the Nipeiagogeio seems to 

be the “champion”among the 5 levels, while the EPA.L. stands on the opposite side of the 

scale. 

3.2. Teacher gender 

The factor of teacher gender is quite straightforward for the analysis.  

Table 2. Awarded EQLs and teachers: teacher gender. 

Gender EQLs (%) Teachers (%) Ratio of % (x:1) 

Men 24 (6.2%) 49359 (30.1%) 1.34 

Women 366 (93.8%) 114723 (69.9%) 0.20 

Thus, male teachers are awarded only 24 EQLs (see table 2), which accounts for only 

6.2% of the total number of EQLs (see picture 2).At the same time, the percentage of the 

population of male teachers in Greek education is greater almost fivefold. That is, across the 5 
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educational levelsmale teachersaccount for 30.1% of the total number of teachers (49359 

teachers), when women account for 69.9% (114723 teachers). 

 

Picture 2. Distribution of awarded EQLs and number of teachers (percentage): teacher gender. 

As table 2 shows, the ratio of the awarded EQLs against the number of teachers is only 

0.20:1 for men, while it reaches as high as1.34:1 for women.This means that the probability 

of a male teacher in Greece to be awarded with an EQL is more than 6 times lower than that 

for a female teacher. 

3.3. School sector (Government/Private) 

The third factor examined is the sector of Greek schools, namely government (public)against 

private schools. Table 3 presents the number of the awarded EQLs and the teacher 

populationineach sector. 

Table 3. Awarded EQLs and teachers: school sector. 

School sector EQLs (%) Teachers (%) Ratio of % (x:1) 

Government 374 (95.9%) 155141 (94.6%) 1.01 

Private 16 (4.1%) 8941 (5.4%) 0.75 

According to the data, government schools are awarded an overwhelmingly greater 

number of EQLs than private schools (374 vs. 16). However, the population of teachers in the 

private sector is also overwhelmingly lower (8941 vs. 155141). Picture 3 presents the 

percentages for the two sectors. 
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Picture 3. Distribution of awarded EQLs and number of teachers (percentage): school sector. 

The percentages reveal a very balanced picture between awarded EQLs and number of 

teachers in each sector. More specifically, 95.9% of the awarded EQLs go to government 

schools, which employ 94.6% of the teachers, with the difference between the two 

percentages being statistically non-significant (p>.05). At the same time, the corresponding 

difference for the private sector is statistically significant (p<.05), with 4.1% of the EQLs 

awarded to 5.4% of the teachers, something also expressed by the corresponding ratio 

(0.75:1)in table 3.Overall, it seems that a teacher in the private sector has slightly lower 

probabilities of obtaining an EQL. than a teacher in the public sector. 

3.4. School type (General/Selective-entry) 

Another distinction of schools in Greece has to do with their type. Apart from the general 

schools, which represent the vast majority of school units, there are several other types, 

including minority schools, inter-cultural schools, or selective-entry schools. Only the last 

type is included in the present analysis, and this, for 2 reasons. First, it is the only type of 

school represented in the EQL awards. Second, it represents a popular type of school among 

the educational community, with a relatively high number of candidate students taking part in 

the entry tests conducted every year. These schools are also called “experimental”, are 

affiliated to university departments, and follow the newest curricula.Table 4 presents the 

number of EQLs and the number of school units that correspond to the 2 school types. This 

time, the number of school units replace the number of teachers, as the latter has not been 

available for the selective-entry schools. 

Table 4. Awarded EQLs and teachers: school type. 

School type EQLs (%) School units (%) Ratio of % (x:1) 

General 361 (92.6%) 13682 (99.75%) 30 

Selective-entry 29 (7.4%) 34 (0.25%) 0.93 
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The figures are revealing. The EQLs awarded to the selective-entry schools are a small 

portion (around 1/12) of those awarded to the general schools. At a first glance, the same 

trend applies to the school units, but at closer inspection, the scale is vastly larger, as the 

number of selective-entry schools in Greece accounts for as low as around 1/400 of the 

general schools. 

 

Picture 4. Distribution of awarded EQLs and number of teachers (percentage): school type. 

In other terms, selective entry schools, which account for only 0.25% of Greek schools, 

claim as much as 7.4% of the awarded EQLs, which constitutes a massive difference. The 

difference is better expressed through the ratios presented in table 4.While the ratio attributed 

to general schools is close to neutral (0.93:1), suggesting that general schools obtain almost as 

many EQLs as corresponds to their number, the ratio attributed to the selective-entry schools 

climbs to 30:1, suggesting that this type of school can expect 30 times more EQLs than those 

corresponding to its school units. As a result, teachers of selective-entry schools are much 

more probable to obtain an EQL than their colleagues in general schools. 

3.5 Type of area (Rural/Urban) 

The type of area a teacher serves in is also examined for an effect on the distribution of EQLs. 

According to the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), the Greek residential areas are 

divided into rural and urban ones. Rural areas include communities with small populations, 

not only in remote places in continental Greece, but also in the abundance of islands in the 

Greek seas. Those islands, especially the smaller ones, have special demographic 

characteristics, as a consequence of the harsh living conditions and the relative isolation from 

the rest of the country. Table 5presents the figures for the 2 types of area. 
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Table 5. Awarded EQLs (N=384*) and teachers: type of area. 

Type of area EQLs (%) Teachers (%) Ratio of % (x:1) 

Rural 58 (15.1%) 34045** (20.7%) 1.07 

Urban 326 (84.9%) 130037** (79.3%) 0.73 

* The Type of Area could not be retrieved for 6 out of 390 EQLs. 

** These numbers are a projection of the available data, since not all educational levels provided relevant data. 

Teachers in rural areas are not a small population in Greece (34045 teachers), whilethe 

population of teachers in urban areas (130037) is almost 4 times bigger.The difference is not 

as large as the figures suggest, given the Greek geography and the fact that more than 1/3 of 

the Greek population is found in a single urban area, thatof metropolitan Athens. With such a 

distribution of teachers, a“fair” distribution of EQLs would require that 80 out of 384 EQLs 

go to rural areas. However, relatively less EQLs (58) go to these areas.Picture 5 presents the 

relevant percentages. 

 

Picture 5. Distribution of awarded EQLs and number of teachers (percentage): type of area. 

That is, instead of 20.7%, only 15.1% of the EQLs are awarded to the teachers of rural 

areas. The difference is not vast, butit is statistically significant (percentage difference: 

31.3%).According to the EQLs-to-teachers ratios in table 5, teachers of rural areas have lower 

probability of obtaining an EQL, which corresponds to around 3/4 of their relative population 

(0.73:1).On the other hand, the probability for teachers of urban areas is slightly higher than 

their relative population (1.07:1). 

3.6. Geographical distribution: prefecture 

The geographical distribution of the EQLs is also part of the present analysis. It shows how 

the geographical units of prefectures are represented in the awards. The prefecture is a 

historical and administrative unit of Greece, used in various kinds of studies and providing a 

solid basis for comparison and meta-analysis.Thus, table 6 provides the followingdata 
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stratified by prefecture: numbers and percentages of EQLs and teachers, as well as the ratio of 

the percentages.Eleven prefectures of Greece are not included in the sample, as they feature 

no awarded teachers. These prefectures are Argolida, Florina, Fokida, Fthiotida, Kastoria, 

Kefalonia, Lakonia, Lefkada, Samos, Thesprotia, and Zakynthos, and account for 6.6% of the 

total population of Greek teachers (10764 teachers).For the 40 prefectures represented in the 

EQL awards, the frequency (i.e., absolute number) of the awarded EQLs ranges from 1 

(Arcadia, Arta, Chios, and the Dodecanese) to 92 (Attica).The corresponding percentages 

range from 0.26% to 23.96%. With Attica being a very densely populated prefecture, its 

second largest sub-prefecture, Peiraeus, is presented separately in table 6, for a clearer picture 

of the results. 

Table 6. Awarded EQLs and teachers: prefecture. 

Prefecture 
EQLs Teachers 

Ratio of % (x:1) 
N* % N % 

Achaia 4 1.04% 4768 3.1% 0.33 

Aitoloakarnania 4 1.04% 3460 2.3% 0.46 

Arcadia 1 0.26% 1114 0.7% 0.36 

Arta 1 0.26% 1117 0.7% 0.36 

Attica 92 23.96% 44651 29.1% 0.82 

Boeotia 7 1.82% 1929 1.3% 1.45 

Chalkidiki 3 0.78% 1763 1.1% 0.68 

Chania 2 0.52% 3074 2.0% 0.26 

Chios 1 0.26% 1207 0.8% 0.33 

Corfu 6 1.56% 1889 1.2% 1.27 

Corinthia 2 0.52% 2261 1.5% 0.35 

Cyclades 4 1.04% 2496 1.6% 0.64 

Dodecanese 1 0.26% 3784 2.5% 0.11 

Drama 5 1.30% 1570 1.0% 1.27 

Ileia 9 2.34% 2244 1.5% 1.60 

Evia 21 5.47% 3155 2.1% 2.66 

Evros 11 2.86% 2076 1.4% 2.12 

Evrytania 2 0.52% 297 0.2% 2.69 

Grevena 3 0.78% 511 0.3% 2.34 
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Heraklio 4 1.04% 5398 3.5% 0.30 

Imathia 4 1.04% 2343 1.5% 0.68 

Ioannina 30 7.81% 2594 1.7% 4.62 

Karditsa 3 0.78% 1739 1.1% 0.69 

Kavala 3 0.78% 2129 1.4% 0.56 

Kilkis 3 0.78% 1247 0.8% 0.96 

Kozani 8 2.08% 2564 1.7% 1.25 

Larissa 19 4.95% 4351 2.8% 1.74 

Lassithi 6 1.56% 1324 0.9% 1.81 

Lesbos 8 2.08% 2032 1.3% 1.57 

Magnesia 6 1.56% 3178 2.1% 0.75 

Messinia 8 2.08% 2201 1.4% 1.45 

Peiraeus 17 4.43% 7392 4.8% 0.92 

Pella 4 1.04% 2403 1.6% 0.66 

Pieria 11 2.86% 2127 1.4% 2.06 

Preveza 4 1.04% 1007 0.7% 1.59 

Rethymno 9 2.34% 1873 1.2% 1.92 

Rhodopi 2 0.52% 1471 1.0% 0.54 

Serres 14 3.65% 2498 1.6% 2.24 

Thessaloniki 36 9.38% 16126 10.5% 0.89 

Trikala 4 1.04% 2103 1.4% 0.76 

Xanthi 2 0.52% 1852 1.2% 0.43 

* N(EQL)=384: Prefecture data could not be retrieved for 6 out of 390 EQLs. 

Picture 6 shows the frequencies of the EQLs in the prefectures of Greece. 
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Picture 6. Frequency of awarded EQLs (N=384): prefecture (Attica and Peiraeus are combined). 

A visual inspection of the map does not bring up any immediate trend. However, taking 

into account the special geographical and demographic characteristics of the Greek 

prefectures, an existing trend seems to be related to the prefectures without an EQL.These 11 

prefectures share two characteristics. First, they are geographically remote, located far from 

major Greek cities (perhaps, with the exception of Argolida), surrounded by sea (partly or 

totally), being mountainous, or bordering another country. Second, they have relatively small 

populations, in average almost threefold below the median of the 40 prefectures represented 

in the EQL awards. A possible second trend emerging from the data has to do with the 

geographical size of the prefecture. In this context, and excluding Attica and Thessaloniki due 

to their disproportionately large populations, Ioannina, Larissa, Evia, Serres, and Evros, some 

of the largest prefectures in Greece, stand out in the map with relatively high numbers of 

awarded EQLs. A final geographical trend that seems to be present in the data, has to do with 

the underrepresentation in the EQL awards of 2 geographical clusters. The first is 
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Peloponnisos, which includes 7 prefectures (Achaia, Arcadia, Argolida, Corinthia, Ileia, 

Lakonia, and Messinia), andthe second includes the Greek islands, with the exception of the 

large islands of Kriti and Evia. These 2 clustersare associated with relatively small numbers of 

awarded EQLs. 

Taking into account the populations of teachers, this ranges from 297 (Evrytania) to 

44651 (Attica), with the corresponding percentages ranging from 0.2% to 29.1%. In order to 

gainbetter insight into the EQL awards, the two sets of values are correlated. The ratio 

between the percentage of the awarded EQLs against the percentage of the teachers in each 

prefecture (see table 6) is depicted in picture 7. 

 

Picture 7. EQLs-to-teachers ratio (x:1): prefecture(Attica and Peiraeus are combined). 

The map shows how teachers in each prefecture fare in the awards, taking into account 

their population. One result (ratio) stands out: the score of the teachers in Ioannina (4.62:1), 

which is the highest in Greece (country average, 1.18:1) and with a good clearance from the 

secondprefecture (Evrytania, 2.69:1). Evia follows close (2.66:1), with the next cluster of 
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prefectures,including Grevena, Serres, Evros, and Pieria,faring from 2:1 to 2.49:1. So far, the 

prefectures that fare higher than 2:1represent only central and northern Greece. Peloponnisos 

and the vast majority of the islands not only feature low numbers of EQLs (see picture 6), but 

also low teacher scores, namely weaker probability ofobtaining an EQL. Another trend 

emerging from the data has to do with the metropolitan areas of Athens, Peiraeus, and 

Thessaloniki, which constitute a different cluster, due to their relatively large populations. 

Hence, this cluster exhibits a rather uniform performance, with the ratios in Attica, Peiraeus, 

and Thessaloniki reaching 0.82:1, 0.92:1, and 0.89:1 respectively. This is slightly lower than 

the country‟s average, suggesting that teachers in those metropolitan areas have slightly lower 

probabilities of obtaining an EQL. 

4. Discussion and conclusions 

The present study investigates the properties of the eTwinning European Quality Labels 

awarded to Greece in 2020. These properties are related both to the holders of the labels, i.e., 

the teachers that actually worked in the winning projects, and their schools. The first such 

property,the educational level, confirms the hypothesis that different levels yield different 

results. Therefore, the Nipeiagogeio (Kindergarten) seems to be the most “productive” level 

in terms of awarded EQLs. Why this happens, could be explained by the fact that the mode of 

learning in the Nipeiagogeio is highly experiential (Fromberg, 1995), something greatly 

matching the format and objectives of eTwinning. This should also mean that the higher the 

level, the lower the score in the awards, as the curriculum in higher educational levels 

becomes more formal, demanding, or competitive (e.g., school exams). Indeed, the data 

suggests that there is a linearity in the performance of teachers. Therefore, the EQLs-to-

teachers ratios constantly drop from the Nipeiagogeio all the way up to the EPA.L., although 

this drop is not incremental, making the overall trend relatively robust.As a concluding 

remark, it could be argued that the implementation of an eTwinning project is less compatible 

with higher educational levels. The second property examined, i.e., teacher gender, reveals a 

very pronounced split in the data, as female teachers seem to fare way better than male 

teachers.This profound difference has rather clear socio-educational connotations. Women 

seem to take eTwinning more seriously for reasons that cannot relate to any official 

configuration within the educational system. However, they could relate to communicative 

reasons, with women tending to be more open to communication, cooperation and interaction 

through a project, as well as the reasons dictated by the relevant literature, namely lower 

professional targets but stronger commitment to classroom management. In all, the results 

suggest that the two genders display clearly different professional profiles.The third factor 

examined for an association with the performance in the EQL awards is school sector. The 

analysis reveals that teachers in the public sector (government schools) fare better in the 

awards, even though the difference with the teachers of the private sectoris not very wide. As 

for why teachers in private schools are not so committed to eTwinning as their colleagues in 

government schools,it is possiblybecauseprivate schools are more market oriented, whether 
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this entails a push for more compensatory-and not voluntary-activities, or a more intense 

implementation of the curriculum (e.g., Urquiola, 2016). As for the second division of Greek 

schools used in the analysis, the results seem very robust. Thus, teachers in selective-entry 

schools fare extremely better in the awards than teachers in general schools. This shows that 

eTwinning is extremely popular among selective-entry schools, for reasons that can be 

attributed to the pursue of excellence in these schools (e.g., Droggitis, 2020). Whether this 

pursue is genuine or fabricated, namely, whether the qualitative or the quantitative dimension 

prevails, has to be further investigated. The fifth factor under analysis is the type of area of the 

schools awarded with EQLs. The analysis reveals that teachers in rural areas are not as 

successful in obtaining an EQL as their colleagues in urban areas. The difference is not very 

pronounced, however, it is indicative of an existing tendency.The reason why this happens 

possibly relates to the professional status of teachers in rural areas, who are very often newly 

appointed or stay in the area for a limited number of years, as there is always higher demand 

for urban Greek schools, often leaving rural schools short-staffed and struggling to catch up 

with the curriculum.Additional reasons, such as the cognitive level of pupils cannot be 

excluded. The final parameter of the analysis, namely the geographical distribution of the 

awards, also brings up some trends, as there areprofound differences between the Greek 

prefectures. For example, neighboring prefectures within the same region of Greece are 

associated with fundamentally different scores, as in the case of Ioannina and Thesprotia in 

Epiros. Moreover, there is a low linear correlation between the size of a prefecture, as 

expressed through the number of teachers, and the number of the awarded EQLs. Another 

trend has to do withthe relative underperformance of teachers in Peloponnisos and the Greek 

islands –excluding Kriti and Evia. Also, a slight underperformance of teachers in the 

metropolitan areas of Attica and Thessaloniki is observed. These are areas of “destination” for 

Greek teachers, meaning that once they manage to settle in Athens or Thessaloniki, they are 

not expected to leave for another area.For this reason, they could serve in the same school for 

several years. This reality suggeststhat the relative age of these teachers is higher than 

average, with negative implications for their adaptability and skill in digital technologies and 

communication, which are indispensable to eTwinning.Lastly, there are some highlights on 

the map, such as the very high scores of teachers in Ioannina and –to a lesser extent- in 

Evrytania and Evia, withthe results possibly attributed to the special characteristics of these 

areas. More contributing factors at the geographical level, such as the effectiveness of the 

support provided to teachers by the local eTwinning ambassadors, should be 

alsoinvestigated.As an overall concluding remark, the highest probability of obtaining an 

EQL is to be attributed to a female teacher of the Dhimotiko or the Gymnasio, serving in a 

government selective-entry school in the city of Ioannina. On the opposite side, the lowest 

probability is to be attributed to a male teacher of EPA.L., serving in a remote, rural area of 

Greece.All in all, the eTwinning European Quality Label awards seem to serve as a tool for an 

insightful examination of various aspects of Greek education, focusing on teacher 

achievement and extending to the educational demographics. 
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Abstract: The use of technology in education is applied in recent years in the field of special 

education and extends to the course of adapted physical education, in order to develop and 

enhance the skills of students. In the present study, the effect of the implementation of an 

educational robotics training program (Lego WeDo 2.0) and Information and Communication 

Technologies (ICT) were examined, with the content of football and the perceptions of the 

General Lyceum students regarding their cooperation with students with special educational 

needs or disabilities. Two groups were created (the first with students attending General 

Lyceum (GE.L.) and the second with students from the Laboratory of Special Vocational 

Education, Δ.Δ.Δ.ΔΚ.), which collaborated (constructions - learning rules - race training) to 

compete in the WeDo 2.0 football pilot category. During their collaboration they used ICT, 

such as the Scratch optical programming language, the App Inventor environment, improvised 

applications for Android devices, the open source HotPotatoes software and Google Forms. 

Keywords: Technology, Robotics, Adapted Physical Education 

1. Introduction: Opera into Classroom 
The use of technology in the field of special education and physical education is an innovative 

method for the development and enhancement of students' skills (Matzouratos et al., 2017). 

Robotics and its application in the learning process as an educational tool, presupposes 

cooperation, instructions‟ following, alternating roles, maintaining attention and 

concentration, combining entertainment through enjoyable activities. In addition, it enhances 

the social interaction and the development of the social skills of those involved (Karkani, 

2017). Educational robotics has been applied in recent years in Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Kilkis, with 

positive effects on students. It is an enjoyable and entertaining activity that allows them -

under visual guidance- to be active and construct "live" projects according to their interests 

and with an adjusted degree of difficulty. Learning is supported by the constructivist approach 

according to which learning comes as a result of synthesis of new experiences which are 

supported by the exploratory method of acquiring knowledge, through communication and 

interaction with others, in a given environment (Koliou, 2018). Gergen (1999) lends a 

cognitive approach to constructivism, arguing that reality is created by the individual's 

constant interaction with the outside world. The zone of impending development, according to 

Vygotsky (1978, p. 86), is reflected in special education and collaborative programs, through 

the cooperation and guidance of the most capable peers. The teacher‟s role is strengthened 

and the students can cooperate effectively through his /her guidance especially when the 
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learning includes real situations of everyday life and is interesting and meaningful for the 

participants. It essentially describes the creation of a student-centered environment as the 

classes should be, in a collaborative setting that teachers assist and support their students 

(Nicaise& Barnes, 1996). Student collaboration supports the learning process as a result of 

active interaction and exchange of experiences (Collaborative Learning, 2005). An important 

element for effective collaboration between members is when team members complement 

each other, and teams are created with members' abilities in mind (Jacobson & Xu, 2004). The 

exchange of views, the sharing of information, the reflection, the search and finding of 

solutions, the utilization of the skills of the members, the sharing of experiences, contribute to 

the acquisition of knowledge in an authentic learning environment that promotes the 

development of skills and consequently the autonomy of its members (Matsagouras, 2002). 

The central idea is reflected in the sentence "learn by making" (Papert, 2001), and shows how 

ICT can be integrated into the educational process (Ackermann, 2001). 

The enhancement of the learning process and the interest that develops in the lesson, gave the 

impetus to apply it as the content of an inclusive education program, in a collaboration of 

schools with an unprecedented pedagogical value. The impetus arose on the one hand from 

the widespread impact of the use of ICT as a learning tool (Fabiane, et al., 2012), the effort to 

utilize robotics in the lesson of adapted physical education with emphasis on rules, strategy 

and motivation for outdoors sports and on the other hand the desire to participate in a 

Panhellenic Student Competition (Glezou et al., 2010; Komis et al., 2012). The constructive 

conception of learning argues that the learning environment should provide authentic 

activities that are part of real-world problem-solving processes, encouraging expression and 

personal involvement in the learning process and social interaction. 

The use of robotics helps to acquire knowledge and develop skills through an interdisciplinary 

approach, in a pleasant and entertaining environment, enhancing motivation for learning 

(Frangou&Grigoriadou, 2009). 

The use of ICT in adapted physical education takes place in addition to the playful activities 

in the yard or in the gym. The low self-esteem and self-image that students in special 

education schools have about their ability and skills in sports activities have the effect of 

avoiding sports and participation in sports activities (Christiansen, et al. 2017). The physical 

education lesson is multidimensional and offers the framework to enhance and increase the 

level of self-esteem of students, as through the group play mainly students imitate social 

behaviors and learn the rules (Martlew, 2011; Bailey, et al., 2009). According to 

Kabatova&Pekarova (2010), the benefits of educational robotics are manifold; as it enhances 

students‟ self-confidence and helps them develop their social skills. 

In order for students with special educational needs or disabilities to be prepared to meet the 

requirements of the competition, it was decided to implement the inclusive education 

program, with content that is attractive to all participating students of both levels. It was 

decided that the students of GE.L. firstly get acquainted with the constructions related to 

WeDo football and the software that gives life to the constructions, Scratch. Then, utilizing 
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ICT (App Inventor 2 and creating knowledge quizzes), to help the students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ. in 

learning the rules for football WeDo 2.0, their practice for understanding the game and the 

learning extension of rules in conventional football. 

The program implemented and described in this article is a co-education program. Co-

education or inclusion is the joint education of students with and without special educational 

needs in the general classroom (Soulis, 2008). In June 1994, ninety-two governments and 

twenty-five international organizations co-signed the Salamanca Declaration on "Principles, 

Policies and Practices in Special Education", which made clear the basic demand for inclusive 

education with respect and acceptance of diversity (UNESCO, 1994). In addition, the need to 

create new functional education systems became clear in order to avoid marginalization and 

non-acceptance of students in the common school context (Ainscow et al., 2011, 

Sebba&Ainscow, 1996). In May 2015, the World Education Forum in Incheon (Republic of 

Korea) reaffirmed the importance of inclusive and law-abiding education, as well as lifelong 

learning for all, expressing the need for continued efforts to eliminate all forms of exclusion 

and inequality in access, participation and learning. It was emphasized that a condition of 

inclusive education is the revision of the curricula, as well as the development of pedagogical 

practices that remove prejudices and meet the needs of all students with or without disabilities 

(www.isec2015lisbon.weebly.com). In recent decades, the global educational community has 

sought to integrate students with special educational needs, i.e. to harmonize them with all 

their classmates and to fully integrate into society through co-education or inclusion 

(Boutsouki, 2014). 

New teaching models, such as collaborative teaching, are used to carry out inclusive 

education or inclusion. Collaborative teaching wants general and special education teachers to 

be jointly responsible for the organization, teaching, various activities, communication with 

parents or guardians, academic and behavioral support, educational evaluation for all students, 

with and without special educational needs (Walther-Thomas, 1997). Through collaborative 

teaching, general and special education teachers have the opportunity to share and exchange 

knowledge, both on the general curriculum and on special education issues. It is an 

opportunity for professional satisfaction and personal development (Sileo& Van Garderen, 

2010). 

Undoubtedly, the cooperation of general and special education teachers is not reported, nor is 

it limited to the boundaries of the classroom. In addition to co-teaching in the same room, 

general and special education teachers take part in meetings aimed at improving the cognitive, 

behavioral or other skills of their students, make joint efforts to improve the school 

infrastructure, the school environment, but also to promote the school in the local and wider 

community, through collaborations with municipal bodies, educational programs, cultural 

events, etc. (Harris, 2012). 

It is an authentic learning environment and authentic learning in real conditions, followed by 

the consequent "authentic evaluation". Authentic evaluation is concerned with procedural 

knowledge, not declarative knowledge, that is, knowledge retrieval. Students are called to 
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understand in depth and not to memorize (Kasimati, 2014). Authentic assessment is the 

responsibility of teachers and students and aims to assess knowledge and skills to utilize the 

knowledge provided in always authentic conditions (Kouloumbaritsi&Matsagouras, 2004). 

All of the above contain and cultivate skills that students need to develop today in order to be 

able to respond successfully to today's society and the subsequent labor market: 

(a) Innovation and Creativity 

(b) Critical thinking- Problem solving-Decision making 

(c) Metacognition (learn how to learn) 

(d) Communication 

(e) Cooperation 

(f) Information Literacy 

(g) Technological Literacy 

(h) Citizenship 

(i) Career and Life 

(j) Personal and Social Responsibility (Petropoulou, Kasimati&Retalis, 2015, p. 21) 

Furthermore, the application of robotics in the educational process has been used as an 

educational tool that combines playing and learning in students with special educational needs 

or disabilities. It has also been reported that it strengthens the emotional field of students and 

in particular positive effects have been recorded in students' self-esteem and self-confidence, 

as well as in social interaction by enhancing their social and communication skills (Parker, 

2005). The application of robotics in the field of special education is an education that 

combines playing and learning, in an entertaining context (Nikou &Fahantidis, 2016). 

2. Educational planning 
The educational planning was structured according to the learning objectives. Initially it 

involved the creation of a structure that would be in line with the skills and the pre-existing 

knowledge of students with special educational needs or disabilities. The technological 

literacy of the participating students, the needs of the students, the individual objectives 

depending on the final purpose of the program were taken into account, the appropriate 

teaching methods were selected (video presentation, discussion, simulation, teaching games, 

collaborative learning, discovery, solving problem and experiential learning). Essentially there 

was a combination of application of teaching methods depending on the stage at which each 

group was. 

The final stage of the design included the evaluation of the program, which included the 

collection of information from the participating students. Evaluation is an important part of 

any educational planning that provides useful information that contributes to the evaluation of 

the process, identifying weaknesses, problems, progress and achievement or not of the 
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individual objectives and the purpose of the program. 

The program was attended by 12 students of the 1st grade of the 1st GE.L. Kilkis and 8 

students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ Kilkis. The participants were divided into 4 groups, with each group 

consisting of 5 people. The program lasted 12 weeks and each week there was a two-hour 

course. The students of both school units received the equipment of Lego WeDo 2.0 in order 

to prepare to play at the Lego WeDo 2.0 football category. In addition, the students of GE.L. 

used additional applications and specifically, the application App Inventor 2, in order to teach 

the students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ Kilkis the rules of the game in a playful and entertaining way, the 

collaborative documents Google Forms, as well as HotPotatoes software, for student 

assessment. 

Lego WeDo 2.0 is the new, upgraded proposal of LEGO which gives new possibilities and is 

recommended for the introduction of robotics to children of the first grades of primary school, 

as well as in students with special educational needs or disabilities. The package combines the 

favourite LEGO bricks with an engine, two sensors and a controller that connects the model 

to the computer. It has simple drag-and-drop visual programming software that enlivens any 

construction due to the interactive features of this tool package. With this student-friendly 

approach, the package makes learning fun, enhancing inspiration and team spirit. Children 

come into contact with complex topics in the fields of physics, engineering and programming. 

Moreover, they develop their motion and cognitive skills by building simple robots and 

having fun with LEGO bricks. The connection of the robot with the Scratch 2.0 programming 

software to the computer is done through the Smart Hub and the bluethooth device. 

Scratch is a visual programming tool commonly used for educational purposes. Scratch 2.0 is 

recommended for Lego WeDo 2.0 and is now only available as an application installed locally 

on a computer. Users can use it to create games, animations or interactive designs. 

Programming in Scratch is done by joining coloured blocks that each correspond to a 

programming command. Users join these blocks intuitively and control which connections 

work - like when building with LEGO bricks. Thanks to this method, simple programs are 

created in a simple and easy way and each program becomes an inspiration for the next. 

App Inventor is a new, free visual programming environment with blocks, for creating 

applications for smart devices, mobile phones or tablets, with Android Operating System. The 

App Inventor environment has many similarities to the Scratch environment. The classic 

structure of the App Inventor environment consists of: (a) the Designer, where the user selects 

the components for the application he / she develops, and (b) the Blocks Editor, where the 

user visually combines the blocks of the program, to define the behaviour of the parts of the 

application (looks like assembling a puzzle). The tiles are sorted into different colours 

depending on the function they perform. The App Inventor is easy to learn due to its playful 

form and is available in the curriculum of the 1st grade of GE.L. When the user completes his 

/her own application he /she can either "package" it, to produce the final program in .apk 

(Android application package) format, in order to install it on an Android device, or even 

distribute it for free or commercially to Google Play. Alternatively, if an Android device is not 
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available, the user has the ability to create and control the operation of his /her own 

application, using the Android Emulator, which is software that runs locally on a computer 

and behaves like a mobile phone. 

For the first three weeks, each group operated independently. The students of both schools 

came in contact with the components and got acquainted with the LEGO WeDo 2.0 

equipment. They saw photos of the final constructions which were relative with their 

capabilities in terms of the level of understanding of the operation, the expediency and the 

time of its completion. They watched videos on how to connect the components, got to know 

the mechanical parts and practiced with small constructions. They then proceeded to build the 

robots with LEGO bricks, GoalKeeper (Figure 1) and GoalKicker (Figure 2), as well as their 

connection to computers, WeDo 2.0 software and Scratch 2.0 software (Nikolos et al., 2011). 

The groups worked in the computer labs of the schools, which were large rooms with the 

respectively designed places so that the cooperation of the members could be developed, an 

element necessary for cognitive development (Savery& Duffy, 1995). 

 

Figure 1. GoalKeeper and its code in Scratch. 
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Figure 2. GoalKicker and its code in Scratch. 

The team of GE.L. in the 4th week, was informed about the regulations that apply to Lego 

WeDo 2.0 football. In Week 5, they created the mobile phone knowledge quiz with learning 

questions about the rules of Lego WeDo 2.0 football and conventional football (Figure 3). 

 

Figure 3. Screenshot from the quiz on mobile phone. 

In the 6th week, they created, using Google Forms and HotPotatoes, the evaluation questions 

of the overall teaching scenario (Vernadakis et al., 2012). The students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ. in the 

same period of time, got acquainted with the Lego WeDo 2.0 program, prepared their 

constructions and put them into operation. They first received the equipment, explored its 

components and then saw on video how they can proceed with constructions according to 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 49 of 409 

WeDo themes, but also at their own free choice. We proceeded to present the purpose of the 

program and discussed and analyzed how it could be achieved. Then we experimented to 

learn how to utilize the building blocks of WeDo, by creating random constructions. The 

engagement led to the creation of questions and the need to provide assistance, which 

highlighted the importance of inclusive education, as concerns were raised which we posed to 

the students of typical development. In a climate of creativity, the students proceeded to the 

completion of constructions and recorded important questions that arose for them, which they 

would ask at the meeting of the group members. 

The following weeks were divided as follows: 7th and 8th week, there was an acquaintance of 

the two groups and cooperation together for the creation of the constructions (Patrinopoulos, 

2017) and solving questions or concerns about the constructions. Specifically, during 

acquaintance of the students / members of the two groups, the purpose of the program was 

discussed, the framework and the methodology that would follow to complete the program 

were defined. In the 9th and 10th week, the learning of the rules of the game followed 

(acquaintance and familiarity with the software and how to answer the questions). In the last 2 

weeks the students were divided into 4 groups, trained with the constructions they prepared 

and followed a day where the students were evaluated. 

Before the start of the inclusive training program, it was decided to carry out an initial and 

final evaluation. The GE.L. students answered an improvised questionnaire, structured in 4 

different axes (emotions, cooperation, integration, friendship), with 4 choice options (no, 

probably no, probably yes, yes), which was implemented and distributed electronically (https: 

//docs.google.com/forms/d/1ehRyR2QmyZEmkfYSJghq70bt7hUjDtyYdsz1xFhMsGs/edit). 

The students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ., completed the axes of the questionnaire related to cooperation and 

friendship and additionally another questionnaire of internal motivation, which was created 

with the HotPotatoes application, and includes 3 factors: a) perceptual ability, b) interest / 

pleasure and c) effort / importance and two possible answers (yes and no) (Vernadakis et al., 

2012). The questionnaires were created in the aforementioned applications by the students of 

GE.L. 

The most common and easy-to-use tool used to create online questionnaires was Google 

Forms. To create it, all you need is a Google Account and a link to https://forms.google.com. 

The forms are available for sharing via email, a direct link or a social network for third party 

participation. They are part of Google's web application tool suite and are easy to use, as any 

user with medium digital skills can create forms and develop and use them. They can be 

accessed through various devices and are integrated into Google Sheets, resulting in the 

creation of spreadsheets with the data collected, making them easy to analyze. Disadvantages 

include limited design and the need for a Gmail account to be used. 

At the same time, HotPotatoes was used, an open source software program that is freely 

available for non-commercial educational purposes and provided that the exercises created 

with it are freely available on the internet. Hotpotatoes consists of 5 sub-programs: JQUIZ, 
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JMIX, JCROSS, JMATCH and JCLOZE, which produce types of exercises respectively: short 

answer, jumbled sentences, crossword puzzle, matching and filling in blank words. There is 

also JMASHER software that creates larger, interconnected modules. All exercises are in the 

form of html web pages. They are actually java scripts that are created in a very friendly way, 

without the need for the user to know these programming languages. 

3. Results  
No technique by definition guarantees the success and effectiveness of the educational 

process. The effectiveness of each varies depending on the case (Reppa-

Athanasoula&Ioannou, 2008). The present technique contributed to the maximum possible 

participation of students of typical learning and special education. 

The evaluation of the action and in general the effort of the group of students was based on 

information for the achievement of the predetermined criteria-objectives such as: a) the 

presence - behavior of the group in place, b) the construction of robots, c) the kinaesthetic 

behavior of the robots on the maquette, d) the analysis and presentation of the program code 

and e) the presentation of the project. 

Throughout this experiential work, a form of systematic observation was followed by the 

responsible teachers as an informal assessment. In this case, the assessors collect information 

about the students' performance in the classroom, without specifying the test conditions as in 

the formal assessment. Informal evaluation is often called continuous evaluation because it 

takes place over a period of time (Tsangari, 2011). Informal evaluation is done indirectly and 

the evaluated do not consider or do not understand how they are evaluated. Informal 

assessment tools are the observation, the diary, unscheduled comments, written or oral tests of 

graded difficulty, performance of tasks by students in groups, interviews, anecdotal notes, 

keeping a student portfolio. 

All of the above were used and the participating students showed a special interest in 

technology and robotics, increased emotional and social skills, acted responsibly, showed 

more interest, gained motivation and became more actively involved in the educational 

process. They learned to talk and converse, as well as to work in groups. Especially in 

introverted students, the extroversion was developed and the self-confidence and self-esteem 

of students with special needs, learning difficulties and difficulties of integration in the school 

environment were strengthened. They realized that differences between students are positive 

sources for developing their adaptability and mutual respect, changing their attitude both in 

school and in society (DanochristouKairis, 2014). 

Two improvised questionnaires were created to record the perceptions regarding the co-

education for the students of GE.L. and for the students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ. As the results showed, 

positive effects were recorded in terms of emotions, cooperation, friendship and integration. 

According to the qualitative and quantitative evaluation, there were significant differences in 

the perceptions of the students of the two schools in all axes. 

The students of Δ.Δ.Δ.ΔΚ., as it emerged from their answers, strengthened the feeling of 
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"cooperation", as their initial doubts were overcome at the end of the program. The important 

element that emerged was the change observed in their responses to the axis of "friendship". It 

was found that the program helped them feel that they had made friends with whom they 

could share common moments and participate in activities, inside and outside the school. In 

the internal motivation questionnaire there were positive changes in all three axes. 

Corresponding results are recorded in all four axes for the students of GE.L. The feeling of 

sadness expressed in the axis of emotions, was eliminated after the end of the program. In the 

axis that refers to the collaboration, the initially skeptical perceptions of the students 

regarding the level of the collaboration were overcome through the personal experience. 

There was also a shift in the answers to the questions of the axes of integration and friendship, 

where their initially negative perceptions turned into positive ones. 

Both schools and the wider community benefited, as the results of the program were 

disseminated to the wider school community during the student competition events that took 

place. 

The present study transcends traditional teaching and is part of modern educational practices 

that highlights the positive implications that can occur in the perceptions of students of typical 

development, by the application of robotics and the use of ICT, in the educational process, in 

level of inclusive education. It also reveals how robotics can be combined in adapted physical 

education and in the field of special education in general. However, the small number of 

participants, the short duration and the improvised evaluation, make the interpretation of the 

results limited.  

4. Conclusions 
The present experiential work recorded the effects that can be observed in students of typical 

development and students with special educational needs or disability, through the 

implementation of a program of robotics and inclusive education. 

The application of recreational educational robotics in special education is a valuable 

educational tool that can enhance students' skills (Gura, 2007). The immediacy of the 

experience, the experiment, the creativity, but also the active participation and self-action are 

parameters of great importance in the education of children with special needs. 

Robotics, on the one hand, is an entertaining and interesting activity that enables students to 

engage in action, on the other hand, it can be used at all levels of education to teach various 

concepts, even subjects such as the Physical Education course (Matzouratos et al., 2017, 

Karkani, 2017). As mentioned by Papert (1991), when students are actively involved in 

activities that involve the design and construction of real objects that make sense to them, 

they construct knowledge effectively. WeDo 2.0 provides students with the ability to 

understand the relationship between commands and motion by visualizing the execution of 

"live" construction, enhancing motivation for learning but also linking theory to practice and 

performing activities in their daily lives. An important element is the immediate feedback 

provided during construction, as any mistake does not allow the program to work properly 
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and effectively (Barnes, 2002) 

Educational robotics has positive effects not only in the cognitive field but also in the 

emotional (self-esteem, self-confidence) and social (socialization, demystification). The 

aforementioned effects are enhanced through collaboration and co-education, between 

students with common goals, different characteristics and needs. 

The use of ICT can be auxiliary through various applications such as mobile knowledge 

games, open and free visual programming environments (Scratch and App Inventor), 

collaborative documents (Google Forms) and highly user-friendly software exercises 

(Hotpotatoes), to change perceptions and attitudes towards the abilities of students with 

disabilities and to enhance the self-esteem and self-confidence of the participants. 

From this brief contact with the specific issues, the importance of authentic learning and 

evaluation has emerged. An authentic learning and assessment framework is necessary to 

"equip" students with all those necessary skills for their future, life and career. 

The main goal of education in today 's Learning Society is not only the teaching of useful and 

necessary knowledge in every subject, but mainly the development and cultivation of strong 

cognitive, metacognitive, social and communication skills (21st Century Skills), which will 

allow each learner to become an independently thinking and active citizen of the 21st century. 

Undoubtedly, the didactic proposal is not effective in all cases and thematic areas. Frey (1998: 

73-83), for example, emphasizes that this method is not appropriate when the goal of teaching 

is to learn a strictly structured material. It is enough to consider the Greek educational system, 

that in high school classes students prepare for the national exams and we will find that the 

application of this method is rather impossible. Of course, in courses that are not examined 

nationwide, teachers can more easily adopt such methods and lead the class to more creative 

activities. In addition, the project method is not appropriate, when students should be taught a 

specific subject in a short period of time that the performance of students should be evident 

after the end of the learning process (Fotiou&Soulioti, 2006). 
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Abstract: The challenges of our century require a modern, efficient school capable of 

adapting to the ever-changing and uncertain dynamic environment. Consequently, the 

introduction and successful management of change and innovation, which are intertwined 

with the pursuit of quality, continuous improvement and development of education, is 

particularly important for educational organizations and is seen as an essential condition for 

successful educational administration and effective leadership. The purpose of this work is to 

present innovative educational programs that contribute to the Europeanization of our schools 

such as Erasmus +, to document the limitations and obstacles to the introduction of 

innovations and to highlight the contribution of leadership to the effectiveness of educational 

change and innovation in school units. 

Keywords: Innovation, educational innovation, introduction of innovations, innovative 

educational training programs, Erasmus+, the role of the director. 

Πεξίιεςε: Οη πξνθιήζεηο ηνπ αηψλα καο απαηηνχλ έλα ζρνιείν ζχγρξνλν, απνηειεζκαηηθφ 

θαη ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ζην αβέβαην δπλακηθφ πεξηβάιινλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε εηζαγσγή θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

εθιακβάλεηαη σο νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. θνπφο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εμεπξσπατζκφ 

ησλ ζρνιηθψλ καο κνλάδσλ φπσο ην Erasmus+, λα θαηαγξαθνχλ βηβιηνγξαθηθά νη 

πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο 

εγεζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, θαηλνηφκα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, Erasmus+, ξφινο δηεπζπληή. 
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1. Δηζαγσγή 

Σν δεκνηηθφ ζρνιείν θαζψο απνηειεί ηε βάζε θαη ζπζηαηηθφ θχηηαξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, είλαη θνξέαο εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Βφηζε, 2017). Ζ 

θαηλνηνκία ζχκθσλα κε ηνπο Johannessen et.al. (2001) έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε κηαο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξηαο πξαθηηθήο πνπ δελ έρεη ζρέζε κε 

ην παξειζφλ θαη νπσζδήπνηε κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ αξκφδεη ζην ζχζηεκα αμηψλ πνπ επηθξαηεί. 

Κνκβηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν, θαζψο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ εηζαγσγή ηεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Βφηζε, 2017). χκθσλα κε ηνλ Μπάην 

(2017), ν δηεπζπληήο θαιείηαη λα «πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» φηη είλαη αλαγθαία ε εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο ηεο ζην ζρνιείν, δηαθπιάηηνληαο ζπλάκα ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

θαη θξνληίδνληαο λα κελ πεξηζσξηνπνηεζεί φπνηνο δελ επηζπκεί ην λεσηεξηζκφ. Δπξήκαηα 

εξεπλψλ έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή πνπ πηνζεηεί ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο, επλννχλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. εκαληηθφ, επίζεο, εχξεκα είλαη φηη έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πνπ επηζπκεί 

λα επηθέξεη ηελ αιιαγή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δελ κπνξεί λα επηηχρεη ην εγρείξεκα δίρσο ηε 

ζηήξημε ηεο εγεζίαο (Γαθνπνχινπ, 2008).  

Με ηελ ελ ιφγσ εξγαζία επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, λα αλαδεηρζεί 

ε αμία αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

θαιείηαη ν δηεπζπληήο λα ππεξπεδήζεη γηα ηελ επηηπρή απνδνρή θαη πινπνίεζή ηνπο.  

2. Απνζαθήληζε όξσλ 

2.1. Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε ηερλνινγία θαη ε 

ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε, επέβαιαλ ηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε «ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο» θαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί κειινληηθά, φηαλ ζα 

εηζέιζνπλ ζην ζηίβν εξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Fullan, 2019). 

Χο «θαηλνηνκία» εηπκνινγηθά νξίδεηαη κηα ελέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ λέα 

πξσηνπνξηαθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, λεσηεξηζκφο (Λεμηθφ Κνηλήο Νενειιεληθήο, 

Α.Π.Θ., 1998). Ζ θαηλνηνκία θέξλεη αιιαγέο ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θνηλσληθή θαη νξγαλσηηθή 

ηνπ δσή «δεκηνπξγεί θνηλσληθέο αμίεο» θαη «έρεη επεθηαηηθφ ραξαθηήξα απφ ηελ εθαξκνγή θαη 

ελζσκάησζή ηεο» (Bakır, 2016). Θεσξείηαη «ε δηαδηθαζία αιιαγήο ζηνηρείσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ησλ κειψλ 
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ηνπο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ή ηε βειηίσζε κηαο 

θαηάζηαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ 

ησλ νξγαληζκψλ» (Μαξκαξά, 2016: 412). Απνηειεί «κηα δηαξθψο εμειηζζφκελε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηηπρία ηεο, δειαδή ηελ 

έλαξμε, ηελ εδξαίσζε θαη ηελ ελζσκάησζε» (Berman & McLaughlin, 1976: 349). 

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία λννχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ εηζαγσγή ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο λέσλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Γαθνπνχινπ, 2008). 

Καηά ηνλ Fullam (1991) ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία εζηηάδεηαη «ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

θαη πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ζηε ρξήζε λέσλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ, ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ αιιαγή αξρψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ» (ππξνπνχινπ et.al., 2007: 69). Αθνξά «ζε απφθαζε, ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ν νπνίνο δελ θαιχπηεηαη ζρεδφλ πνηέ απφ ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ν νπνίνο πξνθχπηεη είηε απφ πξσηνβνπιίεο κεζαίσλ ή θαηψηεξσλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είηε απφ πξσηνβνπιίεο δηεπζπληψλ ή εθπαηδεπηηθψλ» (Μαξκαξά, 2016: 411). Οη 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαιχπηνπλ έλα επξχ πεδίν δξάζεσλ, ελψ έρνπλ θαη ηα θαηαξρήλ 

πιενλεθηήκαηα ηεο επειημίαο θαη ηεο εζηίαζεο ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο λεσηεξηζηηθέο ηνκέο, κε ηηο νπνίεο πηζηεχεηαη 

φηη ζα δηαξξαγεί ν θαχινο θχθινο ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο (Μαπξνζθνχθεο, 

2002). 

Γεληθά, ε θαζηέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, εμαξηάηαη απφ ην αλ: α) κε ηελ 

θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη επηηεπρζεί ε εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε δνκή 

ηνπ νξγαληζκνχ, β) έρεη εμαζθαιηζζεί ε δέζκεπζε ηθαλήο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεπζπληή, γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη γ) έρεη εδξαησζεί ν 

απαξαίηεηνο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Fullan, 2019). Ζ πξνζαξκνγή ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δσήο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, επηηάζζνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2.2. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο 

Ο Fullan (1991) νξίδεη ηελ αιιαγή «σο κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο λέσλ ηδεψλ θαη 

πξαγκάησλ» (Παζηξδήο & Καθά, 2015: 9). Ζ αιιαγή αθνξά «ζε απφθαζε, ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη είηε ζε επίπεδν πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ είηε ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ν νπνίνο είλαη δπλαηφ, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεζκηθφ πιαίζην  αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επέξρεηαη ρσξίο 

λα ζεζκνζεηεζεί» (Μαξκαξά, 2016: 411-412). Ο Morisson (1998) νξίδεη ηελ αιιαγή «σο κηα 

δπλακηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ αλαγθψλ ελφο νξγαληζκνχ. Αλαγλσξίδεη φηη ε αιιαγή απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ, είηε κε πξσηνβνπιία δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ή θαη εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ αθνξνχλ άηνκα, νκάδεο ή νξγαληζκνχο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αλαθαηαλνκή 
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ησλ πθηζηάκελσλ αμηψλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο» (Παζηξδήο & Καθά, 

2015: 9). Ο Mulford (1998) αλαθέξεη φηη «είλαη κία δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ αηφκνπ ή ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ φπνπ 

ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά απαηηψληαο, σζηφζν, αλαζεψξεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο» (Μαξκαξά, 2016: 412). 

πλνςίδνληαο, ε αιιαγή «απνηειεί κία θπζηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία ζηε δσή ελψ ε εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί θάηη θαηλνχξην θαη πξσηνπνξηαθφ» (Παζηξδήο & Καθά, 2015: 9). Ζ 

θαηλνηνκία «απαηηεί θαηλνχξηα δεδνκέλα –γλψζε θαη πξαθηηθέο- ελψ ε αιιαγή είλαη δπλαηφ λα 

πηνζεηήζεη πξνυπάξρνπζεο πξαθηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ κηαο θαηάζηαζεο 

ή επαλαπξνζζέγγηζεο ελφο πξνβιήκαηνο» (Μαξκαξά, 2016: 412). 

3. Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ 

3.1. Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Ζ έθξεμε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη σο απφξξνηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ απαηηήζεσλ ζηελ θνηλσλία, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αληαπνθξηζεί. Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνξγνχο ξπζκνχο αιιαγήο ηεο 

θνηλσλίαο (Fullan, 2019).  

Σν ειιεληθφ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εηζήγαγε ζηαδηαθά πξηλ απφ ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε πγεία θαη ν πνιηηηζκφο, πνπ πινπνηνχληαη πξναηξεηηθά (Βφηζε,2017). Έηζη 

έρνπλ αλαπηπρζεί σο θαηλνηνκίεο (α) Γηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ε Αγσγή Τγείαο, ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα θαη νη Παλειιήληνη Καιιηηερληθνί 

Μαζεηηθνί Αγψλεο, θαζψο θαη ε Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, (β) Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, (γ) Πεηξακαηηθά Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο, φπσο ην έξγν «ρνιεία 

Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο», ην Οινήκεξν ρνιείν θαη ε 

Δπέιηθηε Εψλε, (δ) νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ην Κνηλσληθφ ρνιείν κε ζθνπφ ε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθν-δηδαθηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

(ππξνπνχινπ et.al., 2007). 

ηε ζπλέρεηα εηζήρζεζαλ επίζεο πξναηξεηηθά, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα eTwinning θαη 

Erasmus+, πνπ ελζαξξχλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ Δπξψπε. ηφρνο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο παηδείαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπάηνο, 2017). Με απηέο ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εκπινπηίζνπλ ηε κάζεζε. εκαληηθή είλαη επίζεο ε αληαιιαγή 
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αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο αληίιεςεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

αγσγήο. Σν πην δεκνθηιέο πξφγξακκα ηεο επξσπατθήο δξάζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην Erasmus+ κε ηηο δηάθνξεο γεληέο ηνπ (Μπάηνο, 

2017). Σα πξνγξάκκαηα Erasmus+ γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, παξέρνληάο ηνπο ηελ επθαηξία ηεο απφθηεζεο 

βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα άιιν επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Μέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

έξρνληαη ζε επαθή κε λέεο θνπιηνχξεο θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, θαιιηεξγψληαο ηελ 

αίζζεζε ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. Σα νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη πνιιαπιά, θαζψο ν 

νξγαληζκφο απνζηνιήο εθζπγρξνλίδεηαη, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εμειίζζεηαη 

επαγγεικαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζα απφ έλα ζχζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο, ε φιε πνξεία αμηνινγείηαη, αλαγλσξίδεηαη ν αληίθηππνο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη επηηπγράλεηαη ε δηάρπζε ηεο κάζεζεο ζηα εκπιεθφκελα κέξε, θαζψο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  (Erasmus+-European Commission, 2019).  

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, φπνπ εθαξκφζηεθαλ, ελζάξξπλαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

ελδπλακψλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή θαη δεκηνπξγψληαο λέα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, αιιά εθαξκφζηεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ 

πινπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθή βάζε) θαη ρσξίο λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ππξνπνχινπ et.al., 2007). Σν φθεινο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ελζαξξχλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε κάζεζε, 

εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, θαζψο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε (Βφηζε, 

2017).  

Δμίζνπ φκσο θεξδηζκέλνη είλαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο εηδηθά ζηα 

πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, θαζψο ην θέξδνο ηνπο είλαη νη απνθηεζείζεο λέεο 

ηθαλφηεηεο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. εκαληηθφ φθεινο ζεσξείηαη 

επίζεο ε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

γισζζηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνπο δίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ αληαιιαγή παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ επαθή κε δηαθνξεηηθά επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηελ αίζζεζε φηη είλαη κέιε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο (Μπάηνο, 2017). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ σζηφζν έδεημαλ, φηη ηα θαηλνηφκα 

απηά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη πεξηζηαζηαθά ζηα ζρνιεία, ελψ κηθξφο παξακέλεη θαη ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά (Βφηζε, 2017). Κξίλεηαη 

ινηπφλ απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία φπσο ε επηκφξθσζε, πνπ ζα 

ελδπλακψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε 

θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξνηξχλνληαη γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο Erasmus+ θαη απηφ νθείιεη λα είλαη ην κέιεκα 
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ηεο δηνίθεζεο (δηεπζπληψλ, πεξηθέξεηαο, ππνπξγείνπ παηδείαο), αλ ην δεηνχκελν είλαη ν 

εμεπξσπατζκφο ηεο εθπαίδεπζεο. 

3.2. Δκπόδηα θαη πεξηνξηζκνί ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ 

Ο δηεπζπληήο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εηζαγσγήο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη πάληα, θαζψο ελδερνκέλσο λα κε 

ζπλεπηθνπξεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο (Berger 

et.al, 2014). Ο δηεπζπληήο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ή λα 

εκπνδίζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηνηθεί. Δπίζεο, ν 

ππέξκεηξνο δήινο θάπνησλ δηεπζπληψλ θαη ε παξέκβαζή ηνπο ζηελ εηζαγσγή θαη 

εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο, κπνξεί λα είλαη εκπφδην (Moolenaar et.al, 2010: 657). Έλα 

επηπξφζζεην εκπφδην κπνξεί λα είλαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηλνηνκήζνπλ (Gkorezis, 2016: 

1040). Οη ζπγθξνχζεηο ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ πνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη δχν 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, ε έιιεηςε ρξφλνπ αιιειεπίδξαζεο γηα θαηλνηνκία θαη νη 

ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη θαζνξηζηηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο  (Hofman et.al., 2011). 

εκαληηθφ, επίζεο, εκπφδην γηα λα κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη θξέζθεο ηδέεο είλαη ε έιιεηςε 

ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ (Hofman et.al, 2011). Έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην, είλαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα. Μέιεκα ηνπ δηεπζπληή είλαη λα απνκαθξχλεη εθείλα «ηα ζηνηρεία πνπ 

εκπνδίδνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκίαο θαη 

επηδξνχλ ηφζν ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, φζν ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ». Δπηπξνζζέησο, «κε 

επειημία λα θαηαθέξλεη λα μεπεξλά ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη κεγάιν εκπφδην, 

εζηηάδνληαο κφλν ζηηο λέεο ηδέεο» (Moolenaar et.al., 2010: 655). Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ 

δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο, είλαη φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη θαηλνηνκίεο δελ 

εληάζζνληαη απαξαίηεηα ζε έλα εληαίν κνληέιν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα λα 

επηρεηξείηαη µηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

αμίσζεο γηα ζπλνιηθή βειηίσζε, ζηνρεχνληαο κνλνκεξψο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνκέο 

(Μαπξνζθνχθεο, 2002). Γπζηπρψο, ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο ε πνιηηεία λα κεηψλεη ή λα 

ηεξκαηίδεη ηε ζηήξημή ηεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, αθήλνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα κηα αίζζεζε απνγνήηεπζεο θαη νδεγψληαο κνηξαία ζην άδνμν ηέινο ηεο 

θαηλνηνκίαο (Fullan, 2019). εκαληηθφ επίζεο εκπφδην είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Ηνξδαλίδε (2006), «απαηηήζεηο γηα αιιαγέο δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

αλάινγνπο πφξνπο». Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ ππξνπνχινπ et.al. (2007), 

έδεημαλ φηη «νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζεσξνχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηνκηψλ, ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή». εκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη εκπφδηα ηίζεληαη επίζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο 
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αλάινγα µε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ην ζηάδην ηεο θαξηέξαο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή, 

ελδέρεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη µε απνηέιεζκα λα ζηεξίδνπλ ή λα 

πνιεκνχλ ηελ θαηλνηνκία. Δπηπξνζζέησο, έλα επίζεο ζεκαληηθφ εκπφδην είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ηνπο νδεγεί λα κελ είλαη 

πξφζπκνη ζηελ αιιαγή (Fullan, 2019). Ζ κεηάβαζε κηαο θαηλνηνκίαο απφ ηε θάζε έλαξμεο, 

ζηε θάζε ηεο ζπλέρηζεο θαη ηειηθά ζηελ θαζηέξσζήο ηεο, εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδνληαη µε ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο.  

3.3. Ζ ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ 

Καηά ηνπο Everard, Morris & Wilson ζθνπφο ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

είλαη κφλν ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο (status quo) απφ ηνπο 

κάλαηδεξ, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

θαηεπζχλνπλ αιιαγέο (Ράπηεο, 2006). Βαζηθφ ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο έρεη ε 

ζρνιηθή εγεζία. Ο δηεπζπληήο πηνζεηψληαο έλα «ζπλεξγαηηθφ» κνληέιν δηνίθεζεο πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη «α) ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, β) ζηελ απζεληία θαη άπνςε 

ηνπ επαγγεικαηία εηδηθνχ (εθπαηδεπηηθνχ) θαη φρη ζηελ εμνπζία θχξνπο, γ) ζηηο θνηλέο αμίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ: έλα θνηλφ 

φξακα γηα ην ζρνιείν, δ) ζην κηθξφ κέγεζνο ησλ νκάδσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ 

θαη ε) ζηελ θνηλή απνδνρή ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπκθσλία, ζα ζπκβάιιεη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα πξνσζεί ην 

«φξακα», ην χθνο ηεο θαη ην ήζνο ηεο» (Μαπξνγηψξγνο, 2006: 55-56). Αιιά αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο αληίζηαζεο απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αιιά θαη ε γλψζε αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα 

θηλήηξσλ, ηα ζρήκαηα αληακνηβψλ θαη ε γλψζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ο δηεπζπληήο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν, ρξεηάδεηαη λα 

έρεη «ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ». Δπηπξνζζέησο, λα κπνξεί αλαπηχζζεη 

λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, λα παξαθνινπζεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαηαγξάθνληαο ηελ 

εμέιημή ηνπο θαη ηειηθά λα ηηο αμηνινγεί (Μαπξνγηψξγνο, 2006). Ο θαηλνηφκνο δηεπζπληήο 

νθείιεη «λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, λα έρεη θαζηεξψζεη δίθηπν 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ζπλαδέιθνπο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη ζρνιηθνί εγέηεο δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα πεηξακαηηζηεί γηα λα δεκηνπξγήζεη, λα αλαπηχμεη, λα αμηνινγήζεη, λα 

θαηλνηνκήζεη» (Ηνξδαλίδεο, 2006: 93). 

Οη δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δελ ζπκβαίλνπλ 

εξήκελ ηνπ δηεπζπληή θαζψο ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο δηνηθεί θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Park, 2012: 98). Σν κνληέιν εγεζίαο πνπ θαίλεηαη φηη επλνεί πεξηζζφηεξν 

ηελ αλαλέσζε ζην ζρνιείν κε ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, είλαη ην 
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κεηαζρεκαηηζηηθφ (Moolenaar et.al., 2010: 654). Ο δηεπζπληήο πνπ δηνηθεί κεηαζρεκαηηζηηθά, 

ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα 

ππνζηεξηθηηθφ ζηηο αιιαγέο θιίκα (Sagnak et.al., 2015). Δμάιινπ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία κνηάδεη «λα πιεζηάδεη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαιιηεξγεί ην θιίκα 

πνπ πξνάγεη ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ» (Moolenaar et.al., 2010: 

654). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ θαηλνηνκία ελψ 

ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φξακα θαη ηνπο μεθάζαξνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο, φπσο θαη ηηο αλακελφκελεο πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

(Park, 2012: 98-99). Πξνθαλψο, ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ 

εθείλσλ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Δμάιινπ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επίγλσζε φηη επηδξνχλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

(Sagnak, et.al., 2015: 157). Δίλαη εξεπλεηηθά εμαθξηβσκέλν, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηεπζπληή ζην ζρνιείν ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα εγείηαη 

θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη «ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, γηα ηελ 

αληαιιαγή θξέζθσλ ηδεψλ» (Moolenaar et.al., 2010: 653). ηελ πεξίπησζε ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ Erasmus+, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πξσηαξρηθφο 

γηα ηελ εθπφλεζε ησλ επξσπατθψλ ζρεδίσλ, ηφζν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φζν θαη ζηελ 

ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο εμέιημήο ηνπο. Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα 

κεξηκλά γηα ηε δηάρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή ηνπ 

κνλάδα, κεηά απφ ην ζρέδην θηλεηηθφηεηαο  (Μπάηνο, 2017).  

Σα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα αλέδεημαλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 

«θιεηδί» εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

έρνληαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο, 

ζεκειηψλνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ζρνιηθέο κνλάδεο, ηνπο γνλείο θαη ηελ 

θνηλσλία θαη νπζηαζηηθά ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

4. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε δηαπηζηψλεηαη φηη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε ηερλνινγία θαη ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε,  επέβαιαλ ηελ 

αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, γηα 

λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαη λα είλαη 

αληαγσληζηηθνί κειινληηθά, φηαλ ζα εηζέιζνπλ ζην ζηίβν εξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. Καηά ζπλέπεηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εηζήγαγε ζηαδηαθά, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα φπσο ην 

πεξηβάιινλ, ε πγεία θαη ν πνιηηηζκφο θαζψο επίζεο εηζήρζεζαλ, πξναηξεηηθά, ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, πνπ ελζαξξχλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ αληαιιαγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε.  
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Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, φπνπ εθαξκφζηεθαλ, ελζάξξπλαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

ελδπλακψλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή θαη δεκηνπξγψληαο λέα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, αιιά εθαξκφζηεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ 

πινπνηνχληαλ ζε πξναηξεηηθή βάζε) θαη ρσξίο λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Σν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε κάζεζε, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, θαζψο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε. Δμίζνπ φκσο θεξδηζκέλνη είλαη θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο εηδηθά ζηα πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+, 

θαζψο ην θέξδνο ηνπο είλαη νη απνθηεζείζεο λέεο ηθαλφηεηεο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία φπσο ε 

επηκφξθσζε, πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θίλεηξα 

γηα ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

παξνηξχλνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο Erasmus+ θαη απηφ 

νθείιεη λα είλαη ην κέιεκα ηεο δηνίθεζεο (δηεπζπληψλ, πεξηθέξεηαο, ππνπξγείνπ παηδείαο), αλ 

ην δεηνχκελν είλαη ν εμεπξσπατζκφο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Δπίζεο, αλαδείρζεθαλ σο θπξηφηεξα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ν ππέξκεηξνο 

δήινο θάπνησλ δηεπζπληψλ θαη ν παξεκβαηηθφο ηνπο ξφινο, ε έιιεηςε ρξφλνπ 

αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, νη γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηλνηνκηψλ, ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ηνπο νδεγεί λα κελ είλαη 

πξφζπκνη ζηελ αιιαγή. 

Σα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα αλέδεημαλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα λα 

έρεη θαηλνηφκν ξφιν ζην ζρνιείν, ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε νξζφ θαη 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηηο εμσζρνιηθέο νκάδεο, λα έρεη 

επάξθεηα γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο, λα έρεη δηνηθεηηθή πείξα, λα είλαη επηζηεκνληθά 

θαηαξηηζκέλνο, ελεξγεηηθφο, απνθαζηζηηθφο, ελζνπζηψδεο. Γηεπζπληήο κε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζσπηθφηεηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλφ φξακα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ζέζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζα δηακνξθψζεη έλα θιίκα πςειψλ πξνζδνθηψλ (Μπειαδάθεο, 

2010). Σν «θιεηδί» εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

νπνίνη έρνληαο θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο 

σξηκφηεηαο, ζεκειηψλνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ζρνιηθέο κνλάδεο, ηνπο 

γνλείο θαη ηελ θνηλσλία θαη νπζηαζηηθά ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα απαηηνχλ έλα ζρνιείν ζχγρξνλν, 

απνηειεζκαηηθφ θαη ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ζην αβέβαην 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ε εηζαγσγή θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη 
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θαηλνηνκηψλ, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη εθιακβάλεηαη σο νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. 
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Abstract: Vocational Education and Training for many years was not the first choice in 

education systems. In recent years, apprenticeship programs have been designed and 

implemented with a combination of theoretical and practical training based on modern 

developments such as demographic and socio-economic changes, which reinforce the big 

problem of young people for the countries that are unemployment. The aim of this work 

through a systematic bibliographic review of domestic and international literature is to capture 

the characteristics that characterize the apprenticeship systems with their many dynamics and 

existing weaknesses. The benefits apply to both apprentices, teachers, employers, and schools 

in particular, but also to the local or national community and economy at large. In this light, 

Vocational Education and Training through apprenticeship programs becomes a conscious 

choice, it is upgraded in quality, while being a lever of development for the countries that 

promote it through their educational systems. 

Keywords: Apprenticeship, Vocational Education and Training, Review. 

Πεξίιεςε: Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε γηα πνιιά έηε δελ απνηέιεζε 

πξψηε επηινγή ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 

πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο κε 

γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο φπσο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, 

πνπ εληζρχνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ λέσλ γηα ηα θξάηε πνπ είλαη ε αλεξγία. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κέζα απφ ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο εγρψξηαο θαη 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηα 
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ζπζηήκαηα καζεηείαο κε ηηο πνιιέο δπλακηθέο θαη ηηο ππαξθηέο αδπλακίεο ηνπο. Σα νθέιε 

αθνξνχλ ηφζν ηνπο καζεηεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εξγνδφηεο, θαη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ ηνπηθή ή εζληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία επξχηεξα. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε κέζσ πξνγξακκάησλ καζεηείαο 

γίλεηαη ζπλεηδεηή επηινγή, αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά, απνηειψληαο παξάιιεια κνριφ 

αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο πνπ ηελ πξνάγνπλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Αλαζθφπεζε. 

Δηζαγσγή 

Κάζε πξνζπάζεηα θαη ζηφρεπζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Δ.Δ.Κ.) 

είλαη απαξαίηεην λα παξαπέκπεη ζπλδεηηθά ζηελ αλεξγία, ζπλδπαδφκελε κε ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ελφο παξαγσγηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξηδφκελν απφ 

επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ ηα κνληέια 

αλάπηπμεο αξρηθήο ή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν εκπιέθνπλ ηνπο θπβεξλψληεο, δνκέο εθπαίδεπζεο, 

εθπξνζψπνπο εξγνδνηψλ θη εξγαδνκέλσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2019).  

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο γηα ελήιηθνπο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξψπε 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 2011 αξθεηά 

εθαηνκκχξηα λένη ειηθίαο >=25 εηψλ παξέκελαλ άλεξγνη θη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο 

(Eurofound, 2012). Παξάιιεια ζε έξεπλα ζηελ Διιάδα ην 2014  ν δείθηεο αλεξγίαο 

αλαθεξφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 29,4%  γηα ηνπο λένπο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο (Κ.ΑΝ.Δ.Π., 2017).  

Ο ζεζκφο ηεο Μαζεηείαο δχλαηαη λα απνηειέζεη ηε ζχγρξνλε έθθξαζε θαη κέζν Δ.Δ.Κ. Χο 

Μαζεηεία πεξηγξάθεηαη εθείλν ην ζχζηεκα φπνπ ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελαιιάζζεηαη 

αλάκεζα ζε κνλάδα εθπαίδεπζεο θαη ζε εξγαζηαθφ ρψξν (Wolter θαη Ryan, 2011). Ζ 

εθπαίδεπζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ζχκβαζε εξγαζίαο ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη δηθαηψκαηα θαη ακνηβή, ελψ ε αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη νδεγεί ζε 

ζαθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα (UNESCO, 2015).  

1. Ζ καζεηεία ζηελ Δπξώπε 

ηελ Δπξψπε ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη εληαγκέλα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ρσξψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερία ε καζεηεία βαζίδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν εθφζνλ νη ππνδνκέο ηεο ζρνιηθήο δνκήο δελ θαιχπηνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά παξαδείγκαηα φπσο ε Διιάδα, ε Γαλία, ε Δζζνλία, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία 

θαη ε ινβελία εθαξκφδνπλ ηε δπτθή κνξθή ζπζηήκαηνο καζεηείαο. Παξάιιεια δεθαηξείο 

ρψξεο εθαξκφδνπλ αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ελψ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θξάηε φπσο ε Δζζνλία, ε Ηξιαλδία, ε Κχπξνο, ε 
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Ληζνπαλία, ε Οπγγαξία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία θαη ε ινβελία, βξίζθνληαη 

παξαγσγηθή θάζε πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ Δ.Δ.Κ. (European Commission, 

2013).  

ηε Γεξκαλία ε καζεηεία πινπνηείηαη κέζσ κηαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ 

καζεηεπφκελνπ θη επηρείξεζεο. Ο καζεηεπφκελνο γηα 3 – 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

εθπαηδεχεηαη ζε κηα επηρείξεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή 1 - 2 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηα ηξία έηε, ελψ ππάξρεη επνπηεία ειέγρνπ 

θαηαιιειφηεηαο ρψξνπ θαη πξνζσπηθνχ παξνρήο εθπαίδεπζεο απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο 

(European nion, 2012). 

Δπηπξφζζεηα ζηε Γαλία ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο απνθηψκελεο 

εκπεηξίαο νη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο είλαη πεξηζζφηεξν απνξξνθήζηκνη ζε 

ζρέζε κε απνθνίηνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο εκπεηξία. Παξάιιεια ην απζηεξφ πιαίζην 

απφθηεζεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ, ε αλάπηπμε ζπλερψο ζηελψλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ θη επηρεηξήζεσλ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ εγγπψληαη ηελ 

επηηπρία πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο ζηε ρψξα (European Commission, 2013). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ηεο Απζηξίαο δηαξθνχλ 24 - 48 κήλεο, ελψ 

ε κάζεζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο είλαη 80% - 20%. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 76% ησλ απνθνίησλ εηζέξρνληαη σο απαζρνινχκελνη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(European Commission, 2013). Δπίζεο ζηε Φηλιαλδία ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο δηαξθνχλ  

1 – 3 έηε (European Commission, 2012). 

ηε Γαιιία ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο γηα απφθηεζε θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πνηθίινπλ κε δηάξθεηα 12 - 36 κήλεο θηάλνληαο ηνπο 48 κήλεο γηα εηδηθέο 

θαηεγνξίεο εξγαδφκελσλ. Οη καζεηεπφκελνη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο  

εηζέξρνληαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο άκεζα ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 61%, ελψ ζε 

πνζνζηφ 50% ζπλάπηνπλ κφληκεο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεηο (European Union, 2012).  

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο καζεηείαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ ζπλερήο 

θαηάιιεινπ επηπέδνπ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαζνξίδεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ πξνιακβάλεη ηελ δηαξξνή απφ απηά. Ζ κάζεζε είλαη 

καζεηνθεληξηθή κε ρξήζε ζχγρξνλσλ ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηεο Γαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

άζθεζε ζπλερνχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο φπσο ζπκβαίλεη ζηα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ινβελίαο (European Commission, 2013).   

Ζ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ρσξψλ ζαλ ηελ Διιάδα, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Ηξιαλδία δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, ελψ ζηε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ επζχλε πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ καζεηεπφκελσλ (European 

Commission, 2013). 
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2. Ζ Μαζεηεία ζηελ Διιάδα 

Ζ δεπηεξνβάζκηα Δ.Δ.Κ. ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν πξνζειθχεη πεξί ηνπ 30% ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε παξεθθιίλνληαο απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν πνπ θηάλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ 50% (CEDEFOP, 2014β). Δπίζεο βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (2018) ην πνζνζηφ δηαξξνήο καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ 

Δ.Δ.Κ. έθηαζε ην 11,02% θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013 έσο 2016 ζε αληηπαξαβνιή κε 

απηφ ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ πνπ έθηαλε ζην 1,92%. Τπφ απηφ ην πξίζκα αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δηαρξνληθά ε Δ.Δ.Κ. ζπλδέζεθε ακθφηεξα ζηνλ Διιαδηθφ θαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κε 

επαγγέικαηα ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο, ελψ ε γεληθή εθπαίδεπζε πνπ ηελ πιαηζηψλεηαη 

απφ ην θνηλσληθφ φξακα γηα αθαδεκατθή εμειηθηηθή πνξεία (CEDEFOP, 2011α).   

Ζ απαξρή ηεο δηαδξνκήο ηεο καζεηείαο ζηελ Διιάδα έγηλε κε ηελ ίδξπζε ησλ ρνιψλ 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (Β.Γ., 1952). Δπηά ρξφληα αξγφηεξα 

εηζάγεηαη έλα δπτθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζηα πξφηππα ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπζηήκαηνο (CEDEFOP, 2014β). Γέθα ρξφληα κεηά ην Ν.Γ. 212/1968 θαζφξηζε ηε κεηαθνξά 

ησλ ζρνιψλ καζεηείαο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ., ελψ κε ην λφκν 3475/2006 ζεζκνζεηήζεθε λέα κνξθή 

καζεηείαο πιένλ ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο (Νφκνο 4386/2016). 

ηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα καζεηείαο ελψ απφ ην 

2013 παξέρνληαη ζε κεηαδεπηεξνβάζκην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κε ηε ζπλεξγαζία θαη ην 

ζπληνληζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ θαη 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ππφ ην πξίζκα θαηεπζπληήξησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη πξαθηηθψλ 

(Cedefop, 2018c). Ζ καζεηεία πινπνηείηαη ζηηο ΔΠΑ.. καζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. σο ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2020 – 2021, ζε ΔΠΑ.Λ. σο πξναηξεηηθφ Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε 

Μαζεηείαο θαη ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζηα πιαίζηα εμακήλνπ 

καζεηείαο αληί πξαθηηθήο άζθεζεο (Ν.4386/2016). 

3. Αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ 

Οη καζεηεπφκελνη απνιακβάλνπλ πνιιά νθέιε νινθιεξψλνληαο πξνγξάκκαηα καζεηείαο, 

θαζφηη αθελφο πηνζεηνχλ ζεκαληηθέο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη αθεηέξνπ πνιχηηκε εκπεηξία 

ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηά ε αγνξά εξγαζίαο ζην ππνςήθην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ (Μαλνπζαξίδεο θαη Πνπιάθνο, 2017). Απηή ε δηαπίζησζε ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο 

φηη νη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο 

εξγαζίαο, ελψ γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ηνπο επηιέγνπλ ηειηθά ζεσξείηαη δχζθνιε ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ άιινπο (Bonnal θαη ζπλ., 2002).  

Δμάιινπ ε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη καζεηεπφκελνη παξαιιειίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ κε ην 

ζεσξεηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξφ ηνπο θαη ηα νθέιε πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο 

δηαδξνκή εμαηνκηθεπκέλα, αιιά θαη γηα ηελ Δ.Δ.Κ. επξχηεξα (Ryan, 1998). Σα δεδνκέλα 

απηά ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Bertschy θ.ζπλ. (2009) φπνπ ζεσξείηαη ζπγθξηηηθφ 
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πιενλέθηεκα ζρεηηθά κε άιινπο ηα πξνζφληα πνπ θέξνπλ νη απφθνηηνη πξνγξακκάησλ 

καζεηείαο σο ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη Collins, Brown&Holum (1991), ζεσξνχλ φηη ζηνπο καζεηέο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηελ πξάμε δχλαηαη λα 

εθαξκνζηνχλ πξαθηηθά νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ καζεηεπφκελεο εξγαζίαο. 

Απφ ηε άιιε πιεπξά ζηε κειέηε ηνπ ν Austin (2009) εμάγεη ηελ αμία ηνπ καζεζηαθνχ 

πιαηζίνπ σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεηείαο κέζσ πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηεπφκελσλ ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο ηεο καζεηείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Οη Noelke θαη Hom (2011), ζε έξεπλά ηνπο δηαπηζηψλνπλ πσο νη απφθνηηνη καζεηείαο 

παξακέλνπλ ζε θαζεζηψο αλεξγίαο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηνχο πνπ θαηέρνπλ 

ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο πξαθηηθή θχζεο λα εκθαλίδνληαη κε ρακειφηεξν δείθηε αλεξγίαο ζε 

ζρέζε κε άιινπο. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη 

νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο καζεηείαο, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ, ε αλεξγία 

παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα.  

Ο ζεζκφο ηεο καζεηείαο ζηε πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θη έηζη ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζην ζθνπφ απηφ (Παπαζηεθαλάθε, 2002). 

Σν γλσζηηθφ ππφβαζξν απφ ηελ άιιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα 

ζηνηρεηνζεηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ καζεηεπφκελψλ ηνπο θαη παξάιιεια ζα ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο 

απνθάζεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνκήο Δ.Δ.Κ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Έηζη ζα 

θαιιηεξγείηαη κηα θνπιηνχξα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο  θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο κεηαμχ 

εξγνδνηψλ θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο (Hodkinson, 2008).   

Σν γεγνλφο απηφ αληηδηαζηέιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ Μαηζαγγνχξα (1998), ν νπνίνο ζεσξεί πσο 

ην επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη νη επθαηξίεο γηα κάζεζε πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνχο ηνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πξνζδνθηψλ γηα θαζέλα απφ 

απηνχο.  Οη Slack θ.ζπλ. (2013), επηζεκαίλνπλ φηη ε απηνπεπνίζεζε θαη ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη αλάινγα ησλ αλαγθψλ γηα ζπκβνπιεπηηθή. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Παιαηνθξαζάο θ.ζπλ. (2000) ε καζεζηαθή επίδνζε ησλ καζεηεπφκελσλ 

απνηειεί ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Έηζη φπσο 

αλαθέξεη ν Jantrakool (2010) ζην ζχγρξνλν πιαίζην ηεο Δ.Δ.Κ. αλαδχεηαη σο αλάγθε ε 

επηκφξθσζε θη ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ βέιηηζησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κάζεζε 

ζην ρψξν εξγαζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν 

ζηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ψζηε λα επηηεπρζεί επηηπρεκέλε θαη κε νκαιφηεηα είζνδνο ησλ 

απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ ε καζεηεία αθνξά ζε πνιιέο εκπιεθφκελεο 

πιεπξέο φπσο καζεηεπφκελνπο, εξγνδφηεο, εθπαηδεπηηθνχο, ραξάδνληεο πνιηηηθήο.   
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Οη Fjellstrom θαη Kristmanson (2017) ζηε πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε νπεδία κέζα απφ ηε 

ζχγθξηζε δχν νκάδσλ καζεηεπφκελσλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ δπν κνξθέο δπτθψλ ζπζηεκάησλ καζεηείαο αλαδχζεθε θάηη ζεκαληηθφ. 

Δηδηθφηεξα δηαθάλεθε ην πψο νη ρψξνη εξγαζίαο παξέρνπλ κάζεζε κε ζηφρεπζε ζε 

θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ελψ παξάιιεια ε κάζεζε δχλαηαη λα παξέρεη ην 

πιαίζην αιιαγήο ή αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο. 

Μέζα απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έγηλε θαηαλνεηφ φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηεο καζεηείαο απέρνπλ απφ ηε ζηνρνζεζία κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζφηη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπο δεδνκέλνπο πφξνπο 

απηνχ, ελψ ν παξάγνληαο ρξφλνο κε ηε ζαθήλεηα ησλ νξίσλ ηνπ δελ παξέρεη ηα ερέγγπα γηα 

αζθαιή θη απνηειεζκαηηθή ζπζρέηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηνρνζεζίαο θαη πξνζθνξάο 

επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ επηρείξεζε ζπαλίσο ζπζρεηίδνληαη κε ζαθείο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Έηζη ε κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο  απαηηεί κεγαιχηεξε κειέηε 

εηδηθά ζην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπνκέλσλ δχλαηαη λα ζπλδέεηαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο (Fjellstrom θαη Kristmanson, 2017). 

Δπίζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηεο ζηε Νέα Εειαλδία ε Chan (2017) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία 

ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο, ε νπνία απνδίδεηαη ζε καζεηεπφκελνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε παξάδεηγκα 

απηνχο πνπ καζεηεχνπλ σο αξηνπνηνί. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ αθνξά ζε έλα θάζκα 

ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, δηεξγαζηψλ θη εκπεηξηψλ απνδίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο βάζεη ηνπ επηπέδνπ ελεξγήο ζπκκεηνρήο καζεηεπφκελσλ ζηα πιαίζηα απηήο. Ο 

ξφινο ηεο επνπηείαο απφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ 

ελ γέλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ζε θαζεζηψο αζθάιεηαο γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο 

κέζσ ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη ινηπνί 

εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηεο αληίιεςεο ηνπο θαζνξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηεπφκελνη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο επνπηείαο ψζηε λα 

δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Μέζσ δηαρξνληθήο βαζκηαίαο επνπηείαο νη 

καζεηεπφκελνη ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη ζχλζεηα θαζήθνληα ή ξφινπο 

ζην ρψξν εξγαζίαο ζε θαζεζηψο αλεμαξηεζίαο. Έηζη πξνθχπηεη φηη σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο απαηηείηαη λα ηίζεηαη ππφςε εμ‟ αξρήο 

ζηνπο καζεηεπφκελνπο ην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαινχληαη λα 

απνθηήζνπλ. Σαπηφρξνλα είλαη απαξαίηεηνο ν παξαιιειηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη απηψλ πνπ πεξηθιείεη έλαο εξγαζηαθφο ρψξνο. 

Οη Pylnas θαη Rintala (2017) πάιη ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε Φηιαλδία δηεξεχλεζαλ ηηο 

αληηιήςεηο πεξη εκπεηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο. Ζ έξεπλα 

αθνξνχζε ζε καζεηεπφκελνπο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, 

εξγαδφκελνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, εθπαηδεπηηθνχο θη εξγνδφηεο.  
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χκθσλα κε ηνπο καζεηεπφκελνπο νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

απηνξξχζκηζεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο. 

Παξάιιεια αλαγλσξίζηεθε ε αμία αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία, ζηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ζηελ αθξφαζε. Δπίζεο αλαδχζεθε ε αμία ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ φπσο ε πξνζπκία θαη ε ζεηηθή ζηάζε γηα κάζεζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηεπφκελσλ. Ζ αμία ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηεπφκελσλ 

θαη νη πξσηνβνπιίεο  ηνπο ζπλδπαδφκελεο κε ηελ ζηάζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε 

απνηεινχλ γηα ηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθνχο ιφγνπο πξφζιεςεο ηνπο. Δπίζεο ηα εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο 

ησλ καζεηεπφκελσλ. Έηζη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνξξχζκηζεο βνεζνχλ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ελεξγά θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κε 

πξφιεςε ηεο απνρψξεζήο ηνπο απφ ην πξφγξακκα. Βέβαηα ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ θνξέσλ εθπαηδεπηηθήο δνκήο θη εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ εξγαζίαο σο πξνο ηελ 

παηδαγσγηθή ππνζηήξημε, ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη 

καζεηεπφκελσλ θαη ε έιιεηςε πφξσλ θαηά ηελ θαζνδήγεζε δηαθάλεθε πσο απνηεινχλ 

αξλεηηθνχο παξάγνληεο σο πξνο αθνκνίσζε ησλ απνθνίησλ ζηελ επηρείξεζε (Pylnas θαη 

Rintala, 2017). 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ πνηφηεηαο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ επηρείξεζε 

επηζεκαίλεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Onstenk θαη Blokhuis (2007) ζηελ Οιιαλδία φπνπ 

καζεηεπφκελνη ζθηαγξάθεζαλ αξλεηηθά ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ 

θνξέα εξγαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη αλ ε κάζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθφινγνπο ζηφρνπο δελ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ εθφζνλ δελ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνξχζκηζεο θη 

απηνζπγθξάηεζεο ππφ ην πξίζκα ζπλερνχο αλαζηνραζκνχ έλαληη ηεο απνθηνχκελεο 

εκπεηξίαο.  

Έηζη 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. Δίλαη 

κεγάιε ινηπφλ ε ζεκαζία ζχλδεζεο ησλ Π.. ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή κε ηα πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ψζηε νη καζεηεπφκελνη λα απνθηνχλ θξηηηθή 

ζηάζε θαη λα πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε δηακνξθψλνληαο 

ηέηνηα επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα παξάγεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα αθελφο γηα ηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν κα θαη ζεζκηθά γηα ηελ Δ.Δ.Κ. (Onstenk θαη Blokhuis, 2007). 

Ο Canan (2015) ζε πνηνηηθή έξεπλα ηνπ ζηε Νέα Εειαλδία ζε καζεηεπφκελνπο ησλ ηνκέσλ 

κεραλνινγίαο θαη ειεθηξνινγίαο ηφληζε ηελ αμία ησλ επηηεχμηκσλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ απνθηψληαη ζηε δηάξθεηα ελφο πξνπαξαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο καζεηείαο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Παξάιιεια δηαθάλεθε ε αλάγθε ηεο ηήξεζεο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ εθ κέξνπο κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 
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δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ σο πξνο ηελ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

ε έξεπλα ησλ Ryan θαη Lorinc (2017) ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο 

αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο καζεηείαο θαη νη αξλεηηθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη νη καζεηεπφκελνη 

κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ηνκέα πγείαο σο θξηηήξηα επηινγήο ηεο γηα θνίηεζε ζε ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην δξφκν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σέηνηνη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο απνηεινχλ 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. 

Ζ Δ.Δ.Κ. νχησο ή άιισο πξαγκαηψλεη ην φξακα θαη ζπλάκα αλαγθαηφηεηα ησλ ρσξψλ γηα 

ηελ εηζδνρή ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια ζην θάζκα πξνθιήζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζην εξγαζηαθφ 

πεδίν (Steedman, 2010). 

Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.Κ. παξάγεηαη έλα αλζξψπηλν θεθάιαην κε πνηνηηθά 

ζηνηρεία σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. Σα επξσπατθά θξάηε 

ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο εηζδνρήο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξάιιεια λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηλφκελα φπσο ε δηαξξνή, ε αλεξγία θη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

Δμάιινπ ηα ζχγρξνλα αλαπηπμηαθά κνληέια βαζίδνληαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ σο εθφδην νη λένη νη νπνίνη εθφζνλ δελ πξνηηκνχλ ηελ αλψηαηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

επηδεηνχληαη ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Steedman, 2010).    

Ζ καζεηεία ινηπφλ σο ζεζκφο κπνξεί θαιχςεη ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο καζεηεπφκελνπο, 

εξγνδφηεο, εθπαηδεπηηθέο δνκέο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο ε εχξεζε εξγαζίαο κνηάδεη λα είλαη ηαρχηεξε 

(Acemoglu θαη Pischke, 1998). Δπηπιένλ εθφζνλ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ε 

ζπλέρεηα ζηελ επηρείξηζε είλαη πην εθηθηή ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε άιινπ ππνςήθηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ηνλ εξγνδφηε (Bonnal, Mendes&Sofer, 2002). Βέβαηα ν εξγνδφηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ελφο λένπ ζρεδίνπ εθπαίδεπζεο έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο θαη αληηιακβαλφκελνο ηηο ήπηεο δεμηφηεηεο πνπ 

ν καζεηεπφκελνο έρεη πηα αλαπηχμεη (Wolter θαη Ryan, 2011).  

ε έξεπλα ησλ Bonnal θ.ζπλ. (2002) ζηε Γαιιία έγηλε εκθαλέο πσο φζνη απφ ηνπο λένπο 

νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα καζεηείαο παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ζπλερίζνπλ 

λα εξγάδνληαη νινθιεξψλνληαο ην πξφγξακκα. Σν δεδνκέλν απηφ είλαη ζε ζχκπλνηα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Noelke θαη Hom (2011) ζηελ Οπγγαξία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη νη λένη πνπ 

νινθιεξψλνπλ πξφγξακκα καζεηείαο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζε 

θαζεζηψο αλεξγίαο.  
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Δηδηθφηεξα νη VanderVelden, Welter&Wolbers (2001) ζε ζρεηηθή εξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ 

φηη ηα επξσπατθά θξάηε κε αλεπηπγκέλα πξνγξάκκαηα καζεηείαο έρνπλ ρακειά πνζνζηά 

αλεξγίαο ζηνπο λένπο. ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ζε ρψξεο κε 

πνιιέο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο καζεηείαο ρσξψλ ζαλ ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαλία, 

θαη ηε Διβεηία, ε αλεξγία ησλ λέσλ είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ Μ.Ο. ρσξψλ ηνπ 

Ο.Ο..Α. ε επφκελε έξεπλα αλαθέξεηαη φηη νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε επηηπρεκέλε ηε 

κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία είλαη ζε αθκή ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο, ζε αληηδηαζηνιή ηελ 

Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Πνξηνγαιία πνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη απμεκέλα πνζνζηά δηαθνπήο εξγαζίαο. 

ε έξεπλα ησλ Bertschy, Cattaneo&Wolter (2009) αλαδείρζεθε ε αμία ηεο καζεηείαο σο 

ζεζκνχ ζηα ζπζηήκαηα Δ.Δ.Κ. επξχηεξα. Δηδηθφηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Διβεηία φζνη 

πξαγκαηνπνηνχλ καζεηεία αλεπξίζθνπλ εξγαζία κε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζπγθξηηηθά κε 

απηνχο πνπ απνθνηηνχλ απφ άιια ζεζκηθά πιαίζηα ηεο Δ.Δ.Κ.  

Σα επξχκαηα κνηάδνπλ ζχκθσλα κε απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε 

έξεπλα ηνπ Ryan (2001) κηαο θαη ε αλεξγία ησλ απνθνίησλ ηκεκάησλ καζεηείαο αληρλεχεηαη 

κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. ηελ ίδηα 

έξεπλα αλαθέξεηαη σο πηζαλφηεξν νη καζεηεπφκελνη λα δηαηεξήζνπλ δηαξθψο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο βίν ηηο αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηέο ηνπο απφ ην πξφγξακκα καζεηείαο.  

Ζ καζεηεία έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο κηαο θαη θαιιηεξγνχληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηεπφκελνπο δηάθνξεο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο ηέηνηεο ψζηε 

απμάλνπλ ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ 

επηρείξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη πην εχθνιε θαζψο ζηελ 

απνθηψκελε εξγαζηαθή εκπεηξία πέξα απφ ην θαζαπηφ αληηθείκελν εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ε θνπιηνχξα θαη θηινζνθία ηεο (CEDEFOP, 2015β). 

Οη Beicht θαη Ulrich (2009) επηζεκαίλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο 

καζεηείαο δηαρξνληθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηε Γεξκαλία κηαο θαη εμνηθνλνκνχληαη πφξνη ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηε θηινζνθία ηνπο. 

Παξάιιεια  ν Lerman (2014), ζεκεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο κηαο 

επηρείξεζεο κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα παιηνχο θαη λένπο εξγαδφκελνπο. 

Ζ καζεηεία θαη ε θαηλνηνκία γίλνληαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο κηαο θαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο 

θαη εμεηδίθεπζεο ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπο επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Ζ καζεηεία πέξαλ ησλ 

άιισλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο πνπ αλαπηχζζεηαη, αιιά 

θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επξχηεξα ζην νπνίν εληάζζεηαη (Hoeckel, 2008). Ο 

επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ηνλ σο άλσ ζθνπφ νδεγεί ζηελ απμεκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο (Muhlemann θ. ζπλ., 2007). Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο 

ζρνιηθέο θνηλφηεηεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία 

θαη ε ζπκκεηνρή απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο δηακνξθσκέλεο θνπιηνχξαο ε νπνία 
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εκπιέθεη εθπαηδεπηηθνχο, καζεηεπφκελνπο θη εξγνδφηεο. Έηζη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή αθνπγθξαδφκελν ηηο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα εθφζνλ νινθιεξψζεθε ε Α‟ θάζε εθαξκνγήο ηεο καζεηείαο ην 

Τ.ΠΑΗ.Θ. κέζσ ηνπ Η.Δ.Π. πξνρψξεζε ζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ζηα 

ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί 

απνηεινχλ πνιχηηκν πιηθφ σο πξνο ηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δπλακηθή θαη αδπλακίεο, 

ψζηε λα δνζεί ε απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ 

(ΗΔΠ, 2018). 

Ζ απνδνρή ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο ήηαλ ζεκαληηθή ήδε απφ ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ηεο αθνχ πινπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017 180 

ηκήκαηα γηα 1.175 καζεηεπφκελνπο ζε 7 εηδηθφηεηεο ζε 120 ΔΠΑ.Λ., θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2017 - 2018 406 ηκήκαηα γηα 3.452 καζεηεπφκελνπο ζε 16 εηδηθφηεηεο 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016).  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Μαξηίνπ – Ννεκβξίνπ 2017. Χο κεζνδνινγία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα βάζεη ηξηψλ δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία 

πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία έπεηηα απφ πνηνηηθφ έιεγρν 

θαηέγξαςαλ ηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ καζεηεπφκελσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είραλ ελεξγφ εκπινθή θαη ησλ εθπαηδεπηψλ επηρεηξήζεσλ θη νξγαληζκψλ ηεο Α‟ θάζεο.   

ηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ 197 εξσηεκαηνιφγηα απφ καζεηεπφκελνπο, 74 απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη 30 απφ εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ. Σα επξήκαηα απνηέιεζαλ πνιχηηκεο 

αξρηθέο ελδείμεηο γηα ην ζεζκφ, ελψ ε επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ κε ζπλερή ζχγθξηζε ησλ 

επξεκάησλ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο σο πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ Δ.Δ.Κ. επξχηεξα θαη ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο εηδηθφηεξα.   

Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 10,8% 

αθνξνχζαλ ηελ εηδηθφηεηα Βνεζφο Ννζειεπηή γηα ηνπο νπνίνπο κεηαμχ άιισλ δελ 

θαηαγξάθεθε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ινγηζκηθνχ ηεο εηδηθφηεηαο. Βαζηθφ ιφγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο καζεηείαο απνηέιεζε ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ελψ σο ρψξνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα εο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ην δείγκα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ νινθιήξσζε ην Π.., κε ην νπνίν ζε πνζνζηφ 70% ζπκθσλνχζε, 

δηέζεηε κηθξή πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ κεγάιν πνζνζηφ δελ είρε 

παξαθνινπζήζεη ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζρεηηθφ ηε 

καζεηεία. Δπίζεο αξθεηνί δηέζεηαλ πξνυπεξεζία ζπλαθέο γλσζηηθφ πεδίν κε ηε καζεηεία, 

ελψ κεγάιν πνζνζηφ δήισζε φηη δηαηεξνχζε δηαχινπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελψ βάζεη ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ Π.. νη κηζνί 

πεξίπνπ ζπκθψλεζαλ φηη επηηεχρζεθαλ, παξά ηαχηα 1 ζηνπο 3 επηζήκαλε πσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαλ δελ πινπνηνχληαλ κε επθνιία ζην εξγαζηήξην. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί εθηφο ησλ ππαξρφλησλ βηβιίσλ γηα ηηο ηάμεηο ηνπ 
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ΔΠΑ.Λ. ζε επίπεδν ηππηθήο εθπαίδεπζεο αλέηξεμαλ θαη ζε άιιεο πεγέο φπσο: δηαδίθηπν, 

επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα ησλ ΑΔΗ, ελψ νη πεξηζζφηεξνη επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε λα 

εληαρζνχλ ζην Π.. ηεο θάζε εηδηθφηεηαο επηπιένλ ελφηεηεο, εθθξάδνληαο δηαθσλία ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά καζεζηαθή ελφηεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πεξί ηνπ 60% ραξαθηήξηζαλ πνιχ ζεκαληηθέο ηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

εηδηθά ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηε καζεηεία. Οη ζρεηηθέο ελφηεηεο απηέο 

απνηέιεζαλ ηηο πεξηνρέο επηκφξθσζεο πνπ πινπνηεί ην Η.Δ.Π. ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΠΑ.Λ. 

θη εθπαηδεπηέο ΗΔΚ. 

εκαληηθά ζηνηρεία ζεσξήζεθαλ επίζεο ε αλάγθε ζπλερνχο επαθήο κε επηρεηξήζεηο θαη 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ε κεγέζπλζε ηεο δηάξθεηαο καζεηείαο πέξα απφ ηνπο 9 

κήλεο.  

Οη εκπεηξίεο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη νη «ήπηεο» θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ρψξνπο εξγαζίαο, ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο  - πξάμεο επηζεκάλζεθαλ σο 

ηδηαίηεξα ζεηηθά ζεκεία. Αθφκε, αλαδχζεθε ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  κε ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ησλ 

πνιχπινθσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο ην Π.. πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θάιπςε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 1 ζηνπο 3 ζρεδφλ ζπκκεηέρνληεο, ελψ εκθαλίζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ επηρείξεζε. Οη 

καζεηεπφκελνη ζα επηζπκνχζαλ λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο κηαο θαη είραλ 

πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 50% ηνπ δείγκαηνο αλαγλψξηζε 

ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - επφπηε, δειψλνληαο φηη ιάκβαλαλ δηαξθή ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή δενληνινγίαο επαγγέικαηνο. Δπίζεο δήισζαλ φηη 

ελίζρπζαλ δεμηφηεηεο φπσο ε εξγαηηθφηεηα, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα λέεο 

γλψζεηο, ε νξγαλσηηθφηεηα, νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ε παξάιιειε εθηέιεζε 

πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ. ηνλ αληίπνδα δεμηφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζίαο, ε 

δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπγθξνχζεσλ/θξίζεσλ, ε θαηλνηνκία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.ά είλαη 

κεξηθέο απφ απηέο  πνπ νη καζεηεπφκελνη ζεσξνχλ φηη δελ απνθηψληαη κε επηηπρία.   

Μεηά ηε καζεηεία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνηάζεθε θαηά πιεηνςεθία ζέζε ακεηβφκελεο ή 

εζεινληηθήο εξγαζίαο, ελψ δελ έγηλαλ ζπζηάζεηο απφ ηνλ ίδην εξγνδφηε ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Αξθεηνί καζεηεπφκελνη αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα έγθαηξεο θαηαβνιήο 

ακνηβψλ, ελψ δηέθξηλαλ ειιείςεηο ζε ππνδνκέο εξγαζηεξίσλ, ζηελ ζπλαδειθηθή επηθνηλσλία 

θαη ζην είδνο ηεο εξγαζίαο. Παξά ηαχηα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ζα επηζπκνχζε κειινληηθά 

λα απαζρνιεζεί ζηνλ ίδην εξγνδφηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε καζεηεία. Οη εθπξφζσπνη ησλ 

θνξέσλ απαζρφιεζεο είδαλ ηθαλνπνηεηηθά ηε πξνζαξκνγή ησλ καζεηεπφκελσλ, 

ραξαθηεξίδνληαο σο κέηξηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο 

απνδέρνληαη ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο εμαηηίαο ηεο καζεηείαο. Οκνίσο νη εθπξφζσπνη θνξέσλ 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 80 of 409                                                                                                              

ζρεηηθά κε ηα Π.. κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα 

ηνπ «Βνεζνχ Ννζειεπηή», ελψ νη ζηφρνη πνπ θαιχθζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ε δηακφξθσζε 

επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ε εκθάληζε ππεπζπλφηεηαο πνπ εθδήισζαλ νη 

καζεηεπφκελνη. 

Σα Π.. δελ θάιπςαλ ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηξφπνπ κάζεζεο, ηε θηιηθή 

εθπαίδεπζε πξνο ηηο επάισηεο θαηεγνξίεο θαη δεπηεξεπφλησο ηελ αλάπηπμε αεηθνξηθή 

θνπιηνχξαο θαη ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. Οη ελφηεηεο πνπ πεξηείραλ ηερληθή νξνινγία, 

λνκηθέο έλλνηεο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο, ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, αλ θαη 

ζπλνιηθά νη ελφηεηεο ηεο καζεηείαο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ αθνκνίσζεο απφ εθείλεο 

ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Οη θνξείο ησλ εξγνδνηψλ δηαπίζησζαλ κέηξην έσο επαξθέο ην επίπεδν επίηεπμεο καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, επεζήκαλαλ ηελ πζηέξεζε ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

θαη αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλέθεξαλ σο αξλεηηθά ζηνηρεία ην έιιεηκκα επηθνηλσλίαο,  

αλεμαξηεζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο καζεηείαο αλ θαη 

ραξαθηεξίζηεθε σο επαξθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπνκέλσλ, ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ή κεηαβνιέο. Χο πεγέο πιεξνθφξεζεο νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην Τ.ΠΑΗ.Θ., ηηο  Γ.Γ.Δ., ηα ζρνιεία, ηα Μ.Μ.Δ., ηηο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, 

ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηα επηκειεηήξηα ή άιιεο επηρεηξήζεηο.  

Δπίζεο νη δεκφζηνη θνξείο αλέθεξαλ πσο ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα έπξεπε λα είλαη θαιχηεξα 

θαηαλεκεκέλν κεληαίσο, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ππήξραλ αζάθεηεο σο 

πξνο ην θαζεζηψο αζθάιηζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Παξάιιεια δε ιήθζεθαλ ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο, φπσο νη Ο.Σ.Α. Χο πξνβιήκαηα επίζεο επηζεκάλζεθαλ ε 

πνιχπινθε γξαθεηνθξαηία εληχπσλ θαη ην αζπκβίβαζην αληηθεηκέλσλ δηεθπεξαίσζεο κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή. Πάλησο ζρεδφλ ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο βξήθαλ ηηο 

εηδηθφηεηεο γηα καζεηεία πνπ δήηεζαλ.   

4. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ππήξμε απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα καζεηεία ζηελ Διιάδα, θπξίσο ιφγσ ηεο αληίιεςεο φηη ε καζεηεία, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ 

λέσλ. Πξηλ ππήξρε ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δ.Δ.Κ. θαη θαηά ζπλέπεηα ειάρηζηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο (CEDEFOP, 2018c). 

Ζ δηεξεπλεηηθή κειέηε ηεο Lalioti (2019) ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηελ πιεγείζα απφ ηελ θξίζε Διιάδα πνπ έπιεμε ηελ 

θξίζε παξνπζηάδεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε, κηα 

θξίζηκε πηπρή ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, θαη πξνζθέξεη κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο καζεηείαο ζηελ Διιάδα. Σα 
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ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ζε έλα επξέσο πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2015 θαη Μαξηίνπ 2017 θαη ην νπνίν απνζθνπνχζε 

ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο καζεηείαο ζπγθεληξψλνληαο κεηαμχ άιισλ ηηο 

απφςεηο 150 αηφκσλ πνπ εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Έηζη αλαδχζεθαλ κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ φζνλ αθνξά ηηο θξίζηκεο 

δηαζηάζεηο ηεο θαηάξηηζεο καζεηείαο ζε θξίζηκε Διιάδα. Ο θαηάινγνο ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: ηε ζρεηηθή ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηάξηηζεο ζην 

ζρνιηθφ ηκήκα ηεο καζεηείαο, ην γεγνλφο φηη ζπλνιηθά ε κάζεζε βάζεη ηεο εξγαζίαο δελ 

είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά παξέρεη κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ εξγάδνληαη ζε άιιεο εηαηξείεο θαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ εξγαζία ακθφηεξα, ε 

νπνία ζεσξείηαη σο ζρεηηθά επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθή ηνπιάρηζηνλ γηα λα μεθηλήζεη ηελ 

εξγαζία θάπνηνο ζε έλα επάγγεικα. 

Ζ έξεπλα απφ ηελ άιιε εληφπηζε κείδνλεο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο καζεηείαο, 

φπσο ε παξσρεκέλε εθκάζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

μεπεξαζκέλα πιηθά, εξγαιεία, βηβιία θ.ιπ. πνπ είλαη ζπρλά δηαζέζηκα ζηνπο καζεηεπφκελνπο 

ζην ζρνιείν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Δπίζεο ε απνπζία ελφο ξεηνχ ζρεδίνπ 

κάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία, ε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ εθπαηδεπηψλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο αθφκε θαη ην φηη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ζπλάκα νη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε, ππνιείπνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ σο πξνο ηηο δηακνξθσκέλεο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ (CEDEFOP, 

2018c).  

Παξάιιεια ν γξαθεηνθξαηηθά ρξνλνβφξνο ραξαθηήξαο ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο λέσλ 

εηδηθνηήησλ θαη Π.., ην επηθαλεηαθφ θαη αλεπαξθέο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο θαηάξηηζεο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο βαζηδφκελε ζηελ εξγαζία θαη 

ε απνηπρία νξηζκέλσλ «αηφκσλ αλαθνξάο» ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, λα 

πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ηνπο καζεηεπφκελνπο απφ ηα θησρά ή επηθίλδπλα πεξηβάιινληα 

εθκάζεζεο θαη ηέινο ε έιιεηςε δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο 

βάζεη ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ δεηήκαηα πξνο αλαζεψξεζε (Lalioti, 2019). 

Τπνζηεξίδεηαη ινηπφλ φηη, παξά ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεηαη 

ζηελ καζεηεία ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα πάζρεη απφ ζνβαξέο ειιείςεηο, νη νπνίεο 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επείγνπζαο κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο. Υσξίο κηα ηέηνηα 

κεηαξξχζκηζε, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ελαιιαθηηθή πξνο 

ηελ αθαδεκατθή πνξεία ή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζνβαξά. 

Υσξίο κηα ηέηνηα κεηαξξχζκηζε, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 

σο ελαιιαθηηθή επηινγή ε καζεηεία ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ επηινγή γηα αθαδεκατθή πνξεία 

κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζα πεξηνξηζηνχλ ζνβαξά αλ δελ ιεθζνχλ 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο (Lalioti, 2019). 
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Δπίζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Κνθθίλνπ (2018) κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ζπκκεηερφλησλ ζηελ Α‟ θάζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο 

καζεηείαο, καζεηψλ, δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη, κε ηε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ 

απφςεσλ φζν αλαθνξά ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο απνθνίησλ ΔΠΑΛ, ε θαηαγξαθή ηεο 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Μαζεηείαο, ε δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Μαζεηείαο θαη ε απνηίκεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. Γείγκα απνηέιεζαλ 8 

εθπαηδεπηηθνί θη έλαο καζεηεπφκελνο. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδεηθλχεηαη ε ζηφρεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην θξίζηκν 

ζεκείν ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πλνιηθά απνηππψζεθε κηα 

ζεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, θαηαγξάθεθε ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηε καζεηεία, ζε ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Γηεξεπλήζεθε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο θαη 

απνηηκήζεθαλ ηα ζεηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπο καζεηεπφκελνπο. Ζ 

άπνςε φκσο ησλ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη επίζεο θαη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε έλα θελφ πξνο δηεξεχλεζε θαη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ησλ Φξαγθνχιε θαη Κνπηζνχθνπ (2017) αλαθνξηθά κε 

ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο καζεηείαο ζηελ έληαμε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε ε αλαγλψξηζε ηεο καζεηείαο ζηνλ σο άλσ ζθνπφ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα ζθνπηκφηεηαο 40 εθπαηδεπηηθψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νη ιφγνη ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ ζε πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε κεζνδνινγία 

δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα καζεηείαο θαη 

ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ην πεξηερφκελν  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο καζεηείαο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηέινο νη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ΔΠΑΛ γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

ηε πνηνηηθή έξεπλα ησλ Broek θ.ζπλ. (2017), ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ρψξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ πξνζθνξάο ζέζεσλ 

καζεηείαο, σο βέιηηζην πνηνηηθφ εξγαιείν βειηίσζεο  ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη επφπηεο ηεο καζεηείαο θαίλεηαη λα 

κελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κελ έρνπλ πξφβιεκα λα επηκνξθσζνχλ εληφο ηεο επηρείξεζεο ή λα 

εθαξκφζνπλ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε απηή. Κη ελψ  νη εθπαηδεπηηθνί/ 

εθπαηδεπηέο ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο καζεηείαο, ην πεδίν 

απηφ δελ έρεη αθφκε δηεξεπλεζεί εληαηηθά κηαο θαη απηνί αληηκεησπίδνληαη σο ηκήκαηα ηεο 

γεληθήο θπξίσο εθπαίδεπζεο θη φρη ηεο επαγγεικαηηθήο. ηελ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεηαη ε 
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αμία ησλ πξνγξακκάησλ Erasmus+ αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

(Burchert&Nyhan, 2011).  

Ο Sarigoz (2016) ζηελ έξεπλά ηνπ αλαδχεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο θαζνδήγεζεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θπξίσο ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο καζεηείαο, 

αληηιακβαλφκελνη έγθαηξα θαη νξζά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε 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. Σν 

γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζχκπλνηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φξαγθνχιε θαη 

Αλαγλνχ (2018) αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο νξγαλσκέλεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ/ 

εθπαηδεπηψλ.  Παξάιιεια ζεκαληηθή είλαη θαη ε αμία ησλ θνηλνηήησλ επαγγεικαηηθήο 

κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ (Borko, 2004).  

Δμάιινπ ηα 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.  

Πιεζψξα άξζξσλ επηζεκαίλνπλ ην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο ηελ 

νηθνδφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο γηα ηε πξνψζεζε 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξαγκάησζεο πξσηνπφξσλ πξαθηηθψλ. Παξάιιεια ε αλαγλψξηζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ηεο καζεηείαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν αληαπφθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δηεχζπλζεο ζρνιείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θη επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (Chu 

θ.ζπλ., 2016∙ Darling-Hammond, Hyler, &Gardner, 2017).  Παξάιιεια ζηελ δεχηεξε έξεπλα 

επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη εθπαηδεπηηθνί/ επφπηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηκνξθσζνχλ, 

αθνχ πξψηα θηλεζνχλ ζε αραξηνγξάθεηα λεξά ζε πξνγξάκκαηα καζεηεία κηα θαη δπν θνξέο. 

Κη αλ ην πέηπραλ απηφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

αλάγθεο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ή ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έθεξαλ σο πξνζσπηθφηεηεο. 

Ζ έξεπλα ησλ Greenan, Mingchang, Ramlee θαη Lisa (1998), επηζεκαίλεη ηελ αμία ησλ 

πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε θαζψο θαη ηεο ζπρλήο επαθήο ηνπο κε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο. 

ηελ ίδηα κειέηε νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο καζεηνθεληξηθέο 

κεζφδνπο, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, σο θχξηα ζηνηρεία επίηεπμεο ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Παξάιιεια ε ζπλεξγαζία ζρνιηθψλ κνλάδσλ θη επηρεηξήζεσλ 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο σο πξνο ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ηελ ίδηα έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί θέξνληαη λα βαξχλνληαη απφ 

ηελ επζχλε εχξεζεο ζέζεσλ καζεηείαο, ελψ επηζεκαίλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ 
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παξνπζηάδεηαη απφ ηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ ινγηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα ζε κηα άιιε έξεπλα ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνηρεηνζεηείηαη σο έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα αλεπάξθεηαο εξγαιείσλ θαη 

κέζσλ εθπαίδεπζεο. ηελ ίδηα εκπεηξηθή έξεπλα αλ θη επηζεκαίλεηαη ε ζεηηθή ζεκαζία ηνπ 

γλψξηκνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ άιιε νη εθπαηδεπηηθνί 

εζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ  ιφγσ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο 

καζεηείαο. Δπίζεο ε αλάγθε ζπκπιήξσζεο εληχπσλ πνιιέο θνξέο ζηεξεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο/ επφπηεο ρξφλν παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηεο καζεηείαο. Κη φιεο απηέο εξγαζίεο είλαη πξφζζεηε πεγή ςπρηθήο 

πίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο εθθξάδεηαη ζε ζρεηηθέο πνηνηηθέο κειέηεο, ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηε γξαθεηνθξαηία λα επηζθηάδεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ  (Hernandez-Cruz&Russell, 2016).  

Παξάιιεια νη επφπηεο θαινχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ 

καζεηεπφκελσλ ρσξίο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο επί απηνχ, ππνζηεξηδφκελνη θπξίσο πξνθνξηθά 

απφ ζπλαδέιθνπο, αγλνψληαο γξαπηέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ εληχπσλ. Κη απηφ γηαηί νη 

πεξηζζφηεξνη επφπηεο καζεηείαο ζεσξνχλ δηθή ηνπο επζχλε ηελ εχξεζε ζέζεσλ καζεηείαο. 

Αγθάζη ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – αγνξάο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ νη ινγηζηέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ έδεημαλ θακηά δηάζεζε λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην λέν ζεζκφ ηεο καζεηείαο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε 

ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ κηζζνδνζίαο. Έηζη ε ε αλάγθε γηα επηκφξθσζή ηνπο ζε 

απηφ ην ηκήκα εξγαζίαο αλαδχεηαη ζηελ έξεπλα σο απαξαίηεηε (Deissinger&Hellwig, 2005)  

Ζ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ζηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη κέζσ ζπλερνχο παξαθίλεζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο. ηελ ίδηα έξεπλα ηα 

θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε θαιή 

πξφζζεζε πξνο ηνπο καζεηεπφκελνπο απνηέιεζαλ ζηνηρεία παξαθίλεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο (Brophy, 2004). 

Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ εξεπλα ηνπ Gredler (2009), αξθεηά ζπρλά νη καζεηεπφκελνη 

αδηαθνξνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, δελ είλαη ζπλεπείο ζηελ 

ζπκπιήξσζε θαη ηήξεζε ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη, ελψ αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο αίζνπζαο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Έηζη νη 

εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο ζηελ άξζε ηέηνησλ εκπνδίσλ 

θαη ζηε δηαρέηξηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ νη θνξέο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ 

αδηαθνξία ησλ καζεηεπνκέλσλ είηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ είηε γηα 

ην ζεσξεηηθφ κάζεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο Μπνικάηε (2018) ζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο γηα ηελ εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή, 

αλαδείρζεθαλ δπζθνιίεο θαη νθέιε ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δπζθνιίεο 
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ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειιηπή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε καζεηεπφκελσλ θη εθπαηδεπηηθψλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εληζρχνπλ θπξίσο ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ δεχηεξσλ. 

Δμάιινπ κφλν νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ κεηαβηβάδνληαη θπξίσο εληφο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο. 

Κνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά νχησο ή άιισο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ γηα 

ηνπο καζεηεπφκελνπο εκπφδηα, ελψ ζπλάκα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλαληηζηνηρία ησλ Π.. ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη γηα ην ζθνπφ απηφ θαινχληαη λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε θη επηθαηξνπνίεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Χο αληηζηάζκηζκα ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θη φια απηά πξσηίζησο εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ παξά ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη απνθηψκελεο γλψζεηο κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο έρνπλ ηδηαίηεξε πξνζζεηηθή αμία ζε ζρέζε κε απηέο πνπ κεηαβηβάδνληαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε είρε ζεηηθφ 

πξφζεκν θαη ε αλάγθε επαθήο κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε ζπλερήο 

ζπκβνπιεπηηθή ηνπο ππνζηήξημε δηαθάλεθαλ σο αλαγθαία ζηνηρεία. 

Οκνίσο ζηελ πνηνηηθή ηνπ έξεπλα ν Φαξκάθεο (2019) ζε εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Κνδάλεο δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία ησλ ζρεδηαζηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο ή επηζπκνχλ λα 

εκπιαθνχλ ζε απηά. Χο ζηνηρείν επίηεπμεο πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ νη ραξάδνληεο 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αξρηθή θαη 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζή ηνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αλάινγσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ λα εληζρπζνχλ. Παξάιιεια ε αλαδχεηαη ε αλάγθε παξνρήο 

θηλήηξσλ κε νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηα ίδηα πιαίζηα νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Άξηαο ζηελ 

κεηθηή έξεπλα ηεο Μαλήξα (2019) πηζηεχνπλ φηη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθφηεξα ν 

ζεζκφο ηεο καζεηείαο. Παξάιιεια ε θαηεχζπλζε εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

καζεηνθεληξηθή, παξφηη ην δαζθαινθεληξηθφ πξφηππν εθπαίδεπζεο κάιινλ ζηε παξνχζα 

θάζε επηθξαηεί ιφγσ ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο. 

πκπεξάζκαηα 

Σα δηεζλή θη ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ φηη ην ζχζηεκα καζεηείαο παξέρεη 

πνιιά νθέιε ζηνπο καζεηεπφκελνπο ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ άκεζε αληίιεςε ηεο κάζεζεο σο επφπηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 
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ηφπν, πηνζεηψληαο θαη αλάινγεο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο 

απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο κε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Οη καζεηεπφκελνη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πην εχθνια ζηηο 

επηρεηξήζεηο, δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη γλσξίδνληαο ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην, 

ηε θηινζνθία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ καζεηεπφκελσλ. Σα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κεηαμχ άιισλ ε είζνδνο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαη ε 

παξφηξπλζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. κσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν ππφβαξζξν ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ζηελ νκαιή είζνδφ 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξφηη ζεσξνχλ πσο ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζπζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηεπφκελσλ φζν θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ.  

Αλ αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε έκθαζε ζηελ επάξθεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ απφ ηνπο επφπηεο θαιιηεξγείηαη ην 

έδαθνο γηα κηα ζχγρξνλε θαη πνηνηηθή Δ.Δ.Κ. πνηθίια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. 

Παξάιιεια ε εθπαηδεπηηθή ζρεηηθή έξεπλα πξέπεη λα εληαζεί πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη 

αδπλακίεο θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο. 
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Ζ ζπκβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

The contribution of collaboration in teachers’ professional development 

Μαξία πειηνπνύινπ, Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο, Απφθνηηνο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δ.Α.Π. «πνπδέο 

ζηελ Δθπαίδεπζε», mspili@hotmail.com 

Αζαλαζία Γαθνπνύινπ, ΔΓΙΠ ΑΠΑΙΣΔ, Καζεγήηξηα-χκβνπινο Δ.Α.Π., nasiadako@gmail. 

Maria Spiliopoulou, Special Education Teacher, MA in Education (Hellenic Open University), 

mspili@hotmail.com 

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

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

 

 

 

Abstract: Professional development seeks to improve teachers‟ performance. To this end we 

suggest that the building of collaborative relations amongst those engaged professionally on a 

daily basis has much to offer. The article attempts to elaborate a conceptual framework for 

teachers‟ collaboration and to identify potential benefits for their professional development.    

In particular, it explores primary school teachers‟ perceptions of school-based collaborative 

relations with their colleagues as well as the professional development of each one of them. 

The survey was conducted between April and May 2020, the sample consisted of a small 

number of teachers and data we obtained by means of a questionnaire.    

Teachers acknowledged a series of benefits that accrued from collaborative relations with 

their colleagues such as lack of isolation feelings, professional satisfaction, security, decrease 

of workload, renewal of ideas, adoption of new teaching approaches and reflexivity. Thus, the 

research corroborates previous studies that highlight collaboration as catalyst for teachers‟ 

professional development and education improvement.    

Keywords: professional development, collaboration, primary school teachers 

Πεξίιεςε: Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί δεηνχκελν, πνπ ζα εληζρχζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα 

απηή, πξνηείλεηαη σο επηινγή, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. ην άξζξν επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηα νθέιε θαη ηε ζχλδεζή ηεο 

κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

ζπλαδέιθνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαζελφο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ έξεπλα είλαη επηζθνπηθή, δεηγκαηνιεπηηθή, κηθξήο θιίκαθαο θαη 
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ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2020 απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ. 

Αλαδείρζεθαλ κηα ζεηξά απφ νθέιε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο απνθνκίδνπλ 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζπλαδέιθνπο, φπσο ε έιιεηςε αηζζήκαηνο απνκφλσζεο, ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην αίζζεκα αζθάιεηαο, ε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ, ε 

αλαλέσζε ησλ ηδεψλ, ε πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ν αλαζηνραζκφο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα επηβεβαηψλεη πξφηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζπλεξγαζία σο ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζπλεξγαζία, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Δηζαγσγή 

ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνθχπηεη ε αλάγθε εκπινπηηζκνχ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηξφπνπο πνηθίινπο θαη απνδνηηθνχο. Οη αλάγθεο 

δηεπξχλνληαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα αλαδεηά απφ κφλνο ηνπ ιχζεηο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ 

απηνεηθφλα ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν ηνπ (Παπαλανχκ 

& Ληαθνπνχινπ, 2014). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί δεηνχκελν, πνπ ζα εληζρχζεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ. ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ απηή, πξνηείλεηαη σο επηινγή, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Δθθηλψληαο απφ απηή ηε ζπλζήθε, ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζπλαδέιθνπο εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν 

ζέκα δελ έρεη απαζρνιήζεη ζηε γεληθή ηνπ κνξθή, εξεπλεηηθά, ζηελ Διιάδα, πέξα απφ ηε 

κειέηε πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη δνκεκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Δπθξαηκίδνπ, 2014· Καξαβνθχξε, 2019·Κνηίλε & Σδειέπε, 2016 

·Νηηλνπνχινπ & Αλδξηνπνχινπ, 2015·Ξάλζε, 2015).  

1.Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ Evans (2008) επηρεηξψληαο λα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ αηνκηθφ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηελ πεξηγξάθεη σο κηα ελίζρπζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ, αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ 

έλα επάγγεικα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ 

ζηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο, ελδπλακψλεη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο, ηνλψλεη ην επάγγεικα 

θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ελφο ζπλφινπ ηνκέσλ, φπσο νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 94 of 409                                                                                                              

πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε είδνπο επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε θαη είλαη εθαξκφζηκε 

ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο επαγγεικαηηψλ.  

Υαξηνγξαθψληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα άιινηε ππνθεηκεληθή θαη άιινηε αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα 

εζσηεξηθεπζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη λα εθαξκνζηεί θαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο 

(Evans, 2002). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαξθή δηαδηθαζία παξαγσγήο κάζεζεο, κέζα απφ ηελ 

νπνία θαηαθέξλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί ζρεηηθά κε ην "ηη γλσξίδνπλ" θαη 

"ηη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ" έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη. πλεπψο απνηειεί κηα θαζαξά πξνζσπηθή ππφζεζε, πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ζηελ νπνία κπνξεί λα θηάζεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα 

δηαξθή δηαδηθαζία απφθηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ θαη αλαζεψξεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ 

πξαθηηθψλ (Glatthorn, 1995, νπ. αλαθ. ζην Ξάλζε, 2015, ζ.452). Ζ εμέιημή ηεο ζπλδέεηαη κε 

ηνλ βαζκφ απνδνρήο αιιά θαη νηθηνζεινχο  πηνζέηεζεο ηεο αιιαγήο θαη δελ κπνξεί, ζε θακία 

πεξίπησζε, λα πινπνηεζεί παξά ηε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σνλίδεηαη, φκσο, πσο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα βξίζθεηαη 

ζηαζεξά ζηξακκέλνο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Bredeson, 

2000). 

Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπλαληάηαη έρνληαο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ ππεξεηεί (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2009). Έηζη, κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

πξνζζεηηθά ζε φζα απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  πξνπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ, σο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα δηδαζθαιία, ηελ πηνζέηεζε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, 

θαζψο θαη σο ηε δπλαηφηεηα βαζεηάο αληίιεςεο ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν (Fullan&Hargreaves, 1992).  

Ζ δηαξθήο  επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ζηνπο φρη θαη ηφζν αζθαιείο 

ζχγρξνλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, σο απφδεημε φηη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ 

αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ηνκείο πνπ εμειίζζνληαη γνξγά (Friedman&Philips, 2004).  

Παξάιιεια, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ, 

πνπ απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηάζρεη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζε αηνκηθφ 

ή νκαδηθφ πιαίζην. Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρεη ηε δηάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη 

ηηο πεπνηζήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ, θαζψο θαη λα εμεηάζεη θαη λα επηιέμεη ηηο πιένλ θαηάιιειεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή. Απαξαίηεηε 

ζπλζήθε είλαη ε χπαξμε επλντθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάινγεο 

αλαπηπμηαθήο θνπιηνχξαο. ια απηά επεξεάδνληαη απφ ην είδνο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαη 

ην είδνο ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηνπο (Avalos, 

2011). Έηζη θη αιιηψο ε απφθαζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα 

ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γη΄ απηφ θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζπκβάιιεη ζηελ 
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αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εκπεηξηψλ ηεο κάζεζεο θαη παξέρεη ηελ επθαηξία γηα 

πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο (Day, 1999). Υξεηάδεηαη βέβαηα λα επηζεκαλζεί 

φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί  αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο απφ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί ε εξγαζία σο ζπιινγηθή ιεηηνπξγία 

(Φαξάο, 2015).  

2.Ζ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

H ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, παίξλνληαο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θάζε θνξά (Johnson- 

Tsai, n. d.). Απνηειεί έλα είδνο εμππεξέηεζεο αλάκεζα ζε δχν άηνκα, ηα νπνία πξνηίζεληαη 

λα αιιεινυπνζηεξίμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (Hederson, 1996, νπ. 

αλαθ. ζην Irwin&Farr, 2004, ζ.345),θαζψο θαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε γηα επαλαιακβαλφκελεο 

παξαηεξήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηελ νπνία ε 

θνπιηνχξα γηα ζπκκεηνρή, ε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ θαη ε 

θαιφπηζηε θξηηηθή απνηειεί κηα δηαξθή πξνζπάζεηα. ρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε άηνκα, ηα νπνία, παξφιν πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνηηκία κεηαμχ ηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ίζα. Έηζη 

ζπλεξγάδνληαη, είηε κε ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλέο απαληήζεηο πάλσ ζε έλα πξφβιεκα 

(Βaker, 2015), είηε επηδξνχλ απφ θνηλνχ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαζψο επηρεηξείηαη ε 

νινθιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Vangriekenetal., 2015).  

Δπηπξφζζεηα, ε ζπλεξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο θνηλέο αμίεο πνπ απνθηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κέζσ ηεο εθκάζεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ (Shakenova, 2017) βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Cordingleyet. al., 2003). πλήζσο νξγαλψλεηαη 

απζφξκεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ πηζαλή ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

βαζηδφκελε ζηνλ εζεινληηζκφ, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε, ιακβάλεη ρψξα ζε 

νπνηνδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν θαη κπνξεί λα έρεη απξφβιεπηα απνηειέζκαηα (Hargreaves, 

1994, νπ. αλαθ. ζην Schakenova, 2017, ζ.34). πκπιεξσκαηηθά, ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνινπζψληαο κηα 

δηαδηθαζία κνηξάζκαηνο πιηθνχ θαη πξνζθέξνληαο θαη άιινπ είδνπο ππνζηήξημε ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο (Shakenova, 2017). Θεσξείηαη φκσο θαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα βγνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζα έρνπλ 

επηηπρίεο θαη θνηλέο αμίεο (Schleiferet. al., 2017).Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο 

εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ δίλεηαη βαξχηεηα ζηε 
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δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη πξνθχπηεη κηα πην εμσζηξεθήο δηάζεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

(Μπξίληα, 2008).                    

3. Ζ ζρέζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε 

ε πνην βαζκφ, φκσο, ζεσξνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί φηη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη 

θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηφ λα επηδξάζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε; 

Ζ πηνζέηεζε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ ζεσξείηαη φηη έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Goddard, Goddard&Tschannen- Moran, 2007, 

νπ. αλαθ. ζην Johnston&Tsai, n. d., ζ.2). Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζηεκηθή δηεξγαζία πνπ 

ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο εκπιέθνληαο ην ζχλνιν ζπλήζσο ησλ κειψλ ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ (Goker, 2006). Έηζη ε ζπλεξγαζία εληφο ζρνιείνπ αιιά θαη 

εθηφο απηνχ κε άιια ζρνιεία θαη νξγαληζκνχο πξνβάιιεηαη σο ηζρπξφ πιενλέθηεκα 

(King&Newmann, 2001, oπ. αλαθ. ζην Duncombe&Armour, 2004, ζ.7-8).  

ε φζεο  πεξηπηψζεηο  ζρνιείσλ ε ππνζηήξημε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηαθηηθή κέζσ 

επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζία, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμή ηνπο, επηηξέπνληαο έηζη ζην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ λα απνθνκίζνπλ ζεηηθά νθέιε απφ ηα απμεκέλα πξνζφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ingersoll&Kralik, 2004 νπ. αλαθ. ζην Johnston&Tsai, n.d., ζ.1).  

Καζψο αλαπηχζζνληαη νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα αζθεζεί 

θξηηηθή, λα ππάξμεη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη θαηαλφεζε θαη ηειηθά λα αλακνξθσζεί κε 

ζηαδηαθνχο ξπζκνχο ην δηδαθηηθφ ξεπεξηφξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη ακθίδξνκεο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζην λα αλαζηνραζηεί, έηζη ψζηε 

λα πξνθιεζεί ε επαλάδξαζε (παλάθε & Ράπηεο, 2015). ην πιαίζην ηεο νκάδαο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα εθθξάζνπλ κε αζθάιεηα θάζε είδνπο αβεβαηφηεηα θαη 

ακθηβνιία. Σν πνιχ θαιφ επίπεδν επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα θαη είλαη 

ρξήζηκν λα θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ γλψζεηο γηα ηα ζέκαηα 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σν λα κνηξάδνληαη ηηο επζχλεο είλαη κηα θνηλψο απνδεθηή άπνςε, 

αθνχ έηζη ειαηηψλεηαη ε πίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο (Steyn, 

2017). 

Οη λένη εθπαηδεπηηθνί, αιιά φρη κφλν απηνί, ζίγνπξα εμειίζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο φηαλ ε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζπιινγηθφ επίπεδν είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη, εάλ θαη εθφζνλ 

παξέρεηαη ε απαηηνχκελε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηδαθηηθέο 

επηινγέο κέζα απφ ζπλεξγαζίεο. Μηαο ηέηνηαο κνξθήο ππνζηήξημε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηα ζπλαηζζήκαηα εηνηκφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη 

έλα ζχλνιν απφ δεμηφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ (Planche&Donohoo, 2018).  



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 97 of 409 

Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαρζεί γλψζε, λα γίλεη αληαιιαγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ, λα ππάξμεη δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαζηνράδνληαη 

ζπζηεκαηηθά, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ξάλζε, 2015). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη απνζθνπεί ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, κέζα απφ κηα 

ζεηξά κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη 

ηειηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Κνηίλε & Σδειέπε, 2016).   Απαηηείηαη, φκσο, 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο ζα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο (Miller- Burden, 2007). Ζ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο θαίλεηαη πσο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

4.Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία, σο επηινγή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

βίν, ζρεηίδεηαη θαη επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ έξεπλα είλαη επηζθνπηθή, 

κηθξήο θιίκαθαο, δηφηη απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο πνπ ηζρχνπλ 

κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε (Cohen, Manion&Morrison, 

2008). Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, αθνχ πξνζδνθνχκε κέζσ απηήο 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απνηππσζνχλ νη 

αλάγθεο ηνπο (Creswell, 2011, 452).   

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2020 απφ 158 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ. Δπηιέρηεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Cohenetal., 2008) θαη νη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα πεξηνξηζηεί ν ρξφλνο απάληεζήο ηνπο (Κπξηαδή, 2011).  

Υξεζηκνπνηήζεθε ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ηε «ζπλεξγαζία» λα απνηειεί ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ηελ «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» ηελ εμαξηεκέλε. Αμηνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ρ2 (Pearson Υ2), έρνληαο σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ή αιιηψο επίπεδν 

άιθα p<0,05, πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε ζε πεξίπησζε κε ζπζρέηηζήο 

ηνπο. Χο κεδεληθή ππφζεζε νξίζηεθε ε κε χπαξμε εμάξηεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο σο  

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ ελαιιαθηηθή ππφζεζε πνπ πξνζδηνξίζηεθε ήηαλ ε χπαξμε 

ζπζρέηηζεο ηεο αλεμάξηεηεο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Creswell, 2011).  

πκπεξάζκαηα 

Γηεξεπλψληαο  ηελ επίδξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ νθέιε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο 
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απνθνκίδνπλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζπλαδέιθνπο. Οξηζκέλα απφ απηά 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα, ελψ άιια φρη ηφζν.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ ειέγρνπ ρ2 ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε αμία p 

θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζην 0,00 κε εμαίξεζε κία πεξίπησζε ζηελ νπνία p= 0,02. πλνιηθά ην 

p<0,05, άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπνκέλσο ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή. Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη 

ληψζνπλ ιηγφηεξν απνκνλσκέλνη, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε αζθψληαο ην επάγγεικά ηνπο, 

κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα ειαηηψζνπλ ηελ πίεζε πνπ 

ληψζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ληψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αζθαιείο, πηνζεηνχλ κε άλεζε ηηο 

αιιαγέο, κπνξνχλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κπνξνχλ λα βιέπνπλ 

ηα πξάγκαηα κέζα απφ ηελ νπηηθή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιεινυπνζηεξηρζνχλ, αλαλεψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ. 

ε κηθξφηεξν πνζνζηφ, αιιά σζηφζν δηαηεξνχκελν πάλσ απφ 55% δείρζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη φηαλ ζπλεξγάδνληαη κεηψλεηαη ν φγθνο εξγαζίαο ηνπο, 

βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη πηνζεηνχλ λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Άιισζηε θάηη ηέηνην πξνθχπηεη θαη απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζεκαληηθφ 

ηξφπν κάζεζεο, σο ακπληηθφ κεραληζκφ ζηε δηαβαζκηζκέλε πίεζε γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, σο  ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο πνπ ληψζεη θαλείο σο κέινο κηαο νκάδαο. 

Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ δίλεη ηελ επθαηξία λα κεηψζνπλ ηνλ 

ππεξβνιηθά κεγάιν φγθν ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, παξέρνληάο ηνπο έλα ζχλνιν 

απφ δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ (Avalos, 2011, Planche&Donohoo, 2018, 

Σζάθνο, ρ. ε., Vangriekenetal., 2015). 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νδφο γηα λα βγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ 

απνκφλσζε. Ζ έξεπλα επηβεβαίσζε ηα πξφηεξα επξήκαηα πσο ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπηζηεχνληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

εληφο ηάμεο (Ayubayeva, 2018),  δέρνληαη ππνζηήξημε, εζηθή θαη πιηθή θαη απνπζηάδνπλ 

ιηγφηεξν απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Shakenova, 2017). Δπηπιένλ, δείρζεθε πσο ηνλψλεηαη ε 

αιιεινυπνζηήξημε θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Planche&Donohoo, 2018), έηζη 

ψζηε ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο, επηθνηλσλνχλ ζπρλφηεξα θαη 

εμειίζζνληαη νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα (Vangriekenetal., 2015). 

Παξάιιεια, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα (Forte&Flores, 2013), απνθηνχλ 

λέεο ηδέεο θαη πξνσζνχλ κηα πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθή θαη αληαζηνραζηηθή νπηηθή ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. 
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Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνβνχλ ζε ζπλεξγαζίεο εξεπλήζεθε 

ππφ ην πξίζκα ηεο επίδξαζήο ηεο ζην λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαγξάςνπλ νθέιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γελ ήηαλ φκσο εθηθηφ 

ζπγθεληξψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, λα πξνβνχκε ζε γελίθεπζή 

ηνπο θαη ηνχην δηφηη ππάξρεη πεξηνξηζκφο ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζα πξέπεη 

λα παξνπζηάδνληαη κε επηθπιαθηηθή δηάζεζε θαη πηζαλή πξνζσξηλή ηζρχ (Κπξηαδή, 2011). 

Θα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φκσο, απφ άπνςε δπλαηφηεηαο γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο απνηχπσζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αμηνπνηψληαο ηε κεηθηή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα 

απνηεινχζε επίζεο έλα ελδηαθέξνλ ζέκα. Δπηπιένλ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ε επέθηαζε θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ  απφςεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο, θαζψο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θα κπνξνχζαλ νη έξεπλεο απηέο 

λα πξνζθέξνπλ  ζεκαληηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζα επεθηείλνληαλ θαη ζα ραξηνγξαθνχζαλ 

ηελ εηθφλα πνπ θπξηαξρεί θαη ζε απηέο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαιήμνπκε ζε γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σέινο ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη  ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ 

ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Έρεη δεηρζεί ήδε βηβιηνγξαθηθά θαη επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φηη ε ζπλεξγαζία απνηειεί θνκβηθή ζπληζηψζα ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

πεδίνπ ζηνρεχνληαο ζηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Abstract: Teachers are faced with ever-increasing challenges in the workplace, revealing a 

wide range of problems related either to themselves, to the students or to their teaching 

performance. The view that the problems of teachers should be taken into account in 

improving teaching has been expressed repeatedly in the literature. The purpose of this article 

is to present the data collected from research to theatre educators working in the regional unit 

of Crete in relation to the factors which impede the performance of their educational work. 

The evaluation of the data was based on the content analysis method and the collection tool 

was semi-structured interviews. The results showed that the problems in this sector mainly 

concern the building and logistics infrastructure, the factors related to special education 

practices and the very short duration of the course. 

Keywords: Problems, difficulties, theatre educators, teachers' needs 

Πεξίιεςε: Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε φιν θαη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπο απνθαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε 

κε ηνπο ίδηνπο, είηε κε ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ είηε κε ηε δηδαθηηθή ηνπο επίδνζε. Ζ άπνςε 

φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έρεη εθθξαζηεί θαη' επαλάιεςε ζηε βηβιηνγξαθία. θνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ έξεπλα 

ζε ζεαηξνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επηηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ην εξγαιείν 

ζπιινγήο ήηαλ νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ φηη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα παηδαγσγηθήο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

ηελ πνιχ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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Λέμεηο θιεηδηά: Πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο,εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο, αλάγθεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

1. Δηζαγσγή 

Ζ γλψζε, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, παξάγεηαη, δηαρέεηαη, εμειίζζεηαη, ζπκπιεξψλεηαη θαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ θαηλνχξηα κε ηφζν γξήγνξε ηαρχηεηα πνπ θαζηζηά ηελ επηκφξθσζε 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο ζηαδηνδξνκίαο θάζε αηφκνπ, θάζε 

θιάδνπ θαη θάζε θνηλσλίαο. πσο αλαθέξεηαη (Βεξγίδεο θαη ζπλ., 2010), ζε κηα ζχγρξνλε 

θνηλσλία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηή ε αιιαγή, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξεο 

κνξθέο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

επηρεηξνχληαη. 

Οη Ξσρέιεο & Παπαλανχκ ( 2000, νπ. αλαθ. ζην Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006) δειψλνπλ φηη 

γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο εθπαηδεπηηθφο λα αλαπηπρζεί, ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη 

πξνζσπηθά, κε ζθνπφ λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, 

πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία επηκφξθσζεο. Ζ δηάξθεηα ζα πξέπεη λα 

μεθηλά απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην επάγγεικα θαη λα θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. 

Ζ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη εμ νξηζκνχ κε ηε γλψζε θαη ζπλεπψο ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ην 

ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ε αλάγθε 

εηζαγσγήο λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο (Vallack, 2015) θαη ν εκπινπηηζκφο 

ησλ παιαηφηεξσλ, ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ (Γηαβξίκεο θαη ζπλ., 2010) είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κία ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε 

παξάκεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

ηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε ζχγρξνλε θνηλσλία, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

νινέλα θαη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηνκέα. Οη πξνθιήζεηο απηέο, 

ζε πξψην επίπεδν, πξνθαινχλ πξνβιεκαηηζκνχο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ γηα 

λα δηακνξθσζεί ε θαηάιιειε ππνδνκή ζηελ νπνία ζα βαζηζηνχλ αθ‟ ελφο ε θάιπςε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη αθ‟ εηέξνπ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ 

ζηφρσλ, είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ Veenman (1984) πξνζδηφξηζε σο πξφβιεκα ηελ νπνηαδήπνηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηέιεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ 
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θαη ε νπνία εκπνδίδεη ην λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. Ζ Fuller 

(1969) δηαρψξηζε ηα πξνβιήκαηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζε πξνβιήκαηα ησλ έκπεηξσλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη Fuller θαη Bown (1975) ζρεκάηηζαλ έλα 

κνληέιν γηα απηά ηα πξνβιήκαηα, ζην νπνίν νη κεηαβνιέο πεξηγξάθνληαη σο ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν κνληέιν απηφ, γηα ηνπο έκπεηξνπο ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, πεξηιακβάλεη ηξείο θαηεγνξίεο: ε πξψηε αθνξά πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο (γλψζε πεξηερνκέλνπ, έιεγρνο ηάμεο, αμηνιφγεζε), ε δεχηεξε 

αθνξά ηελ δηδαθηηθή ηνπο επίδνζε (κεζφδνπο, πιηθά, εμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο 

καζεηέο, θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη απάληεζε εξσηήζεσλ καζεηψλ) θαη ε ηειεπηαία ηνπο 

καζεηέο (επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ). Σν κνληέιν απηφ 

αξγφηεξα επηβεβαηψζεθε απφ έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ. 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε «αλάγθε», δίλνληαο δηαθνξεηηθφ λφεκα 

θάζε θνξά, φπσο αλάγθε, επηζπκία ή δήηεζε. Απηή ε ζχγρπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εκθάληζε ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, νη νπνίεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε, νξίδνληαη σο 

πξνζθνξά θαη δήηεζε (Vergidis et al., 2010). Οη Scriven & Roth (1990) δειψλνπλ φηη κηα 

αλάγθε νξίδεηαη σο θάηη πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ππάξμεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη θαη φρη σο 

θάηη εμηδαληθεπκέλν ή κία επηζπκία. Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλεηψλ αθνχ ε θάιπςε κηαο 

επαγγεικαηηθήο έιιεηςεο κεηψλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ φζσλ μέξεη θάπνηνο θαη ηνπ ηη 

ρξεηάδεηαη λα κάζεη (Hunt, 1986 ∙Βεξγίδεο θαη ζπλ., 2010 ∙ Kaufman & English, 1976 ). Ο 

Γθφιηαξεο (1998, φπ. αλαθ. ζην Βεξγίδεο, 2015) δειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

νξίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ελδηαθέξνπλ έλαλ δάζθαιν. 

Πξνζεγγίδνληάο ηα νιφπιεπξα θαη δηεμνδηθά, έλαο εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

βειηηψζεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνθίι. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Καςάιεο θαη Ρακπίδεο 

(2006) επηζεκαίλνπλ φηη ζθνπφο θάζε επαγγεικαηία είλαη λα πξνζθέξεη έξγν πςειήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Γηα λα επηηεπρζεί, φκσο, απηφ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβιέπεη ηηο 

ζχλζεηεο ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ ηνκέα. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο 

επαγγεικαηηθφο θιάδνο, επηηπγράλνπλ λα θαιχςνπλ ηηο εθάζηνηε επαγγεικαηηθέο ηνπο 

αλάγθεο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο επηκνξθψζεηο.Έλαο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί, ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη επαγγεικαηηθά. Ζ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη ν εληνπηζκφο 

ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ην πξψην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ο ξφινο ηεο ηέρλεο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, έρεη απνδεηρζεί απφιπηα 

ζεκαληηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Cachia & Ferrari, 2010). ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απηή ε ζεκαληηθή αλαγλψξηζε άξρηζε λα εκθαλίδεηαη απφ ην 1990 

(Sextou, 2002), ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία άξρηζε λα γίλεηαη ε εηζαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεάηξνπ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ (βι.Kallery, 2004) 

έρεη αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 
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πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξα αληηθείκελα. κσο, ειάρηζηεο 

είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.  

2. Ζ αηζζεηηθή αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε 

ιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα επίζεκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε πνιιέο 

ρψξεο έρνπλ αξρίζεη λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Weitz (1972), ε ηέρλε θαη ε εθπαίδεπζε γεθπξψλνληαη κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. Σα νθέιε ηεο, αλαγλσξίδνληαη επξέσο. Ο ξφινο ησλ ηερλψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκαληηθήπνηνηηθή αλαλέσζε, θαζψο 

αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θνηλσληθή, αηζζεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ. 

Ζ ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Weitz (1972), Schonmann (2006) θαη Calderhead & 

Shorrock, (2005). ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο ηέρλεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ζπκβάιινπλ κέζσ απηήο ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ, ε νπνία επηηπγράλεηαη ηφζν κε ην κπαιφ ηνπ φζν θαη κε ηα αηζζεηεξηνθηλεηηθά ηνπ 

κέζα. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην αληηθείκελν ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο εηζήιζε απφ ην 

1990, φηαλ έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη 

λα δηαλπζεί αθφκα αξθεηφο δξφκνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ήδε απφ ην 2002, 

εSextou(2002) είρε αλαθεξζεί ζηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο αηζζεηηθήο 

αγσγήο ζηα ζρνιεία θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο απφ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν 2015, δεθαηξία ρξφληα κεηά ηελ πξψηε πξφηαζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, ε έξεπλα ησλ Zorbala et al (2015) έδεημε 

φηη, αθφκε θαη απφ ηα παλεπηζηήκηα, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί δελ εθπαηδεχνληαη ζηελ 

νπζηαζηηθή ρξήζε ηεο ηέρλεο κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

3. Θέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ έρεη βαζηέο ξίδεο. Δηδηθφηεξα, ν Bolton (1985) 

αλαθέξεη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν πξψηνο πνπ ζέιεζε λα εηζάγεη ην ζέαηξν ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ήηαλ ν Peter Slade θαηά ηηο δεθαεηίεο ην 

1930 θαη 1940.Ζ κέζνδνο ηνπ Slade, αξρηθά πξννξηδφηαλ λα ρξεζηκεχζεη σο βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηειηθά, φκσο, έγηλε επξέσο απνδεθηή σο θαιή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Αλ θαη ν Slade εκθαλίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, απηφο πνπ θαζηέξσζε ηε 
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κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν Brian Way. Αξρηθά αζπαδφκελνο 

ηε θηινζνθία ηνπ Slade, εηζήγαγε ηερληθέο απφ ηε κέζνδν ηνπ Stanislavski. Απηή ε αιιαγή 

ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε έδσζε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχοζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζέαηξν σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Ο O'Toole (2005) αλαθέξεη φηη ην δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθάζηνηε νκάδα καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ δεδνκέλν ρψξν. 

Ο έιεγρνο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζίαπψο κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη λα εθδειψζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δξακαηηθήο κνξθήο.  

Ο Bolton (1985) δειψλεη φηη φηαλ νη καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ην δξάκα, ζίγνπξα καζαίλνπλ 

θάηη. Ζ Wright (2014) ζπκθσλεί, πξνζζέηνληαο φηη φηαλ ην δξάκα είλαη απνηειεζκαηηθφ, 

ηφηε γίλεηαη εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Σν ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε έρεη πνιιαπιφ ξφιν. Δίλαη 

κηα επηθνηλσληαθή, δεκηνπξγηθή, ζπιινγηθή θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. θνπφο ηνπ 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Γξακκαηάο, 2001). 

3.1 Θέαηξν ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

Σν ζέαηξν σο δηαθξηηφκάζεκα εηζήρζε ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην 1990 

(Γξακκαηάο, 2001 ∙Sextou, 2002). Πξηλ απφ ην 1990, δελ ππήξρε επίζεκνο νδεγφο γηα ην πψο 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ην ζέαηξν ζηα ζρνιεία. Οη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο εθάξκνδαλ 

ηερληθέο ζεάηξνπ κε βάζε ηε δηθή ηνπο γλψζε, δηάζεζε θαη εκπεηξία. 

Σν κάζεκα ηνπ ζεάηξνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, δελ έρεη πξνβιεπφκελε δηδαθηέα χιε. Σν κάζεκα δελ ζηνρεχεη ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλα ζσζηή ή επηζπκεηή ζηάζε, ηθαλφηεηα ή γλψζε. Δπηρεηξείηαη κηα βησκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα πξνζσπηθή ζηάζε απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ 

θάζε άηνκν αληηκεησπίδεη σο κέινο κηαο νκάδαο. Απηφο ν βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ζηνρεχεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή κε ηε ζεαηξηθή πξάμε. 

Σν ζέαηξν ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ εθηείλεηαη απφ ην Νεπηαγσγείν έσο ην 

Γπκλάζην. Ζ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηελ πξψηε ζρνιηθή 

θάζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη απφ ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ζεαηξηθή εθπαίδεπζε 

ζπκβάιιεη - σο δξαζηεξηφηεηα θαη σο κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο - ζηελ θαιχηεξε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην παηδαγσγηθή ζχζηεκα θαη ζηελ απφθηεζε 

θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηαβάιιεηαη 

θάζε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην κάζεκα ζπλδπάδεη ηε γλψζε, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ έθθξαζε κε ηζνξξνπεκέλν ηξφπν. Δηδηθφηεξα, δεηνχληαη ηα εμήο:Ζ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, 

ηνπ εαπηνχ, ε γλψζε θαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα.Ζ 
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απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο γλψζεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ, λα 

πξνζιάβνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην ζεαηξηθφ γεγνλφο θαη λα κεηακνξθψζνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Ζ δεκηνπξγηθή επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ηφζν 

κέζσ ησλ δξακαηηθψλ θεηκέλσλ φζν θαη κέζσ ηεο ζθεληθήο ηνπο έθθξαζεο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα.Ο εκπινπηηζκφο ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ (δξακαηνπνίεζε θ.ιπ.) θαη ζπλεπψο ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ (www.pi schools.gr). 

4. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο ηνπ δείγκαηνο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

ηνκέα; 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020 θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαη λα θαηαλνεζεί 

έλα θεληξηθφ ζέκα κέζσ κηαο ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο (Creswell, 2016∙Bell, 2005∙Robson, 

2010). Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηέιεζε ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη δεδνκέλνπ φηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεαηξηθήο 

αγσγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ, απηή ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηιέρζεθε επεηδή ζηνρεχεη ζε κηα 

βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηηο πξνηηκήζεηο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε πξνζσπηθή εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν εξγαιείν 

απηφ έρεη επηιεγεί σο ην θαηαιιειφηεξν γηα λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεηαηε ηξνπνπνίεζε ηεο αθνινπζίαο ησλ εξσηήζεσλ (Bell, 2001), 

ππάξρεη κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα, θαζψο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηδέεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν, λα δηεξεπλήζεη βαζχηεξα θίλεηξα θαη απφςεηο. Δπίζεο, ππάξρεη 

πεξηζψξην γηα απνζαθήληζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ππάξρεη θαιχηεξνο 

έιεγρνο ηνπ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβεη (Robson, 2010∙ Creswell, 

2016∙ Bell, 2005). 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία.Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 13 

εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ζηνΖξάθιεην Κξήηεο 

θαηά ην έηνο 2019-2020. ζνλ αθνξά ην θχιν, 3 εθπαηδεπηηθνί ήηαλ άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο. 

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 33 ρξφληα θαη ε κέζε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ήηαλ 

8 ρξφληα. Αλακθίβνια, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ έξεπλα δελ αληηπξνζσπεχνπλ 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεάηξνπ ζηελ Διιάδα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα. 

Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε, εζηηάδεη έλλνηεο ή 
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ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη θαη πψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Boyatzis, 1998 ∙ Clarke, Braun & Hayfield 2006, cit. in 

Smith, 2015).  

5. Απνηειέζκαηα 

Απνθσδηθνπνηψληαο ηηο απφςεηο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο αλέθεξαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, πξνέθπςαλ πέληε βαζηθά ζέκαηα. Πξψηε ζέζε θαηέρνπλ νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Δπφκελε δπζθνιία αλαθέξεηαη ν ειάρηζηνο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο αλά ηκήκα θαη 

ε έιιεηςε ππνζηήξημεο πάλσ ζε ζέκαηα εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Σέινο, ν κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ ζεαηξνιφγσλ απφ ζρνιείν ζε 

ζρνιείν θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη θαη απηά κέζα ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο. 

Έληεθα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ αλαθνξά ζηελ έιιεηςε ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ, 

θάηη πνπ ηνπνζεηεί απηήλ ηελ αλαθνξά ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Ζ έιιεηςε θαηάιιειεο αίζνπζαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαζηζηά 

ηελ δηδαζθαιία ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ηδηαίηεξα δχζθνιε. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ραζεί 

ρξφλνο απφ ην κάζεκα γηα ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζεαηξηθήο αγσγήο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πξφβιεκα ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη. 

(2): Δεε, είλαη ειιηπήο ε θηηξηαθή ππνδνκή. Πνιιά ζρνιεία δελ έρνπλ θαλ αίζνπζα 

ζεαηξηθήο αγσγήο θαη πξέπεη λα ζέξλεηο θαη λα μεζέξλεηο ηα ζξαλία. 

(11): Γπζθνιίεο (.) πάξα πνιιέο. πσο ζνπ είπα, δελ έρσ ηάμε. Γειαδή ζην έλα 

ζρνιείν πνπ είκαη θέηνο δελ ππάξρεη νχηε ηάμε ζεαηξηθήο αγσγήο. Κάλσ ην κάζεκα ζηελ ηάμε 

ηνπ δαζθάινπ, φπνπ δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο, δελ ππάξρεη πξνηδέθηνξαο ελλνείηαη, δελ ππάξρεη 

ερνζχζηεκα, δελ ππάξρεη ηίπνηα. 

 

Γεχηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ έρνπλ κε ηα ηκήκαηα αλα 

εβδνκάδα. ε απηφ ην πξφβιεκα αλαθέξζεθαλ 8 απφ ηνπο 13 ζπκκεηέρνληεο. Σα 45 ιεπηά 

πνπ νξίδεηαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαίλεηαη λα κελ είλαη αξθεηά γηα κηα νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ 

ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζην κάζεκα.  

(2): Δεε πνιχ ιίγνο ρξφλνο κε ηα παηδηά ηξία ηέηαξηα. Μέρξη λα κπνχλε, λα θάηζνπλ ζε 

θχθιν, ε θάζε ηάμε μερσξηζηά, λα πνχλε ηα δηθά ηνπο, έρεη θχγεη ε ψξα. 

(4): Οη δπζθνιίεο θπξίσο έρνπλε λα θάλνπλε κε ηελ ιίγε ψξα ηνπ καζήκαηνο εε πνπ 

ιίγε ψξα θαη ε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά ράλνπλε ηελ επαθή ην κάζεκα 

θαη κε νηηδήπνηε αο πνχκε έρνπκε θάλεη, ζπλ επίζεο φηη θάζε θνξά ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο 
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ηελ δηδαθηηθή ψξα δειαδή εεε ππάξρεη κηα εε θάπνηα πεξίνδνο πξνζαξκνγήο κέρξη λα μεθηλήζεη 

λα γίλεηαη νπζηαζηηθή δνπιεία κε ηα παηδηά θαη δελ έρνπκε, δελ έρσ ην ρξφλν γηα λα εμειίμσ ην 

κάζεκα ηφζν ιφγν ψξαο… 

(10): Δγψ επίζεο έρσ κεγάιν πξφβιεκα κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. Γελ 

πξνιαβαίλνπκε λα παίμνπκε, λα ηα αθνχζσ φια…είλαη πνιχ δχζθνιν… 

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη είλαη θαη ε αληαπφθξηζε ησλ ίδησλ 

φηαλ ζηελ αίζνπζα ππάξρεη καζεηήο ή καζήηξηα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.Τπνγξάκκηζαλ ηδηαίηεξα ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζνπλ γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ελφο καζεηή, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημήο 

ηνπο απφ ην ίδην ην ζρνιείν πάλσ ζε ηέηνηα ζέκαηα. 

(6):…ππάξρνπλε πνιιά παηδηά ηα νπνία ρξήδνπλ παξάιιειεο ζηήξημεο θαη φηη ε 

παξάιιειε ζηήξημε ειάρηζηεο θνξέο βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα ηελ ψξα πνπ θάλνπκε εκείο 

κάζεκα. Με απνηέιεζκα, πάξα πνιιέο θνξέο λα απνζπληνλίδνληαη φινη νη ππφινηπνη. Να 

πξέπεη εγψ λα ξίμσ ηελ πξνζνρή κνπ ζην παηδί πνπ έρεη ηελ αλάγθε λα ηνπ δψζσ πξνζνρή θαη 

λα κελ κπνξψ λα θάλσ κάζεκα έηζη ζηνπο ππφινηπνπο. 

(10): Απαηηεηηθφ πεξηζηαηηθφ….ρκ…θνίηαμε…Πέξζη, ζε κηα πξψηε ηάμε. Ήηαλ έλαο 

καζεηήο πνπ είρε πξνβιήκαηα, δελ είρε σζηφζν δηάγλσζε γηα λα έξζεη θάπνηα παξάιιειε 

ζηήξημε ίζσο…Δ, ζε εθείλν ην ηκήκα ήηαλεεεε ηξνκεξά δχζθνιν λα παίμνπκε. Γελ κπνξνχζα λα 

νξηνζεηήζσ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κφλε κνπ. 

Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη απνηππψλεηαη απφ 

ηνποζπλεληεπμηαδφκελνπο είλαη κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θάηη ην νπνίν θαζηζηά 

δχζθνιή ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο,  ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κέζα ζε απηή, αιιά θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

(3): …Καη δεχηεξνλ νη δπζθνιίεο είλαη φηη έρεηο λα αληηκεησπίζεηο ηάμεηο νη νπνίεο 

είλαη ππεξπιεζείο πιένλ κε 25 παηδηά ζρεδφλ νπνχ κέζα ζε απηφλ ηνλ ειάρηζην ρξνληθφ ρξφλν 

δελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο φζν ζέιεηο θαη λα πξνζθέξεηο ζηνλ θαζέλα. 

(7): Κνίηαμε εεε γηα εκέλα εεε κηα κεγάιε δπζθνιία είλαη, δελ μέξσ αλ ελλνείο θαη 

απηφ, είλαη ε πνζφηεηα ησλ παηδηψλ. …απηή είλαη κηα πνιχ κεγάιε δπζθνιία γηαηί λνηψζσ φηη 

δελ κπνξψ λα ειέγμσ ηφζν πνιιά παηδηά εεε επίζεο δελ κπνξψ λα ηα επραξηζηήζσ κε θάπνην 

ηξφπν γηαηί δελ γίλεηαη φινη λα ζπκκεηέρνπλε θάζε θνξά γηαηί είλαη πάξα πνιιά ηα παηδηά…. 

(11): Έλα απαηηεηηθφ πεξηζηαηηθφ (.) λνκίδσ φηη απηφ πνπ κε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν, 

ήηαλε, εεε, ζηελ αξρή ε δηαρείξηζε ηάμεο. ε έλα κάζεκα πνπ δελ είλαη ¨θαζίζηε πίζσ απφ ηα 

ζξαλία, πάξηε ην ραξηί θαη ην κνιχβη θαη γξάςηε ή θάληε ηψξα απηήλ ηελ άζθεζε¨. 

Δπφκελν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηνκέα νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεαηξηθήο αγσγήο είλαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία. 

(6)…ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ππάξρεη κεξηθέο θνξέο. ρη βέβαηα ζε κεγάιν 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 112 of 409                                                                                                              

πνζνζηφ. Τπάξρεη έηζη κία, ππήξρε κάιινλ, ηψξα θάπσο έρεη αιιάμεη ην πξάγκα, λνκίδσ, δελ 

μέξσ αλ ζπκθσλείο θαη εζχ. Τπήξρε κηα απαμίσζε θάπσο, φηη είκαζηε αλαπιεξσηέο, φηη 

είκαζηε εηδηθφηεηα.  

(1): Δε ζίγνπξα ε απαίηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ εεε θάζε θνξά λα 

αλαιακβάλσ ηηο ζρνιηθέο ενξηέο θαη πνιιέο θνξέο έρεη ρξεηαζηεί λα ράλσ ψξεο απφ άιιεο 

ηάμεηο ή ψξεο ηηο νπνίεο εεε έρσ θελφ ψζηε λα βνεζάσ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηηο πξφβεο ηεο 

εθάζηνηε ηάμεο πνπ έρεη αλαιάβεη θάπνηα γηνξηή, ζρνιηθή. 

 

Δπίζεο, απφ κηθξφηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ  ζπλερή κεηαθίλεζε 

ηνπο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν θαη απφ ηάμε ζε ηάμε. πλήζσο νη ζεαηξνιφγνη θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

κάιηζηα, θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Απηή ε ζπλερήο κεηαθίλεζε 

απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν αιινηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνπο θαζηζηά εθπαηδεπηηθνχο δεχηεξεο θαηεγνξίαο.  

(10): …ππάξρεη πνιιέο θνξέο θαη άζρεκν θιίκα ζην ζρνιείν (.) ν δηεπζπληήο ή 

θάπνηνη δάζθαινη ππνβηβάδνπλ ην κάζεκά καο ζεσξψ (.) δελ μέξσ πψο λα ζην εμεγήζσ (.) 

αιιά κε δπζθνιεχεη λα πξέπεη λα παιεχσ γηα ηα απηνλφεηα… 

(5): … πνιιέο θνξέο δελ βνεζάεη ην γεγνλφο φηη είκαζηε ζε πνιιά ζρνιεία. Κάζε κέξα 

ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν, απηφ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη, αλ θαη γλσξίδσ πεξηζζφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο, απηφ πνιιέο θνξέο κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πεξηπιαλψκελνο ζίαζνο. 

6. πκπεξάζκαηα 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεαηξηθήο αγσγήο, 

ζχκθσλα κε ηα φζα αλέθεξε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ηάμεο, εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη θεδεκφλσλ.Καηάιιεινη 

ρψξνη θαη απαξαίηεηνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο είλαη επηπιένλ δπν βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ επαγγέικαηνο.Αθφκε, ε αλαγλψξηζε ηνπ 

καζήκαηνο σο ηζφηηκν κε ηα ππφινηπα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, είλαη απφιπηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γη‟ απηφ νη δάζθαινη θαη θεδεκφλεο. πσο αλαθέξνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ησλ ζεαηξνιφγσλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν δε βνεζά 

ζηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζή ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Απηφ έρεη 

αληίθηππν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ δελ αθηεξψλνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρξφλν ζε έλα κφλν ζρνιείν, ε επηθνηλσλία κε 

ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο θαζίζηαηαη δχζθνιε έσο θαη αδχλαηε.  

Χο εθ ηνχηνπ, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο επίιπζεο νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

δεηεκάησλ, αιιά θαη  ηεο εζηηαζκέλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο  αλάγθεο επηκφξθσζεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεαηξηθήο αγσγήο. 
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Abstract: This study aims to present the different types of leadership of primary school 

principals in Cyprus through existing leadership theories and to investigate the degree of 

influence of principals on teacher burnout through the school climate. The participants of the 

survey were 225 teachers.  The data collection was done with the use of a questionnaire made 

by the researcher. It could be said that the principals of the public schools of Cyprus are 

primarily transformers.  The school climate formed by the transformational leader contributes 

to the teachers‟ development, to their participation in the decision-making process, to the 

development of collaborations, but also to the submission of innovative and creative ideas and 

proposals. In addition, the climate in schools contributes positively to encounter burnout. 

Keywords: burnout, school climate, transformational leadership, leadership types burnout, 

school climate, transformational leadership, leadership types 

Πεξίιεςε: Ζ κειέηε απηή έρεη ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ κέζα απφ πθηζηάκελεο ζεσξίεο εγεζίαο θαη λα 

δηεξεπλήζεη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 225 εθπαηδεπηηθνί, 

ελψ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ εξεπλεηή. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη νη δηεπζπληέο ησλ δεκφζησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Κχπξνπ πξσηίζησο είλαη κεηαζρεκαηηζηέο.  Σν ζρνιηθφ θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, αιιά 

θαη ζηελ θαηάζεζε θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ.  Δπηπιένλ, ην θιίκα 

πνπ ππάξρεη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζρνιηθφ θιίκα, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηχπνη 

εγεζίαο 
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Δηζαγσγή 

Σειεπηαία, παξνπζηάδεηαη έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, θαζψο 

έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  Έξεπλεο ππνζηήξημαλ φηη ε 

εγεζία επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίηεπμε ησλ ζρνιηθψλ ζηφρσλ (Leithwood θ.ά., 2004· Leithwood θ.ά., 2010).   

Έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη θαη γηα ην ζρνιηθφ θιίκα (π.ρ. Tschannen-

Moran&Hoy, 2007), εθφζνλ βξέζεθε λα ζπκβάιιεη ζην άγρνο, ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Thapa, Cohen, 

Guffey, &Higgins-D‟Alessandro, 2013, Barnabe&Burns, 1994) θαη ζηε δέζκεπζε ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία (Weiqi, 2007).  Σν ζρνιηθφ θιίκα απνδείρζεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη (Cohen, 

McCabe, Michelli&Pickeral, 2009).   

Καηά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ν εμνπζελσκέλνο εξγαδφκελνο αλαπηχζζεη ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία ηνπ κία αξλεηηθή ζηάζε (Schaufeli&Enzmann, 1998), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε 

κεησκέλε παξαθίλεζε θαη ζε ζπλαηζζήκαηα θπληζκνχ (Maslachetal., 1996; Maslach, 

Schaufeli, &Leiter, 2001).  Ζ Maslach, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Schaufeli θαη Leiter (2001), 

επέθηεηλε ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη εθθξάζεηο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ζρεκάηηδνληαο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο.  Σε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, φπνπ ην άηνκν είλαη ζπλερψο ζπλαηζζεκαηηθά 

εμαληιεκέλν, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, φπνπ αλαπηχζζεηαη κηα θπληθή ζηάζε απφ ηνλ 

εξγαδφκελν πξνο ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

ρακεινχ επηπέδνπ ζπλαηζζήκαηα ηθαλφηεηαο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζηελ εξγαζία θαη 

ζεσξείηαη φηη είλαη ε δηάζηαζε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο.   

Πξφζθαηα έξεπλεο έδεημαλ φηη ν δηεπζπληήο ζπκβάιιεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  (Carveth, 1984· Frances, 1984) ρσξίο φκσο 

λα δηαθαίλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηιέγεη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο θάζε πεξίπησζεο 

κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε Frances (1984), ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ ζηπι εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή.  Ζ παξνχζα έξεπλα δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ θξίζεθε αλαγθαία φζνλ αθνξά ηα 

θππξηαθά δεδνκέλα θαζψο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζηέζεθαλ λέα δεδνκέλα ζηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο εγεζίαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν.  Παξά ην γεγνλφο φηη ζην παγθφζκην 

εξεπλεηηθφ πεδίν ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο φζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο εγεζίαο θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ζέκα απηφ παξνπζηάδεη ζηελ 

Κχπξν κεγάιν εξεπλεηηθφ θελφ.  Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εγεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Κχπξνπ (Kythreotis, Pashiardis&Kyriakides, 2010· 

Pashiardis, Savvides, Lytra&Angelidou, 2011).  Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα πην πάλσ 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 120 of 409                                                                                                              

ιεπηνκεξψο ηνπο ηχπνπο ησλ εγεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν. 

1. Ζ έξεπλα 

1.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ δηεπζπληψλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο κειεηήζεθαλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πην θάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηνη ηχπνη εγεζίαο δηαθξίλνληαη ζηνπο δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ;  

2. ε πνηφ βαζκφ επηδξνχλ νη ηχπνη εγεζίαο ζην ζρνιηθφ θιίκα ησλ ζρνιείσλ; 

ε πνηφ βαζκφ επηδξνχλ νη ηχπνη εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο; 

1.2 Μεζνδνινγία 

Πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ.  Γηα ηελ ηειηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 

επηιέγεθε αληηπξνζσπεπηηθή θαη ηπραία δεηγκαηνιεςία. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 225 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είραλ σο βάζε ηνπο εληαίν δεκνηηθφ 

ζρνιείν ηεο Λεκεζνχ θαη δελ ήηαλ αληηθαηαζηάηεο εθηφο θαη αλ είραλ δηθφ ηνπο ηκήκα γηα 

νιφθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά.  Σα ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

εθφζνλ νη φξνη εξγνδφηεζεο θαη ππεξεζίαο δηαθέξνπλ απφ απηνχο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ.   

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εηνηκάζηεθε 

απφ ηνλ εξεπλεηή θαη απνηειείηαη απφ ηξία κέξε.  Σν πξψην κέξνο αθνξνχζε ηνπο ηχπνπο 

εγεζίαο, ην δεχηεξν ηε ζρνιηθφ θιίκα θαη ην ηξίην ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε έγηλε ε 

κεηάθξαζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε πηινηηθή ηνπ 

ρνξήγεζε ζε 70 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ θπξίσο ηνλ εληνπηζκφ 

αζαθεηψλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κε θαηαλφεζεο ή παξεξκελείαο ησλ 

δειψζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζαλφλ λα πξνέθπςαλ απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ 

εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά.  ηε δεχηεξε θάζε, ππνβιήζεθε αίηεζε ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  Δθφζνλ παξαρσξήζεθε ε άδεηα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ε ηξίηε θάζε ηεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ηειηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  Σέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε έγηλε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 
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1.3 Απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

ηελ έξεπλα είραλ ιάβεη κέξνο 225 εθπαηδεπηηθνί (188 γπλαίθεο, 37 άληξεο).  Οη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ ειηθίαο 36 – 45.  ζνλ αθνξά ηα έηε ππεξεζίαο ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγάζηεθε 21 – 25 ρξφληα, ελψ ειάρηζηνη εξγάζηεθαλ πάλσ απφ 30 ρξφληα.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (79.3%). 

Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δηεπζπληέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δηεπζπληέο ελζαξξχλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δηακνξθψλνληαο ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αηζζάλνληαη αζθαιήο λα εξγαζηνχλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία νκάδα, ε νπνία έρεη έλαλ 

εγέηε πνπ εκπλέεη, θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλά νξάκαηα θαη ζθνπνχο. Ο Bass 

(1985) αλαθέξεη άιισζηε πσο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο εγέηεο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ζθέςεο, ηεο πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, δηαθφξσλ 

θηλήηξσλ (Bass, 1985·, Παζηαξδήο, 2014).  

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ηχπσλ εγεζίαο ζην ζρνιηθφ θιίκα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα εμέθξαζαλ απφςεηο φπσο: ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θαιή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δαζθάισλ, πδεηψ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κνπ κε άιινπο 

δαζθάινπο, Δίκαη πξφζπκνο/ε λα δνθηκάζσ λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, Δθαξκφδσ 

θαηλνχξηεο θαη δηαθνξεηηθέο ηδέεο, Έρσ θαηλνηφκεο θαη δεκηνπξγηθέο ηδέεο. Σνπνζεηψληαο 

απηέο ηηο απφςεηο εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, δηαπηζηψλεηαη 

πσο εληάζζνληαη ζε δχν απφ απηέο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δίλαη αιήζεηα πσο ην ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην έξγν, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Sergiovanni & 

Starratt, 2002· απφ Παζηαξδή, 2014). Ζ άπνςε απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο θαζψο απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξείηαη πσο ην ζρνιηθφ θιίκα 

πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηνπο, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ θαηάζεζε 

δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ.  

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ηχπσλ εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη κία 

ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

θαζψο απφ ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ θαίλεηαη πσο ην θιίκα πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο.  Καζψο θαίλεηαη πσο ην θιίκα πνπ δηακνξθψλεηαη 

ζην ζρνιείν δελ είλαη θαζφινπ αληαγσληζηηθφ, θαίλεηαη ινγηθφ ην γεγνλφο πσο ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κηθξή.  Δπηπξφζζεηα ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα επξήκαηα απφ 
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ηα πξψηα δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο δηεπζπληέο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε.  

Πεξαηηέξσ, πξνέθπςε πσο πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο κπνξνχλ 

λα πξνβιέςνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  ζνλ αθνξά ηελ 

απνπξνζσπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε φηη απμάλεηαη φζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο απμάλνληαη.  Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε λα απμάλεηαη θαζψο απμάλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο. Χζηφζν, παξφιν πνπ ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο νξηζκέλεο ζπλζήθεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο 

ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ιφγσ ηνπ φηη βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ακνηβψλ θαη 

πνηλψλ, φπνπ ν εγέηεο δηαηεξεί ηε δχλακε ηνπ θαη αζθεί έιεγρν ζην πξνζσπηθφ ηνπ.   

Πξνηάζεηο 

Αξρηθά αλακέλεηαη πσο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ράξαμεο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

φπσο είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία πνπέ ρεη ν ηχπνο εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζρνιείσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο. Ηδηαίηεξα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν ηχπνο εγεζίαο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Κχπξν. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή 

απφ ηνπο δχν θνξείο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν θαη αθνινχζσο λα 

νξγαλσζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επί ηνπ ζέκαηνο. 

Παξάιιεια, ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα 

ζηνρεχνπλ ρξήζε κίαο θνηλήο κνξθήο εγεζίαο απφ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ, ε νπνία ζα 

δηαζθαιίδεη ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, φπνπ απηή είλαη ππαξθηή. Δπίζεο, ηα πνξίζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο, κε ζθνπφ ηελ χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληψλ ζρνιείνπ θαη δαζθάισλ.   

Δπηπιένλ, κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηνπ ηχπνπ εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ην θχιν. Σέινο, κία κειινληηθή επαλάιεςε ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζε δηεπζπληέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ην ελ ιφγσ ζέκα θαη κε κία ζπγθξηηηθή δηάζεζε. 
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Abstract: The aim of the present study was to investigate the added value and pedagogical 

benefits towards the use of AR application as a learning tool, as well as, to identify the factors 

that may affect the use of AR appsand suggest effective ways to avoid them through distance 

professional training courses. In-service teachers were trained in how to design and develop 

augmented reality applications for their integration into teaching practice during the Covid-19 

pandemic. In the present research, the qualitative sampling method was utilized and more 

specifically the "convenient" sampling (Mertens, 2014). The data analysis used was the 

thematic analysis for qualitative data. The results of this research present distance professional 

training seminars for augmented reality as beneficial for teachers, although they still face 

challenges and obstacles that need to be overcome. Crucial factors are the urgent need for 

effective cooperation between key stakeholders to support and make available AR 

applications in school, the lack of access to appropriate technological equipment to promote 

AR technology in teaching and learning, and the lack of incentives for personal and 

professional development, regarding the design and utilization of new technology tools and in 

particular, AR applications. 

Keywords: distance professional training courses, augmented reality applications, in-service 

elementary school teachers, Covid-19 

Πεξίιεςε: Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο 

εξγαιείν κάζεζεο, θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

αμηνπνίεζε ΔΠ. Οη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψζεθαλ ζην πψο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-19.ηελ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνηήζεθε ε 

πνηνηηθή κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία (Mertens, 
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2014). Ζ ζεκαηηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε εθαξκφζηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ.. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηα εμ απνζηάζεσο 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα σο 

επεξγεηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξφιν πνπ εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο 

θαη εκπφδηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη λα μεπεξαζηνχλ. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ε 

επείγνπζα αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θνξέσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη δηαζεζηκφηεηα εθαξκνγψλ ΔΠ ζην ζρνιείν,  ε ειιηπήο πξφζβαζε ζηνλ 

θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ΔΠ θαηά ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε, θαζψο επίζεο θαηε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, εθαξκνγέο ΔΠ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθαξκνγέο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Covid-19 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο κάζεζεο (Skoulikari, 

Tsolis&Tsakalidis, 2014). Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

ηελ επθαηξία λα κνξθσζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, αθνχ εμ νξηζκνχ απνηειεί κηα θαηλνηφκα 

δηαδηθαζία θαζψο δηαθέξεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο(Chenetal., 2017). 

Ζ πηνζέηεζε αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο, ελψ παξάιιεια επεθηείλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα εθκεηαιιεπηεί θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (Hrabowski, 2014). ήκεξα, ε λέα ηερλνινγία ηεο Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο (ΔΠ) (Augmented Reality), έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νη κέρξη ηψξα έξεπλεο (Saforrudin, Zaman&Ahmad, 2011; Wu, Lee, 

Chang&Liang, 2013) δηαπηζηψλνπλ πσο ε αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηδαζθαιίαο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19, ε δηαδηθηπαθή 

δηδαζθαιία αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη έγηλαλ γξήγνξεο κεηαβάζεηο ζε 

φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο.  (Li & Lalani, 2020). Χζηφζν, παξ‟ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ 

έρεη ε ηερλνινγία ηεο ΔΠ ζην θνκκάηη απηφ, εληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ην πσο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηελ πξνζαξκφζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθήο 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα απηφ 
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θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ κέζα απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο εθαξκνγέο ΔΠ, θαζψο θαη άιισλ 

δηαθφξσλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο παξεκπνδίδνπλ ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή 

ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζηελ δηδαζθαιία (έιιεηςε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαθή ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, δηαζεζηκφηεηα εθαξκνγψλ, θνθ).πλεπψο, απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, θαζηζηά ηελ 

επείγνπζα αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ζηελ 

ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ ΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί θαη λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε 

ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπο. 

θνπόο θαη Δξεπλεηηθνί ηόρνη 

Βάζεη ησλ πην πάλσ επηρεηξεκάησλ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ζηφρνο ηεο 

ηξέρνπζαο κειέηεο, ε νπνία δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ ελζσκαηψζε ηεο Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, σο 

καζεζηαθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

1. Γηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

2. Δληνπηζκφο παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ΔΠ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εξγαιείν κάζεζεο γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Θεσξεηηθό πιαίζην 

Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα (ΔΠ) 

Ζ ΔΠ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην πξαγκαηηθφ θαη ην επαπμεκέλν 

πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

αλάγλσζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλνπο επίπεδνπο ζηφρνπο, ηέηνηνπο ψζηε φηαλ 

απηνί εληνπίδνληαη απφ κία ζπζθεπή ΔΠ λα ππεξηίζεληαη ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή θείκελν, γξαθηθά ζηνηρεία, βίληεν θαη ήρνο. Έηζη,  ην δηάβαζκα γίλεηαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ (Βεξπθφθνπ,2013).Γηάθνξεο εθαξκνγέο είλαη 

πιένλ δηαζέζηκεο θαη δσξεάλ κε κε απαηηεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Arth, Grasset, Gruber, Langlotz, 

Mulloni θαη Wagner (2015), ε ΔΠ εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη εηδηθφηεξα κε ηελ δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ηεο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο.  

Αθφκε, ε ΔΠ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ή αθφκε θαη δηάθξηζεο ηεο ηππηθήο θαη 

άηππεο κάζεζεο (Bronack, 2011; Kidd&Crompton, 2016; Wu, Lee, Chang&Liang, 2013). ε 
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ζρεηηθή έξεπλα ησλ Chen,  Chou θαη Huang (2016), έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ησλ 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ  ζρεηηθά κε ηελ ΔΠ θαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα απφ ην 2013, κε 

εηδηθή εζηίαζε ζηελ επηζηήκε, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. Δπηπιένλ, νη 

εξεπλεηέο Akcayir θαη Akcayir(2017),θαηέιεμαλ  ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα, απφ κειέηεο 

ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κε έληνλε εζηίαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο εθαξκνγέο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Δλδηαθέξνλ απνηειέζκαηα παξαηήξεζαλ επίζεο θαη νη εξεπλεηέο Azuma, 

Baillot, Behringer, Feiner, Julier, θαη MacIntyre(2001) νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηελ ΔΠ απφ 

ηελ άπνςε ηεο ελζσκάησζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ 

θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλαγλψξηζε θαη απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ 

λα ζπλππάξμνπλ κεηαμχ ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (Chen, Chi, Hung&Kang 2011; 

Dunleavy, Dede&Mitchell, 2009; Santos, Chen, Taketomi, Yamamoto, Miyazaki&Kato, 

2014). 

χκθσλα κε ηνλ Schrader (2008) ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

εμεηαζηεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε δξάζε θαη ην ξφιν ηεο 

ηερλνινγίαο δειαδή ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ, γηα, θαη κε ηελ ηερλνινγία. Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ απφ ηελ ηερλνινγία φηαλ βξίζθνληαη θπξίσο ζε ππνζηεξηθηηθά 

ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη εθγχκλαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ γηα ηελ ηερλνινγία, φηαλ δειαδή 

ε ίδηα είλαη ην αληηθείκελν κάζεζεο θαη φρη ην κέζν. Σν ζεκαληηθφηεξφ φκσο είλαη νη 

καζεηέο λα καζαίλνπλ κε ηελ ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία λα είλαη ζπλεξγάηεο κάζεζήο ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο(Eteokleous, 2008; Jonassen, 1999). θνπφο είλαη ε 

ΔΠ λα αμηνπνηεζεί σο έλαο ζπλεξγάηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ, έηζη ψζηε λα 

ηελ αμηνπνηήζνπλ γηα λα εθηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο.  

Παηδαγσγηθά νθέιε ΔΠ 

Ζ ηερλνινγία ΔΠ θξίλεηαη σο θαηάιιειε γηα λα πηνζεηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε 

αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιά παηδαγσγηθά νθέιε. Γηάθνξεο κειέηεο,φπσο 

αλαθέξνληαη πην θάησ(Saforrudinet. al, 2011; Billinghurst&Duenser, 2012; Johnsonetal., 

2010; Tarng&Ou, 2012), δηεμάγνληαη ζπρλά γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ 

εθπαίδεπζε είηε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε κε βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα φπσο επηζηήκε, βηνινγία, καζεκαηηθά, ρεκεία, θπζηθή, γεσκεηξία, 

γεσγξαθία θαη κεραλνινγία, είηε ζηελ άηππε θαη κε-ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Έξεπλεο (Saforrudinet. al, 2011; Billinghurst&Duenser, 2012; Johnsonetal., 2010; Tarng&Ou, 

2012) επηθεληξψζεθαλ θαη απέδεημαλ φηη ε ΔΠ είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη ην επίπεδν 

θηλήηξσλ ηνπ καζεηή, δίλνληαο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, εηδηθά ζε πην 

αδχλακνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΠ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο θαη επίζεο, απμάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο θακπχιεο 

κάζεζεο ζηελ εθκάζεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Πέξα απφ απηφ, είλαη ζε ζέζε λα δψζεη κηα 

λέα εκπεηξία κάζεζεο πνπ είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη πξνσζεί ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ 

ην ίδην ην ζέκα πνπ καζαίλνπλ επνκέλσο, απηφ βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζηε γλψζε.Ζ 
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ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ ηάμε έρεη επαλεηιεκκέλα απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

κάζεζε ζε κεγάιν βαζκφ (Billinghurst&Duenser, 2012, Johnsonetal., 2010; Tarng&Ou, 

2012), φηη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Jerry & Aaron, 2010; 

Lee, 2012; Rasimah et al., 2011; Tarng & Ou, 2012), θαζψο επίζεο φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηηο ζηάζεηο κάζεζεο νξηζκέλσλ καζεηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπο 

θαη ηεο ζρέζεο εθκάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Jerry & Aaron, 2010). 

Μηα βαζηθή παηδαγσγηθή πξνζθνξά ηεο ΔΠ είλαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο εηθνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ απφ κφξηα ζε πιαλεηηθά ζψκαηα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ δηα ρεηξαγψγεζεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, 

είηε ζε πνιχ κηθξφ είηε πνιχ κεγάιν βαζκφ γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (Johnson 

et al., 2010). Μηα άιιε βαζηθή παηδαγσγηθή πξνζθνξά είλαη ε δπλαηφηεηα επηθαιχςεσο 

ζρεηηθψλ κε ηα ζπκθξαδφκελα (Azuma, 1997& Cristancho et al., 2011). Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ αγθχισζε ησλ εηθνληθψλ δεδνκέλσλ ζε θαη απφ πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα. Δπίζεο, ζε κειέηε ησλ Fonseca, Martí, Redondo, NavarroθαηSánchez (2013) 

αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο ΔΠ ζηελ 

αχμεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ καζεηή, κε ζεκαληηθφηεξν απφ φια ην γεγνλφο φηη 

πξνζθέξεη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ νπηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη κειινληηθά λα 

θέξνπλ εηο πέξαο νη καζεηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ, θαζηζηά πην εχθνιε ηε δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ. 

Ζ ΔΠ κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξνί ή 

κε πξαθηηθνί γηα ην ζρνιείν λα απνθηήζεη, γηα παξάδεηγκα, εμειηγκέλν εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ (Fjeld & Voegtli, 2002). Σα ζπζηήκαηα ΔΠ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ κηα πνηθηιία παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Johnson et al., 2010; Shelton, 2002).Ζ 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο ΔΠ έρεη κειεηεζεί ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα, ζην λεπηαγσγείν, 

ζηελ πξσηνβάζκηα, ζηε δεπηεξνβάζκηα (Koutromanos, Sofos&Avraamidou, 2015) θαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016), ηφζν ζε ηππηθή, άηππε 

θαη κε-ηππηθή κάζεζε. Σν θνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ δηαθφξσλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ είλαη φηη νη εθαξκνγέο ΔΠ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Huang, 

Chen&Chou, 2016; Bacca, Baldiris, Fabregat&Graf, 2014).  

Ζ ΔΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα θαη λα ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηα θίλεηξα κάζεζεο (Radosavljevic, 

Radosavljevic&Grgurovic, 2018), ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Wei, Weng, Liu&Wang, 2015), 

παξέρεη πην απζεληηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016) θαη 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ θάλνληαο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν (Akçayır&Akçayır, 2017). ε έξεπλα ησλ AkcayirθαηAkcayir(2017), ε ΔΠ ήηαλ ζε 

ζέζε λα βειηηψζεη ην βαζκφ απφιαπζεο  θαη δηαζθέδαζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρεηξίζηεθαλ 

νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη παξείρε πεξηζζφηεξε επθνιία ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ αθφκα, κε ηε ρξήζε ηεο ΔΠ λα 

απμήζνπλ ην επίπεδν εκπινθήο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε.  
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Οη εξεπλεηέο Kamarainen, Metcalf, Grotzer, Browne, Mazzuca, Tutwiler, θαηDede (2013), 

παξείραλ επίζεο ζηνηρεία φηη ε ΔΠ ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζε δηάθνξεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελψ πξνεγνπκέλσο απαηηνχζαλ κεηάβαζε ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηψξα  ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο εκπεηξίεο 

ζηνπο καζεηέο εληφο ηεο ηάμεο κε ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ.  πκπιεξψλνληαο ηα πην 

πάλσ, ζε έξεπλα ησλ Salmi, Kaasinen θαη Kallunki (2012), ε ΔΠ άιιαμε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ην καζεζηαθφ ζηπι αθνχ ε κάζεζε ήηαλ πιένλ καζεηνθεληξηθή θαη απην-

θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ καζεηή έρνληαο επεξγεηηθφ ξφιν αθφκα θαη ζηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

ιφγσ ησλ απζεληηθψλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο. ην θνκκάηη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ζε κηα αλαζθφπεζε απφ ηνπο εξεπλεηέο Akcayir θαη Akcayir (2017), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ΔΠ πξνψζεζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη 

φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ήηαλ πην επνηθνδνκεηηθή. 

Έλα άιιν καζεζηαθφ φθεινο πνπ εληνπίζηεθε (κε κεηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ 

δηεθπεξαηψζεθε) απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε ζε θνηηεηέο κε ζθνπφ λα κάζνπλ ηα ζπζηαηηθά 

ελφο αεξνζηξνβίθνπ θηλεηήξα ρξεζηκνπνηψληαο ζπλζήθεο ΔΠ, ήηαλ ε καθξνπξφζεζκε 

δηαηήξεζε κλήκεο,φπνπ έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη κάζεη ν καζεηήο 

κέζσ εκπεηξηψλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο ΔΠ, απνκλεκνλεχεηαη πην έληνλα ζε ζρέζε κε κε ΔΠ 

εκπεηξηψλ(Vincenzi, etal., 2003; Macchiarella&Vincenzi, 2004; Macchiarella, et. al., 2005; 

Valimont, Gangadharan, Vincenzi&Majoros, 2007). 

Έλα άιιν καζεζηαθφ φθεινο πνπ εληνπίζηεθε ζε άιιε ζρεηηθή έξεπλα ήηαλ ε απμεκέλε 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ είραλ νη καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ νη καζεηέο δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΠ. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη πξνεγνχκελσο νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ παξαδνζηαθά ή παζεηηθά εξγαιεία γηα λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή 

εκπεηξία (π.ρ. έλα βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη ε ηάμε). Γηα ην ιφγν απηφ, ζε δχν 

είδε κάζεζεο δηαθξίλεηαη ε απμεκέλε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ: ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο 

γισζζηθψλ ζπζρεηίζεσλ (Learning language associations) θαζψο επίζεο, θαη ηεο ρσξηθήο 

δνκήο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο (Learning spatial structure and function)(Radu, 2014, p.1535).  

Δπηπξφζζεην καζεζηαθφ φθεινο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία ΔΠ θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεηαη 

απφ δηάθνξεο έξεπλεο(Morrison et al., 2009; Radu, 2014, DiSerioetal, 2013; Salmietal., 2012) 

θαη ε βειηίσζε ζην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ν Morrison θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009), παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο ηνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πινεγεζνχλ ζε κηα γεηηνληά ρξεζηκνπνηψληαο έλα ράξηε ΔΠ πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλνο σο 

εθαξκνγή ζε θηλεηή ζπζθεπή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ εηθνληθφ ρψξν φπνπ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλέο έλλνηεο, 

εμεξεπλψληαο ηνλ ράξηε δσληαλά θαη φρη εηθνλνγξαθεκέλα. Αληίζεηα, ζε έλα πεξηβάιινλ 

ηάμεο απηφ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κφλν ρξεζηκνπνηψληαο κηα εθαξκνγή ραξηνγξάθεζεο 

εληνπηζκνχ ηνπνζεζίαο(GPS). 

Αθφκα, ε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο απνηειεί αθφκε έλα καζεζηαθφ φθεινο 

ηεο ΔΠ, θαηά ην νπνίν ν πςειφο ελζνπζηαζκφο ησλ ρξεζηψλ λα εκπιαθνχλ κε ηηο εκπεηξίεο 

ΔΠ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο, πεξηζζφηεξεο δηαζθέδαζεο θαη 
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κεγαιχηεξεο επραξίζηεζεο ζηνπο καζεηέο. πλεπψο, νη καζεηέο γίλνληαη πξφζπκνη λα 

επαλαιάβνπλ ηελ εκπεηξία κε ηε ρξήζε ΔΠ δηφηη κεγαιψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα 

θίλεηξα ηνπο παξακέλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε κηα παξαδνζηαθή εκπεηξία 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κέζσ εγρεηξηδίσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο (Radu, 2014). 

Σέινο, ζεκαληηθή απνηειεί θαη ε έξεπλα ησλ DiSerio, Ibáñez θαηKloos (2013), νη νπνίνη 

είραλ ζπγθξίλεη ην βαζκφ θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ επηπέδνπ Γπκλαζίνπ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ παξνπζίαζε πιηθνχ ΔΠ ζε ζρέζε κε νκάδεο καζεηέο πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη κηα ζπλεζηζκέλε πξνβνιή δηαθαλεηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

παξαηεξήζεθε φηη ε ρξήζε ηεο ΔΠ είρε κεγαιχηεξν βαζκφ απνδνρήο απφ ηνπο καζεηέο θαη 

επίζεο είραλ εληππσζηαζηεί κε ην πιηθφ ΔΠ (DiSerioetal, 2013). ε κηα άιιε έξεπλα ησλ 

Salmietal., (2012), φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο 292 εθπαηδεπηηθψλ ζε εξσηεκαηνιφγηα, 

φζνλ αθνξά ζηα παηδαγσγηθά νθέιε πιηθνχ ΔΠ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, θάλεθε φηη ν ξφινο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Ζ δηαδηθαζία αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

θαζνδεγείηαη πεξηζζφηεξν απφ ην καζεηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ αμηνπνηείηαη πιηθφ ΔΠ, ελψ 

παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε ελεξγφο ηνπ ζπκκεηνρή (Salmietal., 2012). 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε 

Παξφιν πνπ ε ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε ηείλεη λα απμάλεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

θηλεηψλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηακπιέησλ, ην επίπεδν απνδνρήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην. Γηα λα εθαξκνζηεί κηα λέα ηερλνινγία ζε 

νπνηνδήπνηε ηνκέα, ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνρήο ηνπ ρξήζηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.  ζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ΔΠ, πνιιέο έξεπλεο βαζίζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε γηα ηε κείσζε καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ (Nilsson 

& Johansson, 2007).  

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Dalim, Kolivand, Kadhim, Sunar θαη Billinghurst(2017) ζε 

ζρεηηθή ηνπο έξεπλα δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απνδνρή 

ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαηέιεμαλ σο εμήο. Πξψηνο παξάγνληαο εληνπίζηεθε ε δηδαθηηθή 

χιε ε νπνία πξέπεη λα εμηζνξξνπεζεί κε ηηο παηδαγσγηθέο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

πεξηερνκέλνπ, θαη έπεηηα, ε ζηαζεξφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο δειαδή  ε αμηνπηζηία ηεο 

εθαξκνγήο κε ρξήζε ΔΠ γηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνινπζεί ε δπλαηφηεηα απηνδηδαζθαιίαο φπνπ ν 

καζεηήο ζα κπνξεί λα αιιεινεπηδξάζεη κε ηελ εθαξκνγή ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή νπνηαδήπνηε γνληθή θαζνδήγεζε, ην πιαίζην θαη νη ζπλζήθεο ηεο ηάμεο θαη 

ηέινο, ην είδνο ηνπ εξγαιείνπ ή ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγήο κε ΔΠ (Dalimet al., 2017). 

Ζ ηαρεία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ΔΠ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ θαη έληππνπ 

πιηθνχ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα (Παπαρξήζηνπ, 2011). Σαπηφρξνλα, πνιινί εξεπλεηέο ηφληζαλ φηη νη έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ είλαη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη ζεκεηψλνπλ κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ 
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απαηηνχλ δηεξεχλεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα εθπαηδεπηηθά θίλεηξα πνπ ηνπο δίλνληαη γηα αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ 

ΔΠ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ/εθαξκνγψλ ΔΠ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ αιιά θαη ν ειιεηπήο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ πην πνιιψλ θξαηψλ δελ 

πξνβιέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ ΔΠ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη αλ ηχρεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απηφ ελδέρεηαη ζηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

εθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο(ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο)πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθχπηνπλ θαη δηάθνξνη άιινη πεξηνξηζκνί θαη 

εκπφδηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Παπαρξήζηνπ, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζπρλά δελ είλαη θαιά εμνπιηζκέλνη ή εθπαηδεπκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε ΔΠ δελ ιεηηνπξγεί φπσο επηδηψθεηαη 

(Billinghurst & Duenser, 2012; Σζνπγθξάλεο & Σζνπγθξάλεο, 2004). Μηα ζπλεζηζκέλε 

θαηάζηαζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε «θαθή» ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν φηαλ θηλνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (Akçayır & Akçayır, 2017). Δπηπιένλ, αιιά 

ζέκαηα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα είλαη δενληνινγηθά δεηήκαηα 

φπσο π.ρ. πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηδησηηθφ απφξξεην, αθαηάιιειν πεξηερφκελν(Corrêa, et 

al., 2016). Παξφια απηά, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ΔΠ έρεη πνιιά λα ζπλεηζθέξεη 

ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, εληνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηηθφηεηαο 

ηεο ηερλνινγίαο εμαηηίαο ηνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο ΔΠ ζηε ηάμε θαη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε 

πνπ επηθέξεη.   

ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζην Λνλδίλν 

(Kerawallaetal., 2006), παξαηεξήζεθε φηη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ  ζηε δηδαζθαιία 

ήηαλ πεξηζζφηεξνο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ πιηθφ ΔΠ, ζπγθξηηηθά κε ην βαζκφ πνπ είραλ 

εκπιαθεί νη καζεηέο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιίεο κε παξαδνζηαθφ ηξφπν. Παξφιν 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ αλαγλσξίζεη πνηεο ήηαλ νη παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ 

ΔΠ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, εληνχηνηο αλάθεξαλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα ην πιηθφ απηφ λα  

ήηαλ πην επέιηθην, ειεγρφκελν θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ζπρλφηεξε ρξήζε 

(Kerawallaetal., 2006).Δθηφο απφ ηνποπην πάλσ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ππάξρνπλ σζηφζν θαη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ επηηπρή ρξήζε ηεο ΔΠ 

ζηελ ηάμε, φπσο ν ρξφλνο θαη ε ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ πιηθψλ (Kerawalla et al., 2006).  

Οη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε 

ρξεζηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ.Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνπιηζκέλνη 

κε δεμηφηεηεο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ΔΠ ζηα δηθά ηνπο κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ε θαηάζηαζε φπνπ είλαη ζρεδηαζκέλν ην κάζεκα ΔΠ θπξίσο απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

ηερλνινγίαο, κε πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο παηδαγσγηθήο (Billinghurst & 

Duenser, 2012). Γηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα απνθηήζνπλ θίλεηξα γηα αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ θαη λα 
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ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηέηνηαο ηερλνινγίαο είλαη επσθειήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

παηδαγσγηθήο δηδαζθαιίαο (Overbay, Patterson, Vasu, & Grable, 2010).  

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδνληαη 

πιένλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, θαζψο είλαη έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε έλαλ ελεξγφ θαη θξίζηκν 

ζπλ-δεκηνπξγφ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Αλαζηαζηάδεο, 2016). Σαπηφρξνλα, 

ε δηαδηθηπαθή κάζεζε βξίζθεηαη ζήκεξα ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη πάξνρνη εθπαίδεπζεο ην πηνζεηνχλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε ζε έλα επξχηεξν θνηλφ απφ φ, ηη είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο ζπκβαηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο (Μνπδάθεο , 2006). 

Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελ ελεξγεία έλα λέν ζχλνιν εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ, πφξσλ θαη 

γλψζεσλ πνπ ζα ηνπο ππνζηεξίμνπλ θαζψο εθαξκφδνπλ ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ζηνλ 

ηνκέα. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα 

λα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε δηαδηθηπαθή κάζεζε γίλεηαη γξήγνξα έλα πξνηηκψκελν κνληέιν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Swan, et al., 2000; Tallent-Runnels, et al., 2006). Γηα παξάδεηγκα, έλα 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ επηκφξθσζεο ελζσκαηψλεη έλα επίπεδν επθνιίαο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θαζψο κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε γηα ηαμίδηα, θξνληίδα παηδηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίεο ηάμεο. Ζ δηαδηθηπαθή κάζεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο 

ην θχξην κέζν  γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη κεηάδνζε θαη θαηαζθεπή γλψζεσλ. Δίηε 

ζχγρξνλε είηε αζχγρξνλε, ε δηαδηθηπαθή πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εζηηάδεη 

άκεζα ζηνλ καζεηή θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ηζρπξψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε πινχζηνπο 

πφξνπο θαη παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Swan, 

et al., 2000; Tallent-Runnels, et al., 2006). 

Ζ Δπαγγεικαηηθή Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (ΔΔΔ) (ζηα αγγιηθά επηθξαηεί ν φξνο 

Teacher Professional Development,TPD) έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. Χζηφζν, ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο ζπλερήο 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, νδεγεί ζπρλά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο γηα λα «αλαπηχμνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ πξαθηηθέο, γλψζεηο θαη 

αμίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Schlager, 2004). 

Ζ ΔΔΔ ζεσξείηαη σο κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, κάζεζεο θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε εμσηεξηθέο είηε ζε 

εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά εμεηδηθεπκέλνπο, εθπαηδεπηηθνχο 

επαγγεικαηίεο νη νπνίνη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη  λα 
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βνεζήζνπλ λα απνθαζίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθά, επηηπγράλνληαο έηζη κηα ζπκθσλεκέλε ηζνξξνπία κεηαμχ αηνκηθψλ, 

ζρνιηθψλ θαη εζληθψλ αλαγθψλ (Earley & Bubb, 2004). 

Μηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Cornelius θαη Macdonald (2008) δηαπίζησζε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απέηπραλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε. Δθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ θαηάξηηζε 

παξαπνλέζεθαλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ ήηαλ φπσο αλακελφηαλ, ήηαλ κηα ζχλνδνο επηζθφπεζεο 

ρσξίο έκθαζε ζηελ πξαθηηθή, δελ ηνπο έδηλε αξθεηή απηνπεπνίζεζε, δελ ήηαλ αξθεηά 

εκπλεπζκέλν γηα λα ζπλερίζνπλ ηε κάζεζε, νη ζπλεδξίεο πξνπφλεζεο είραλ πξνγξακκαηηζηεί 

άζρεκα κε ιάζε θαη βηάζηεθαλ θαη δελ ήηαλ πιήξσο ιεηηνπξγηθέο (Jackson&Fearon, 2014). 

Δπνκέλσο, ε παξνρή επαξθνχο θαηάξηηζεο ζα βνεζνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο απνηειεζκαηηθά εάλ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ θφξνπκ 

ζπδήηεζεο ή ηνλ εληνπηζκφ παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Lawless, &Allan, 

2012). 

Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Xochelis, 2005).  Σνλίδεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζην ζρνιείν 

πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα θέξνπλ 

αιιαγέο ηφζν ζηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηηο απφςεηο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

(Μπάξνο, 2008). 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

ηε παξνχζα έξεπλα, εθαξκφζηεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγία, φπνπ αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνηειείην απφ πέληε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δθαξκφζηεθε ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία (Mertens, 2014) γηα 

ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ παξαθνινπζήζεη 

εζεινληηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πεδίν ηεο Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία είραλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα 5 βδνκάδεο (Ννέκβξηνο 2020- 

Γεθέκβξηνο 2020) κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Moodle (αμηνπνηψληαο ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε κνξθή εθπαίδεπζεο. 

Σα δηαδηθηπαθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Moodle. Σα 

ζεκηλάξηα  ήηαλ νξγαλσκέλα ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο / ζεκηλάξηα θαη θάζε κηα ελφηεηα 

είρε ηελ αθφινπζε δνκή: ηίηινο, καζεζηαθνί ζηφρνη, ιέμεηο θιεηδηά, πεξηγξαθή ζεκάησλ, 
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θαηεπζπλφκελε κάζεζε (πιηθφ γηα αλάγλσζε, άξζξα, ςεθηαθφ πιηθφ), δηαδξαζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνιπκέζσλ, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δπλακηθή δηαδηθηπαθή 

αιιειεπίδξαζε θαη απηναμηνιφγεζε. Δπίζεο, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ελζσκάησλε ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε εβδνκάδα, ε θαζεκία ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιάκβαλε βηληενζθνπεκέλε ηειεζπλάληεζε 2 σξψλ (ε νπνία δηεμαγφηαλ ζε ζχγρξνλε 

κνξθή) κέζσ Zoom θαη γηλφηαλ βηληενζθφπεζε. ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα ζεηξά θαη‟νίθνλ εξγαζηψλ (αζχγρξνλα) θαη λα 

ηηο ππνβάινπλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

Με ην ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ δειψζεη εζεινληηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηηο δηαδηθηπαθέο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, βάζεη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπο αιιά θαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Zoom κέζσ ηεο 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ε ζπλέληεπμε. Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη ζε κηα πνηνηηθή κειέηε, 

ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία θαζψο επίζεο, επεξεάδεη θξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

(Kitto et al., 2008).   

Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ζπρλά σο κηα εχθνιε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(Wengraf, 2001). Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο Zoom γηα ζθνπνχο βηληενγξάθεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, αθφηνπ 

πξνεγνπκέλσο, θξίζεθε αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε δηεπζέηεζε 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ (ψξα-εκέξα). Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο είρε ηελ επειημία 

λα δηεπζεηήζεη ηε πξνζσπηθή ηνπ ζπλέληεπμε ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαη 

ηε 40ιεπηε δηάξθεηα ηεο.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλα ην εξγαιείν ηεο εκη-

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε άκεζα, κε ην 

ηέινο ησλ εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Οη ζπλεληεχμεηο είλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Taylor, 2005) θαη ε εκη-δνκεκέλε κνξθή 

είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζπλέληεπμεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

(DiCicco‐Bloom& Crabtree, 2006). 

Ο ιφγνο γηα ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλέληεπμεο ζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. πγθεθξηκέλα, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ επηηξέπεη πεξηζζφηεξε 

επειημία ζηε ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζα εξσηεζεί ν εξσηψκελνο ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη κε ηνλ εξεπλεηή. Δπίζεο, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη επθαηξίεο γηα ζε 

βάζνο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θαη επηζεκαίλεη ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ εξεπλεηή (Ησζηθίδεο, 2003). 

ζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δνκή ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο, δηαθξηλφηαλ ζε 

πέληε κέξε θαη πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 19 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ  αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (γηα αλάπηπμε απαληήζεσλ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο), γλψκεο 
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(γηα δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ), δνκηθέο (εχξεζε 

αηηηνηήησλ θαη αηηησδψλ κεραληζκψλ) θαη ππνζεηηθέο (άληιεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ 

εξσηψκελν γηα ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ή γηα θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα 

ιάβνπλ ρψξα ζην κέιινλ)(Dunn, 2000;Breakwell, 1995;Mishler, 1991). Σν πξσηφθνιιν 

ζπλέληεπμεο αλαπηχρζεθε κε βάζε άιια ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία: Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez θαη García-Peñalvo (2016) θαη Davis, 

Bagozzi θαη Warshaw (1989).  

Σν πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 6 εξσηήζεηο θαη ζηφρεπε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ δεκηνπξγεζήθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο εθαξκνγέο ΔΠ 

πξηλ θαη κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζεκηλάξηα ήηαλ επαξθεί σο πξνο ηε 

δνκή, ην πεξηερφκελν, θηι, θαζψο επίζεο, θαη ζηνλ εληνπηζκφ ζρεηηθψλ ηξφπσλ βειηίσζεο 

ησλ ζεκηλαξίσλ. Αθνινχζσο, ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλνχζε ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηερλνινγίαο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε (5 εξσηήζεηο), θαη ην ηξίην κέξνο, αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (4εξσηήζεηο). ην ηέινο, εληνπίζηεθαλ δηάθνξεο 

εηζεγήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (4 εξσηήζεηο).  

Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Σα πνηνηηθήο κνξθήο δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, επεμεξγάζηεθαλ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνπλ νη εξεπλεηέο 

Braun θαη Clarke (2006) αμηνπνηψληαο έμη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ηα νπνία σζηφζν δελ 

πξνυπνζέηνπλ κηα γξακκηθή πνξεία. Αθνξνχλ κηα δηαδηθαζία θίλεζεο, επαλαθνξάο, ή 

θπθιηθφηεηαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα αιιά θαη απφ επειημία θαη είλαη 

αιιειέλδεηε κε άιιεο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ: 1) Δμνηθείσζε 

κε ηα δεδνκέλα, 2) Κσδηθνπνίεζε, 3) Αλαδήηεζε ζεκάησλ, 4) Δπαλεμέηαζε ζεκάησλ, 5) 

Οξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ, 6) Οξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ θαη 7)Έθζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ-ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ:(Guest, Macqueen&Namey, 2012; Johnson, 

2009;Langdridge, &Hagger, 2009; Miles&Huberman, 1994). 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

Αλαθνξηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, πξνέθπςε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είραλ ζπιιερζεί ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1) 

δηαθνξνπνίεζε αληηιήςεσλ, 2) γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 3) 

παηδαγσγηθά θαη καζεζηαθά νθέιε, θαη 4) δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο.  

Γηαθνξνπνίεζε Αληηιήςεσλ: Αξρηθά, κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο, 

πξνέθπςε ε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηε δηαθνξνπνίεζε αληηιήςεσλ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ΔΠ. χκθσλα κε 
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φζα αλαθέξζεθαλ, νη εθπαηδεπηηθνί δελ έηπραλ θακίαο πξνεγνχκελεο επηκφξθσζεο γχξσ απφ 

ην δήηεκα ηεο ΔΠ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πξνέθπςε απφ ην 

ελδηαθέξνλ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ πξφθιεζε ηνπο γηα επηκφξθσζε ζε έλα ζχγρξνλν 

παξαθιάδη ηεο ηερλνινγίαο. εκαληηθφ ζρεηηθφ εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ επηκφξθσζε ηνπο, είραλ θαηαβιεζεί απφ ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ, απνζηαζηνπνίεζεο θαη δηζηαγκνχ ιφγσ άγλνηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελψ, κε ην ηέινο 

ησλ ζεκηλαξίσλ εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα ελζνπζηαζκνχ, ραξάο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζεκηλαξίσλ, απνθηψληαο ζεηηθέο 

εληππψζεηο θαη ζηάζεηο απφ ην ζχλνιν ηεο επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ.  

Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Δπίζεο, κηα άιιε ζεκαηηθή 

ελφηεηα πνπ πξνέθπςε, αθνξνχζε ηηο Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο πνπ αλάπηπμαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αμηνιφγεζαλ  ηα ζεκηλάξηα σο ρξήζηκα θαη επεξγεηηθά δηφηη αλάπηπμαλ πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ΔΠ.Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ζπκθσλνχλ θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχζαλ ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ (Johnson et al., 2010). 

Παηδαγσγηθά θαη Μαζεζηαθά Οθέιε: ε ζπλέρεηα ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ, 

εμεηάδνληαο ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ Δθπαηδεπηηθά θαη Μαζεζηαθά 

Οθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχζαλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαλ. Απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί 

δήισζαλ φηη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ΔΠ, κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

πνηνηηθφ ρξφλν αθνχ ε κάζεζε θαζίζηαηαη σο απηφλνκε. Δπίζεο, ην κάζεκα κπνξεί λα  είλαη 

πην ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθφηεηα θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Αθφκε,  νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ 

αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ ζα έρνπλ πιεφλ ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο γηα αδχλακνπο καζεηέο θαη πξναγσγήο ηεο  καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο.  

Δπηπξφζζεηα καζεζηαθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ 

ΔΠ ζηε ηάμε θαη αθνξνχλ ηνπο καζεηέο είλαη ε αλάπηπμε βαζκνχ ζπλεξγαζίαο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε αχμεζε ηνπ  ελζνπζηαζκνχ ηνπο γηα ην 

κάζεκα αιιά θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ κηα ελεξγή ζπκκεηνρή 

θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα, αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ηε 

δεμηφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, θαζψο επίζεο βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ειεθηξνληθήο 

ζπκπιήξσζεο, ζχγθξηζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΔΠ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

θαη απνθηνχλ άκεζα θαη γξήγνξα ηε λέα γλψζε. χκθσλία παξνπζηάδεηαη θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ άιιεο έξεπλεο ζην παξειζφλ(Akcayir & Akcayir, 2017; 

Bacca, Baldiris, Fabregat & Graf, 2014; Fonseca, Martí, Redondo, Navarro & Sánchez, 2013; 

Huang, Chen & Chou, 2016; Kaasinen & Kallunki, 2012; Morrison et al., 2009; 

Radosavljevic, Radosavljevic & Grgurovic, 2018), ζηηο νπνίεο νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηα 

πην πάλσ καζεζηαθά νθέιε αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο ΔΠ ζηε ηάμε. 
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ην ζεκείν απηφ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ΔΠ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο αλεμάξηεην εξγαιείν κάζεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ πσο νη εθαξκνγέο ΔΠ είλαη επθνιφρξεζηεο θαη απιέο, αλ θαη ζε κηθξέο 

ειηθίεο ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη ζαθείο νδεγίεο αθνχ θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ θαη 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο πνιπεξγαιεία. Δπηπιεφλ, πξφηεηλαλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

εθαξκνγψλ ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα/ζέκα/ελφηεηα γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, σο εξγαιείν 

εμάζθεζεο δχζθνισλ ελλνηψλ, γηα επέθηαζε, εκπέδσζε, αθφξκεζε αιιά θαη σο 

νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο (αξρηθή/ζπληξέρνπζα/ηειηθή), ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, επηβεβαηψλεηαη μεθάζαξα 

γηα αθφκε κηα θνξά ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο εθαξκνγήο 

ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, εθφζνλ νη εθαξκνγέο αλαγλσξίδνληαη ζην 

ζχλνιν ηνπο σο έλα ρξήζηκν, ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηφκν εξγαιείν κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Σα 

πην πάλσ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηα εθπαηδεπηηθά 

νθέιε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016; 

Wei, Weng, Liu&Wang, 2015). 

Γεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο: Κιείλνληαο ην θνκκάηη απηφ θαη κειεηψληαο ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ρσξίο δεχηεξε ζθέςε αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ. Έπεηηα, ζπκπιήξσζαλ ηε ιίζηα δεμηνηήησλ θαη κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ηε δεμηφηεηα άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, 

πινήγεζεο/πεξηήγεζεο, παξαθνινχζεζεο βίληεν γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο θαζψο επίζεο θαη 

αλάπηπμεο αθνπζηηθήο κλήκεο. Αθνινχζσο, ζπκπιήξσζαλ ηηο δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, 

ζπκπιήξσζεο-ζχγθξηζεο, ζπγθέληξσζεο, νπηηθήο κλήκεο, ρσξηθήο αληίιεςεο, θαη 

δηαδηθηπαθήο δαθηπινγξαθηθήο θαηαγξαθήο. Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ θαη κε 

άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο(Huang, Chen&Chou, 2016; Bacca, Baldiris, Fabregat&Graf, 2014; 

Vincenzi, etal., 2003; Macchiarella&Vincenzi, 2004; Macchiarella, et. al., 2005; Valimont, 

Gangadharan, Vincenzi&Majoros, 2007) πνπ αθνξνχζαλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

καζεηέο αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο ΔΠ ζηε ηάμε. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ 

ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ  επλννχλ ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ 

ΔΠ ζηε ηάμε. Αλάκεζα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθφ ξφιν, 

δηαθξίλνληαη σο πην ζεκαληηθνί ηα εθπαηδεπηηθά, παηδαγσγηθά θαη καζεζηαθά νθέιε πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ε ΔΠ πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πξνζπκία θαη ν 

ελζνπζηαζκφο ηνπο πξνο ηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ, νη πνιιαπιέο ηδέεο πνπ θνπβαιά ε 

αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. πκθσλία 

απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεηαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Radu, 2014; Salmietal., 

2012), νη νπνίεο αλάθεξαλ σο ηέηνηνπο επλντθνχο παξάγνληεο, ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

κεγαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θηλήηξσλ δεκηνπξγψληαο κηα εμ νινθιήξνπ καζεηνθεληξηθή 

κάζεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απηφλνκε κάζεζε, ζηελ απφθηεζε άκεζσλ καζεζηαθψλ 
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απνηειεζκάησλ, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ζηε δεκηνπξγία πην ελδηαθέξνλ 

καζεκάησλ γηα πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο/ηνπ ελδηαθέξνληνο/ηνπ ελζνπζηαζκφ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πνηνηηθνχ ρξφλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

δχλαηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα 

ππφςε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, είλαη θαηά θχξην ιφγν, ε θαθή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα ζπλδεζηκφηεηαο πνπ εκπεξηθιχνληαη ζε απηή. Δπίζεο, ε έιιεηςε 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε ειιεηπήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ζέκαηα ΔΠ. Δπίζεο, ηφληζαλ φηη ηνλ ίδην 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη πξνβιεκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεη ηφζν ην  πεξηνξηζκέλν εχξνο 

έηνηκσλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά, φζν θαη ηα 

πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ζρεδηαζκφ θαηάιιεινπ καζήκαηνο, αιιά θαη 

ην ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη πξνο ηα ηερλνινγηθά κέζα. ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

θαηέιεμαλ θαη πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Dalim, etal, 2017; Fjeld & Voegtli, 2002), κέζα απφ 

ηηο νπνίεο δηαθάλεθε φηη φλησο απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ελζσκάησζε 

θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε. 

ην ζεκείν απηφ, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί θαηάζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

ΔΠ, θξίζεθε αλαγθαίν εθ κέξνπο ηνπο λα πξνηείλνπλ δηάθνξεο εηζεγήζεηο σο πξνο ηελ νκαιή 

θαη πνηνηηθή ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί 

φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία, πξνηείλνπλ ηε θηλεηνπνίεζε φισλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ 

ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κε δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Δπηπξφζζεηα, 

νη εθπαηδεπηηθνί εηζεγνχληαη ηελ επαλεμέηαζε θαλνληζκψλ ζηα ζρνιεία γηα αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ/WiFi θαζψο θαη ηελ επίιπζε ηερληθψλ ζεκάησλ δηθηχνπ πνπ ίζσο πξνθχςνπλ θαη 

θιείλνληαο, πξνηείλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ηάμεσλ κε ηερλνινγηθά κέζα ΔΠ θαη αλ είλαη 

εθηθηφ θαη ηελ παξνρή αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θάζε καζεηή. Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ 

κειεηνχζαλ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα πην πάλσ 

επξήκαηα θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή έληαμε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ σο 

εξγαιεία κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Akçayır & Akçayır, 2017; Billinghurst & Duenser, 

2012;Xochelis, 2005; Παπαρξήζηνπ, 2011; Σζνπγθξάλεο & Σζνπγθξάλεο, 2004). 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή εηζήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαξξηθζνχλ νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ πνπ ηνπο θαηαιακβάλνπλ σο πξνο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Δπίζεο, κηα 

άιιε θαιή πξαθηηθή ηελ νπνία πξφηεηλαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή έληαμε 

ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε είλαη ε δηνξγάλσζε εληαηηθψλ  επηκνξθψζεσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπο, ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζεο ζα  κπνξνχζε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο είηε κε θάπνηνπ 

είδνπο επίδεημεο άιισλ έηνηκσλ θαη δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ ΔΠ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

εκπινπηίζνπλ θαη εμειίμνπλ πθηζηάκελεο ηδέεο γηα ηελ ΔΠ, είηε κέζα απφ επηκνξθσηηθά 
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ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο εληφο/εθηφο ζρνιηθψλ σξαξίσλ πνπ λα αθνξνχλ ζέκαηα ΔΠ (ίζσο 

ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε).  

Αθνινχζσο, γελληέηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε λα επηηεπρζεί ε παξνρή ή αχμεζε επηκνξθσηηθψλ 

θηλήηξσλ πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ή πξφθιεζε άγρνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ε δηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ θαηάιιεια ζεκηλαξίσλ κε ζπλδπαζκέλνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο), δηνξίδνληαο 

πξφζπκνπο επηκνξθσηέο γηα επίιπζε απνξηψλ θαη δηαηεζεκέλνπο λα πξνηείλνπλ ιχζεηο.ε 

ζπκθσλία βξίζθνληαη ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα κε άιιεο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ΔΠ (Μπάξνο, 2008; 

Μάγνο, 2005; Overbay, Patterson, Vasu, & Grable, 2010). 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δεκηνπξγψληαο κηα 

παξνρή απνζεηεξίνπ έηνηκσλ εθαξκνγψλ ΔΠ (δσξέαλ θαη πξνζβάζηκεο), πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπθγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ φηη έλα πηζαλφ θαη ηδεαηφ 

ζελάξην ζα ήηαλ γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ή γηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ζηα νπνία νη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα 

ππήξρε κηα αληίζηνηρε έηνηκε εθαξκνγή ΔΠ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα αμηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο. ρεηηθά επξήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

παξνπζηάδνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Billinghurst & Duenser, 2012; Kerawallaetal., 2006), 

νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηφηεησλ 

ησλ καζεηψλ.  

Σέινο, ε έξεπλα θαηέιεμε ζε αθφκε κηα ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξά ζην ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (κε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε κνξθή εθπαίδεπζεο). Οη εθπαηδεπηηθνί αλάθεξαλ 

φηη επσθειήζεθαλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη εμέθξαζαλ ηα ζεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα/ζηάζεηο/αληηιήςεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ΔΠ. Σαπηφρξνλα, εθδήισζαλ 

έληνλα ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην ζέκα ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ θαη 

πξφηεηλαλ ηε δηεμαγσγή επηπξφζζεησλ ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλαξίσλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε 

φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο κέζσ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο 

εξγαιείν κάζεζεο, αιιά θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ΔΠ σο 

εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  
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Δλ θαηαθιείδη, ε παξνχζα έξεπλα θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηνλίδνληαο ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία θαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνλίζηεθε σο πην επεξγεηηθή ε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζην θνκκάηη ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, καζεηνθεληξηθήο κάζεζε, απηφλνκεο γλψζε θαη αλάπηπμεο 

ελδηαθέξνλ καζεκάησλ. Σαπηφρξνλα, γηα ηνπο καζεηέο επηζεκάλζεθαλ δηάθνξα άιια 

καζεζηαθά νθέιε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ (ςεθηαθέο, 

αληίιεςεο, ζπγθέληξσζεο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πξνζνρήο), εθδήισζε ελζνπζηαζκνχ, 

ελεξγή κάζεζε, θνθ. 

Χζηφζν, ε έξεπλα κειεηψληαο ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε 

θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηέιεμε λα εηζεγείηαη 

δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπο. Κξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πην 

πάλσ έξεπλαο, ζεσξείηαη ζαθψο σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί ε επείγνπζα 

αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ζην θνκκάηη ηεο ελζσκάησζεο θαη 

αμηνπνίεζεο εθαξκνγψλ ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, εθαξκνγέο ΔΠ. 

Δπίζεο, ε θάιπςε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηάμεσλ κε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ρσξίο 

ηερληθά ζέκαηα δηαδηθηχνπ, ε παξνρή ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ην θάζε καζεηή αιιά θαη ε 

αλάπηπμε δηαζέζηκνπ πιηθνχ ΔΠ, απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ηξφπνπ παξνρήο κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε θάιπςε ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 
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Σν δεκνθξαηηθό έιιεηκκα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό. Απόςεηο Δθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο 
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Abstract: The purpose of the research is to detect the existence of a democratic deficit in the 

Greek educational system and the identification of the aspects of school life where it is felt 

and acts at the expense of social justice. A synchronic study was conducted in Secondary 

Education Teachers of the Prefecture of Argolida, to investigate their views on the democratic 

deficit in education. One hundred and eighty-two (182) teachers responded to the 

investigation, through a non-analogue stratified sampling process. They were asked to 

respond to 35 questions, a questionnaire constructed for the needs of this investigation. 

Statistical data processing was done through descriptive statistics, with the help of IBM SPSS 

STATISTICS V.23. The results of the survey have highlighted significant shortcomings and 

weaknesses of our education system, focusing on schooling autonomy, flexibility of analytical 

programs, participation in decision-makers, training and professional development, diversity 

management. Research findings can be exploited mainly as reflection tools and to be a 

feedback channel and dialogue between educational workers, executives and educational 

policy makers. 

Key words: Democratic deficit, social justice, education,School Organization, 

Decentralization 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε χπαξμεο δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο φπνπ 

απηφ γίλεηαη αηζζεηφ θαη δξα εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γηεμήρζε κηα 

ζπγρξνληθή κειέηε ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, 

ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο γηα ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δθαηφλ νγδφληα δχν (182) εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα, κέζσ δηαδηθαζίαο κε 

αλαινγηθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Κιήζεθαλ λα απνθξηζνχλ ζε 35 εξσηήζεηο, 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS statistics v.23. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ εζηηάδνληαη ζε 
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δεηήκαηα ζρνιηθήο απηνλνκίαο, επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρήο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο. Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ θπξίσο σο εξγαιεία 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα απνηειέζνπλ δίαπιν αλαηξνθνδφηεζεο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο.  

Λέμεηο – Κιεηδηά: Γεκνθξαηηθφ Έιιεηκκα, Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, Δθπαίδεπζε, ρνιηθφο 

Οξγαληζκφο, Απνθέληξσζε 

1. Δηζαγσγή – Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

1.1. Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε»  

Ζ επίθιεζε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε έρεη πνιχπιεπξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο, κε ην λφεκά ηεο λα παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο 

αξκνλίαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, κέζσ ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη έθθξαζε ηεο δεκνθξαηίαο γηα έλαλ ηφπν, κέζσ ηεο 

νπνίαο δηαζθαιίδεηαη  ε αμηνπξέπεηα θαη ε απηάξθεηα ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε θάζε κνξθή 

πίεζεο θαη αδηθίαο.  Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε δεκνθξαηία είλαη ζεκειηψδε δεηήκαηα 

πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, θαζψο αλαδεηθλχεηαη ε 

αλάγθε γηα πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμεχξεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ ιχζεσλ (Gardner & Crockwell,  2006). 

ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ (Παπαιφε, 2012:167-180). εκαληηθή είλαη επίζεο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Grant&Agosto, 2008). Απφ νξγαλσηηθή 

ζθνπηά, ε δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, απνηππψλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπφ ηελ ζρνιηθή εγεζία (Hoy&Tarter, 2016). Μέζσ 

κνξθψλ κεηαζρεκαηηζηηθήο ή θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, επηηπγράλεηαη πςειφηεξνο βαζκφο 

αθνζίσζεο θαη επαγγεικαηηζκνχ, βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνάγεηαη ν 

δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ (Corrigan, 2013· Hard, Press&Gibson, 2013).   

1.2. Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Έιιεηκκα Γεκνθξαηίαο»  

Ο φξνο «Γεκνθξαηηθφ Έιιεηκκα» αλαθέξεηαη ζην θελφ αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή πεξί 

δεκνθξαηίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ  πξάμε. ηελ εθπαίδεπζε πξνζιακβάλεη ηφζν 

ζεζκηθή δηάζηαζε, φζν θαη θνηλσληθν-ςπρνινγηθή. Ζ ζεζκηθή δηάζηαζε, αλαθέξεηαη ζηελ 

αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή 
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δηάζηαζε, αλαθέξεηαη ζηελ απνηπρία δεκηνπξγίαο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζπλεθηηθήο 

θνπιηνχξαο, ζε επίπεδν ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.  

Σν δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηα ζρνιεία, ζπρλά ζπλαληάηαη αθφκε θαη ζε ρψξεο κε ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. ηε Φηιαλδία γηα παξάδεηγκα, παξά ηα πξνεγκέλα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

καζεηψλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνηλφηεηαο (Rautiainen&Räihä, 2012). Σν 

ίδην ζπκπέξαζκα ζπλάγεηαη θαη απφ ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Απζηξαιία, θαζψο 

επίζεο δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα πνπ καξηπξά ε απνδπλάκσζε ηεο ινγνδνζίαο, ε ππνβάζκηζε 

ησλ ξφισλ θαη ησλ αμηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εκθάληζε ελφο θιίκαηνο αδηαθνξίαο πξνο 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο (Kimber&Ehrich, 2011). 

Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηεζνχλ: α) ζηα ππεξθνξησκέλα θαη κε απζηεξή πεξηράξαμε 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηερφκελα ζπνπδψλ, β) ζηελ δπζθνιία εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπο, γ) ζηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ, θηλήηξσλ, δηεπθνιχλζεσλ γηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

θαη επθαηξηψλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απηψλ, δ) ζηελ κε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε) ζηελ απνπζία θαιιηέξγεηαο 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, δηακνηξαζκνχ ηεο γλψζεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζη) ζηελ 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη εμαζθάιηζεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

γηα φινπο.   

1.3. Απηνλνκία ζην ζρνιηθό νξγαληζκό: Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (OECD, 

2011), ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζηελ 

Δπξψπε. Ζ αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ απνθέληξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη ξφινη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ, ζπζηήλεηαη θαη ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ (OECD, 2015: 

236). 

Σα απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Hanushek, Link & Woessmann (2013), δείρλνπλ φηη ε ζρνιηθή 

απηνλνκία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζε θαιά αλεπηπγκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αιιά εκθαλίδεηαη επηδήκηα ζε ζπζηήκαηα ρακεινχ επηπέδνπ. 

Δπξήκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο (Steinberg, 2014), καξηπξνχλ  φηη ε απηνλνκία ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ, παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε ηνκείο φπσο απηνί ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Ζ παξνρή απηνλνκίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ άζθεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο ησλ 

καζεηψλ ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Reeve, Jang, Carrell, Jeon&Barch, 2004).  
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Γεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεηψλ (PISA), δείρλνπλ φηη ηα 

ζρνιεία κε κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ εθείλα πνπ ζηεξνχληαλ 

απηνλνκίαο. Αληίζεηα, ζρνιηθά ζπζηήκαηα φπνπ ηα ζρνιεία είραλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ δελ παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο (OECD, 2015, 

ζ.107). 

Οη απαηηήζεηο γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

«Νένπ ζρνιείνπ» ηνπ 21νπ αηψλα, αγγίδνπλ δεηήκαηα απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ 

κεηαηξνπή ηεο απφ θνξέα κε απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θνξέα γφληκεο 

ππνδνρήο θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απνηειεί θεληξηθή 

επηδίσμε. Ζ Σξαïαλνχ (2009), ππνγξακκίδεη φηη, παξφιν πνπ επηρεηξνχληαη ζπλερψο 

κεηαξξπζκίζεηο, βαζηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο 

παξακέλνπλ άιπηα. 

2. Δξεπλεηηθό κέξνο - Μεζνδνινγία 

Κεληξηθφ εξεπλεηηθφ δηάβεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

θαη εξκελεία ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ 

απνηππψλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Δπηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε νξγαλσηηθψλ θαη 

δνκηθψλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ δξνπλ σο ηξνρνπέδε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κέζα ζην ζρνιείν. Αλαδεηνχληαη νη 

αηηηψδεηο ζρέζεηο ηνπ ειιείκκαηνο, ζε επηκέξνπο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο.  

Ζ έξεπλα αλαγλσξίδεη σο επηκέξνπο ζηφρνπο: 

- Να εμεηαζηεί ην πιαίζην ινγνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

εγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα.   

- Να απνζαθεληζηεί ε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ απηνλνκίαο θαη επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ, ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

- Να αληρλεπηνχλ νη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εηζαγσγή θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ  πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν. 

- Να δηεξεπλεζεί ε αλάγθε επαγγεικαηηθή αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, κέζσ 

ηεο ελδπλάκσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ηεο θαηνρήο ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.  

- Να αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο. 
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- Να αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, 

καζεηψλ) ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ  

- Να εληνπηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπλέεηαη απφ ηηο ηδέεο ηεο ηζνηηκίαο, ηεο αλζξσπηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

2.1. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλάο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αληαπνθξηλφηαλ 

θαιχηεξα ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. ρεδηάζακε έλα ηππνπνηεκέλεο κνξθήο 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηε κειέηε αλζξψπσλ, πξνηηκήζεσλ, 

απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 

219). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηάο ηεο. Παξάιιεια, πεξηνξίδεηαη ν 

ξφινο ηνπ εξεπλεηή θαη απνθεχγεηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε κεξνιεςία αιιά θαη ε επηξξνή 

ηνπ πξνο ηνπο εξσηψκελνπο (Bhattacherjee, 2012: 74). Γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ 

απαηηείηαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλάηαη, κηα πξνυπφζεζε πνπ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ εμαζθαιηζκέλε. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έρνληαο 

σο νδεγφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξηψλ ηχπσλ εξσηήζεηο: α) δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, αληνχζαο δηάηαμεο, 

ηχπνπ Likert (Babbie, 2011: 191), β) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κεηαμχ πνιιαπιψλ κε 

ακνηβαία απνθιεηφκελσλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ θαη γ) εξσηήζεηο απιήο ηαμηλφκεζεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Καηζήο, ηδεξίδεο & Δκβαισηήο, 2010: 11-14).  

2.2. Δγθπξόηεηα - Αμηνπηζηία 

Κξίζεθε ζεκαληηθφ, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, λα δνθηκαζηνχλ πηινηηθά (pilot study) ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ψζηε λα είλαη θαηάιιεια θαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην δείγκα πνπ έρεη ηεζεί 

σο ζηφρνο ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion, Morrison, 2007: 328· Kothari, 2004: 101). Γείγκα 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ 8 εθπαηδεπηηθνί (3 άλδξεο & 5 γπλαίθεο).Δπεηδή νη 

απαληήζεηο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία (εξσηήκαηα) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν θαηεγνξίεο (ρξεζηκνπνηήζεθε 5βαζκε θιίκαθα 

Likert), ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ειέγρζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach‟salpha 

(Tavakol&Dennick, 2011). Ο έιεγρνο εθαξκφζηεθε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 5 άμνλεο 

εξσηεκάησλ, θαη δηαπηζηψζεθε  φηη:Cronbach'sAlpha> 0,7γηα θάζε έλαλ εμ απηψλ. 

2.3. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο – Γείγκα έξεπλαο 

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκφ 

είλαη ρσξηζκέλνο ζε επηκέξνπο νκνηνγελείο νκάδεο (ζηξψκαηα), ζε επίπεδν ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ, καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηξσκαηνπνηεκέλεο Γεηγκαηνιεςίαο 

(stratified sampling), θαζφηη αλήθεη ζηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαζνξηζκέλεο 

πηζαλφηεηαο επηινγήο, κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζψπεπζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ην ζθάικα εθηίκεζεο (Kothari, 2004: 58). Φπζηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλέβαιε ην ήδε γλσζηφ δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, ε ήδε 

ππάξρνπζα δειαδή θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κηθξή ζρεηηθά 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ (λνκφο Αξγνιίδαο) θαη θπζηθά ην κηθξφ ηνπ κέγεζνο. 

Γλσξίδνληαο φηη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 609 εθπαηδεπηηθνί (244 άλδξεο, 365 

γπλαίθεο) θαη θαζνξίδνληαο ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζε 95%, βξέζεθε φηη ν αξηζκφο ησλ 182 

εθπαηδεπηηθψλ (71 άλδξεο θαη 111 γπλαίθεο) ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο καο δίλεη πεξηζψξην 

ζθάικαηνο 6,09%. Δθηηκήζεθε ινηπφλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ πιεξνχζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ηεζεί θαη αληαπνθξηλφηαλ επαξθψο ζηηο αλάγθεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλάο καο.  

2.4. Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πινπνηήζεθε κε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive 

statistics). Υξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ (frequencies), δηαζηαπξσκέλε 

πηλαθνπνίεζε, πίλαθεο δειαδή δηπιήο εηζφδνπ - cross-tabulationtables (Καηζήο, ηδεξίδεο & 

Δκβαισηήο, 2010: 122-125). Γεκηνπξγήζεθαλ ζχλνια πνιιαπιψλ απαληήζεσλ 

(multipleresponseset), εμεηάδνληαο θαηφπηλ ηηο ζπρλφηεηέο ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM 

SPSS (statistical package for the social sciences) statistics v.23. 

2.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νη ζπλζήθεο επέβαιαλ ή 

αθφκε θαη ε εξεπλήηξηα έζεζε. Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεξηνξίζηεθε γεσγξαθηθά ζην λνκφ 

Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Χο ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο αλαγλσξίδεηαη ε απμεκέλε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, 

θαζψο απνηειεί ηφπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ε 

πξαθηηθήο θχζεσο δπζθνιία αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηα ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ, φπνπ ε απφθξηζε ζηελ έξεπλα 

θπκάλζεθε ζε ειαθξψο ρακειφηεξα επίπεδα.  

3. Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο  

3.1. Δξκελεία απνηειεζκάησλ 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 182 

εθπαηδεπηηθνχο, 71 άλδξεο (39,01%) θαη 111 γπλαίθεο (60.99%). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
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αληηπξνζψπεπε ην 29,88% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, πνπ αλέξρεηαη ζε 609 άηνκα. Σν γεγνλφο 

φηη ε πνζνζηηαία αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δείγκα είλαη ζρεδφλ ίζε κε απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (244 άλδξεο 40,06%, 365 γπλαίθεο  59,94%), είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο δελ είλαη πξντφλ θάπνηαο πξφζζεηεο κεζφδεπζεο. Μαξηπξά ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ. Ζ 

ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ δελ εκθάληζε κεγάιε δηαζπνξά, 83 άηνκα είλαη ζηελ ειηθηαθή 

θιάζε 51-60 θαη 73 ζηελ 41-50. Μφλν εηθνζηέλα εθπαηδεπηηθνί είλαη λεψηεξνη ησλ 40 εηψλ. 

Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ ηε «γήξαλζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο  EACEA (Δπξηδίθε, 

2013: 17), είλαη επίζεο άλσ ησλ 40 εηψλ.  

Tα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε 

αξθεηέο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε 

δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο. Απνηειέζκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε 

Απζηξαιία θαη Φηιαλδία, νη νπνίεο επίζεο δηαπηζηψλνπλ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζε 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Kimber & Ehrich, 2011· Rautiainen & Räihä, 2012). 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηαπηνπνηήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

θεηκέλσλ θαη εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Γεκνθξαηηθφ 

Έιιεηκκα», πνπ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν είλαη θαηλνχξηνο. Αθνινπζψληαο ηε δηάξζξσζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα επηρεηξεζεί ε 

εξκελεία θαη ε θξηηηθή ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ην ελ ιφγσ έιιεηκκα. 

Αλαθνξηθά κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε επειημίαο (55,80%) θαη ηελ κε παξνρή απηνλνκίαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ (58,11%). Δθηηκνχλ φηη ην 

πεξηερφκελν θαη απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ (61,33%), θαζψο θαη φηη ε πνιηηεία δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηεο ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηνπο δηαζέζηκνχο πφξνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (91,7%). Να 

ζεκεησζεί φηη αλ γηα έθαζην απφ ηα πνζνζηά πνπ παξαηίζεληαη, ππνινγίζνπκε θαη έλα 

πεξίπνπ 30% πνπ θξάηεζαλ κεηξηνπαζή ζηάζε, δηαπηζηψλεηαη ε έληαζε ησλ απνθξίζεψλ 

ηνπο. Με επίζεο πςειά πνζνζηά (52%-66%) απνδίδνπλ ζηνπο παξάγνληεο ρξφλν, 

επηκφξθσζε θαη ζρνιηθή θνπιηνχξα, ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Παξάγνληεο πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Σδηκνγηάλλε 

(2008). 

Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο παξνρήο ηεο, αλάγεηαη ζε νπζηψδεο εχξεκα ηεο 

κειέηεο, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ επίζεο εζηηάδνπλ ζην δήηεκα απηφ 

(Καξαθαηζάλε & Πξνβαηά, 2012· Καξαθαηζάλε, 2008). Οη δνκέο πνπ δηαζέηεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δελ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (76.47%), 

αμηνινγνχλ δε, αξλεηηθά  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ κνξθψλ 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 154 of 409                                                                                                              

επηκφξθσζεο (69,78%). Δληνλφηεξε αξλεηηθή ζέζε εθθξάδνπλ, ζην θαηά πφζν ε πνιηηεία 

δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηκνξθσζνχλ (84%). Οκνίσο κε 

παξαπάλσ, ηα ππνιεηπφκελα πνζνζηά απνδίδνληαη ζηελ επηινγή «κέηξηα». Ζ δπλακηθή 

απηψλ ησλ επξεκάησλ, βεβαηψλεη γηα ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απηή έρεη γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Bogler & Somech, 2004). Αλαγλσξίδνπλ σο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαηά ζεηξά, ηελ απφζηαζε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (69,78%), ην θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο νξηζκέλσλ εμ‟ απηψλ (66,48%), ηνλ δηαζέζηκν ειεχζεξν ρξφλν (64,84%), 

θαη κε ιίγν κηθξφηεξα πνζνζηά, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ (46,70%) θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ (31,87%). Ζ πινπνίεζή ηεο πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη 

δηαξθήο, ε ρξνληθή δε, δηάξθεηα θαη ν ηχπνο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο ελφο εζληθνχ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε ζαθείο ζηφρνπο θαη 

ρξνλνδηάγξακκα.  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ραξαθηεξίδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθέο γηα 53,84% 

ησλ απνθξηλφκελσλ θαη κέηξηεο γηα ην 42,31%. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη, φηη 

δελ αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο νη αλζξψπηλνη πφξνη κέζα 

ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο (61,54%).  Πνιχ πςειφ πνζνζηφ (80,77%) ζεσξεί επίζεο, φηη 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δελ παξέρεη νπζηαζηηθέο επθαηξίεο γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ππνγξακκίδεηαη θαη ζε έξεπλα ησλGrant & Agosto 

(2008), θαζψο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα πςειή ζηνρνζεζία θαη αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο 

(Bogler & Somech, 2004). 

Γηα λα επηηεπρηεί απηφ, απαηηείηαη απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  ηνηρείν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ζε πνζνζηφ 76,38%, αιιά έρεη απνηππσζεί θαη ζε άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο (Pearson, 

Moomaw & Moomaw, 2005). Απνηππψλεηαη παξάιιεια, ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ 

ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε πνζνζηφ 76,53% σο βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ (Corrigan, 

2013· Hard, Press & Gibson, 2013). Δίλαη έληνλε ε αίζζεζε φηη ν ξφινο ηεο είλαη 

ππνηηκεκέλνο, κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη πεξηζψξηα αλάπηπμεο νπζηαζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (56,04%). Αμηνζεκείσην είλαη, φηη παξά ηα δεηήκαηα πνπ πξνβάινπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηε δπζαξέζθεηα πνπ εθθξάδνπλ, ηάζζνληαη αξθεηά ζεηηθά (53,59%) έσο 

κέηξηα (33, 70%), ζην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Τπνδεηθλχνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα είλαη  

απνηειεζκαηηθνί νη ζρνιηθνί εγέηεο, ζηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε (80,77%), ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο (60,44%), ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο (51,1%) θαη κε 48,35% ηελ θαηαλνκή 

ηεο εμνπζίαο, (Woods & Roberts, 2016).   

Δλδηαθέξνληα θαη δηαθνξνπνηεκέλα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο. Υαξαθηεξίδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ζε πνζνζηφ πνπ αζξνηζηηθά αλέξρεηαη ζην 77,47%, 
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νκνίσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα ζε πνζνζηφ πνπ 

αζξνίδεη 83,51%. Ζ κεησκέλε απηή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ απνηειεί 

εχξεκα θαη άιισλ κειεηψλ (Lazaridou & Gravani – Kassida, 2015),  πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα 

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηε γνλετθή εκπινθή (Dor & Rucker-Naidu, 2012) θαη ηελ αλάγθε 

χπαξμεο ππνζηεξηθηηθψλ ζπκβνχισλ θαη αλάπηπμεο ζεηηθψλ πξνηχπσλ. 

Αληίζεηα ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απφθαζεο, αμηνινγψληαο ηελ ζπλνιηθά  κέηξηα έσο πνιχ θαιή ζε πνζνζην71,42%. Σα 

απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεηηθφηεξα  απφ έξεπλα ησλ Παπαδηακαληάθε & 

Φξαγθνχιεο (2012), φπνπ είρε δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

πξνάγεη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη 

θαζηζηά ηνπο εκπιεθφκελνπο πεξηζζφηεξν ππεχζπλνπο θαη δξαζηήξηνπο απέλαληη ζην 

ζρνιείν, (Perry, 2011· Veitch, 2009). Ζ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκκεηνρηθήο 

θνπιηνχξαο, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο δηαθαίλεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο έξεπλαο, έρεη 

επηζεκαλζεί δε, θαη ζε άιιεο κειέηεο (Hoy &Tarter, 2016).  

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα δηαηχπσλε εξσηήζεηο πην γεληθέο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πξνο 

δηεξεχλεζε δήηεκα, ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα «ρσξέζεη» ε έξεπλα  κέζα ζ‟ απηέο. Θεηηθά 

(80,12%), απνθξίλνληαη ηα ππφ έξεπλα ππνθείκελα, ζην αλ ε γξαθεηνθξαηία θαη ε απζηεξή 

ηεξαξρηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν. Δπηζεκαίλνπλ, φηη ε απζηεξή ηεξαξρηθή δνκή θαη ε εμσηεξηθή ινγνδνζία έρεη ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο (70,56%). Γηαπηζηψλνπλ ζεκαληηθφ θελφ 

(94,47) κεηαμχ ησλ ζρεδηαζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Palaiologou & Faas, 2012). πλάξηεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ, 

θξίλνπλ πσο ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε 

ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (76,80%), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζπάληα απνηεινχλ πξντφλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Σέινο, παξάιιεια κε φια απηά ηα επξήκαηα, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πφζν εθηθηή 

είλαη ε παξνρή θνηλσληθά δίθαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο, θαίλεηαη λα κελ ρξήδεη θαλ 

απάληεζεο. Γελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνη, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο ην 

55,25% απαληά αξλεηηθά. Δλδηαθέξνλ είλαη σζηφζν φηη κεγάιν κέξνο  θξαηά κεηξηνπαζή 

ζέζε θαη έλα κηθξφηεξν είλαη αηζηφδνμν. 

3.2. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ – Πξνηάζεηο   

Δπηρεηξψληαο λα ζπλδέζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξνχζα 

έξεπλα κε ηα επξήκαηα πνπ αλέδεημε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη, θάζε 

πηζαλή πξνζπάζεηα γηα απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζπλδέεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

κε θαηεχζπλζε ηφζν ηνλ εθζπγρξνληζκφ φζν θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πινπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία 20εηία. Παξφιν πνπ ε πξνζπάζεηα 

απηή ζηφρεπε λα «δψζεη ζηελ εθπαίδεπζε ηζρπξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

αλαγθαία πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ εζληθφ ηεο ξφιν», δελ 

θαίλεηαη σζηφζν, λ‟ αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο 

απνθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεηνχκελν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε παηδαγσγηθή απηνλνκία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε 

απζηεξή πεξηράξαμε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε δπζθνιία εηζαγσγήο θαη πινπνίεζεο 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Γξάζεηο πνπ απαηηνχλ επηπιένλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ρξεηάδεηαη λα 

ππνζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη κε πςειήο πνηφηεηαο 

δηθηπαθή ππνδνκή ζηα ζρνιεία. Ζ επηκφξθσζε ζπληζηά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κείδνλνο 

ζεκαζίαο δήηεκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δθηηκνχλ φηη νη παξερφκελεο δνκέο 

επηκφξθσζεο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Κξίλνπλ κε απνηειεζκαηηθά 

ηα εθαξκνδφκελα πξνγξάκκαηα, γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπλ ζην ρακειφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  Θεσξνχλ φηη ζηηο αξρέο κεζφδεπζεο ηεο 

παξερφκελεο επηκφξθσζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη 

γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

Παξάιιεια, ε δηνηθεηηθή απηνλνκία ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην 

βαζκφ απνζπγθέληξσζεο πνπ επηηπγράλεηαη πξνο ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σνπο πξνβιεκαηίδεη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νη εξσηψκελνη επηζεκαίλνπλ ηελ 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ ξφισλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, 

κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο. 

Δθηηκνχλ φηη ε ζπκκεηνρή εληζρχεη ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπινθή, ελψ 

παξάιιεια βειηηψλεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. πκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

θαη ηθαλνπνίεζε, ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ πςειή 

ζηνρνζεζία, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλνχ 

νξάκαηνο. Ζ νηθνδφκεζε λέαο ζπλεθηηθήο θνπιηνχξαο νξγάλσζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

δεκνθξαηηθέο αξρέο, αλάγεηαη ζε νπζηαζηηθφ παξάγνληα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.  

Αληηκεησπίδνληαο ππεχζπλα θαη κε ζπλέπεηα ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί παηδαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία ζηνπο 

ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, κε ηνπο φξνπο πνπ επηζεκαίλνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί. Ζ αλαβάζκηζε θαη ε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

εκθαλίδνπλ έιιεηκκα, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε νηθνδφκεζεο ελφο ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ απνηειεζκαηηθνχ, πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε πιαίζηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ έλα ζρνιείν 

αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, επέιηθην, κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξνάγεηαη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  
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Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία, ε νπνία αλαδήηεζε ηελ χπαξμε δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αληρλεχνληαο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο 

νπνίεο απηφ εληνπίδεηαη, αλέδεημε θαη άιια επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λ‟ 

απνηειέζνπλ ην έλαπζκα πεξαηηέξσ κειεηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαη αμηνινγψληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ απνθξίζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα πξνο 

έξεπλα εξσηήκαηα, εθηηκνχκε φηη νη αθφινπζνη πξνβιεκαηηζκνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

πεδίν δηεμαγσγήο κειινληηθψλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα: 

- Αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή  

ζπγθεληξσηηθνχ  ή  απνθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο  ζε  κία  ρψξα θαη 

ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. 

- Γηεξεχλεζε ηνπ πφζν εθηθηή είλαη ε απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επηηεπρζεί.   

- Έξεπλα ζρεηηθή κε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ε απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ειινρεχεη γηα ηε δεκνζηά 

θξαηηθή παηδεία.   

- Μειέηε αλαθνξηθά κε ηε κνξθή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

«ζρνιηθήο απηνλνκίαο» θαη πσο πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζε απηή. 

- Αλίρλεπζε ησλ ηνκέσλ φπνπ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ρξήδνπλ αλακφξθσζεο θαη 

πσο απηή κεηαθξάδεηαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζχλδεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Abstract: The aim of the present paper is to investigate the views and the inservice training 

needs of the Technical Vocational public school teachers as far as the issue of teaching. More 

specifically, this paper tries to investigate teachers‟ views on the main characteristics of 

Teaching Professional Development Courses, basic elements of teaching as well as the urgent 

need of the teachers‟ relevant inservice training. The methodological approach used was the 

quantative one, working producing date with questionnaires. The sample was random and 

consisted of 73 public secondary technical vocational school teachers. The results of the 

research indicated that the teachers consider inservice training important in both on 

pedagogical and technical issues. Moving on to Teaching Development Courses a weakness 

occurs on the part of teachers in its definition and an indifference in its design and 

construction. In addition, it seemed that the teachers pay special attention to the goal setting 

but also to the achievement of the teaching objectives of their lesson. Finally, they consider 

training important in pedagogical issues with a particular preference for specific pedagogical 

issues but also for general psychology issues. 

Keywords: Technical Education teachers‟ training, Inservice training, Teaching of 

Professional Courses 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη απφςεηο θαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο. 

πγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηη είλαη δηδαθηηθή 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηηο ξεηέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηιέρζεθε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην. πκκεηέρνληεο είλαη 73 άηνκα θαη εθαξκφζηεθε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε κηα ζχγρπζε ζηνλ νξηζκφ 

Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη ν κηθξφο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ θάλεθε  φηη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ζηνρνζεζία (Α.Π) αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ καζήκαηνο ηνπο. Σέινο ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε ζεκαληηθή ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα κε 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα αιιά θαη ζηα γεληθά ζέκαηα 

ςπρνινγίαο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, Γηδαθηηθή 

Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ, Δπηκφξθσζε. 

Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 4547 ηνπ 2018 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ίδξπζε ηα Πεξηθεξεηαθά 

Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ..) θαη ηα Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΗΔΠ, ηα νπνία είλαη πιένλ 

ππεχζπλα γηα ηελ έξεπλα, ηελ εηζήγεζε, ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

επηκνξθψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καζήθνλ καο ζαλ εθπαηδεπηηθνί είλαη λα κελ ζηεθφκαζηε 

αληηκέησπνη ζε θάζε λέν μεθίλεκα αιιά λα πξνζθέξνπκε ηδέεο θαη ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ καο 

αθνξνχλ θαη έλα απφ απηά είλαη ε επηκφξθσζή καο.  

Ζ αξρηθή ελφηεηα ηνπ άξζξνπ, αθνξά ζηε δηδαθηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αθνινπζεί ε ελφηεηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη 

ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελψ ε ηειεπηαία ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηα 

απνηειέζκαηα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. 

1. Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθώλ καζεκάησλ 

Ζ Γηδαθηηθή πξαγκαηεχεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εκπεξηέρεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα αιιά θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. (Υαηδεδήκνπ, 2012). Ο 

θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ¨ζέκαηα¨ ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία νλνκάδεηαη ¨Γηδαθηηθή¨ θαη είλαη επηκέξνπο θιάδνο ηεο Παηδαγσγηθήο, σο 

επηζηήκεο. (Μαηζαγγνχξαο, 2005). πλνπηηθά γηα ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

Γηδαθηηθήο βαζηθά ζηνηρεία είλαη: ε δηδαζθαιία, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο, ηα πεξηερφκελα, 

ηα πξνγξάκκαηα, ε χιε, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν 

ζρεδηαζκφο, ε παξνπζίαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ Γηδαθηηθή ινηπφλ σο 

θιάδνο ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, πξαγκαηεχεηαη κελ ηε ζεσξία αιιά θαη ηελ πξάμε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ηδενινγία, ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη 

ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ελψ ην πξαθηηθφ κέξνο εξεπλά 

ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο παξάγνληεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ηερληθέο αιιά θαη ηα κέζα 

νξγάλσζεο, δηεμαγσγήο, αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Καςάιε & Νεκά, 2015). ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη δηάθξηζε ζε Γεληθή θαη Δηδηθή. Ζ πξψηε επηθεληξψλεηαη ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο δηδαζθαιίαο, ζηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο θαη ε δεχηεξε αλαιακβάλεη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζεσξηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηδαθηηθήο αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηάθνξσλ εηδηθψλ καζεκάησλ (Υαηδεδήκνπ, 

2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005). χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (2002) ε Γηδαθηηθή 

Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ (ΓΔΜ) αλήθεη ζηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή, ε νπνία κεηά κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (κεραλνινγηθφο, ειεθηξνληθφο, δνκηθφο, 
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γεσηερληθφο, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο θ.α.) αιιά θαη ζχκθσλα κε ην 

εθάζηνηε κάζεκα κε ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη. 

1.1. Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

χκθσλα ηνπο Lucas, Spencer,, Claxton (2012) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η) (2009) 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηε ¨Γχζε¨ γεληθφηεξα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξνζειθχεη καζεηέο ρακειψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη θαιείηαη λα ηα εληάμεη, λα ηα 

θηλεηνπνηήζεη θαη λα βξεη ηξφπνπο λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηεζεί πξνζαξκφδνληαο 

ηε δηδαθηηθή ηεο πξνζέγγηζε ζηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηνλ ξπζκφ, ηελ σξηκφηεηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ο λφκνο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ν.4186/2013) 

πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο εμήο επηινγέο: α) αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εληφο 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην δεχηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζην επαγγεικαηηθφ ιχθεην (εκεξήζην ή εζπεξηλφ), β) αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ζρνιέο θαηάξηηζεο (ΔΚ), ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(ΗΔΚ) ζηα θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ζηα θνιιέγηα. 

1.2. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εγγεγξακκέλα εθπαηδεπηηθά ηδεψδε κε κηα θαηεχζπλζε 

δηδαθηηθήο πξάμεο (Βξεηηφο, Καςάιεο, 1999). Δπηπιένλ κέζσ ησλ ΑΠ γίλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ γηα θάζε κάζεκα, ηα πεξηερφκελα ηνπ, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπο (Βεΐθνπ, ηγαλνχ, & Παπαζηακνχιε, 2007). 

Μέζα ζε απηά πεξηέρνληαη φιεο νη εκπεηξίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα φιεο νη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Σα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη θαηαζθεπέο θνηλσληθέο, απνηειψληαο ην ηκήκα ηεο θνηλσληθήο 

γλψζεο πνπ επηιέγεηαη θαη κεηαδίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απφ ηνλ ζεζκνπνηεκέλν 

κεραληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ δχν δηεξγαζίεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

επηιεθηηθή θαη ε νξγαλσηηθή. Μέζσ ηεο πξψηεο γίλεηαη επηινγή ηεο θαηάιιειεο γλψζεο πνπ 

ζα κεηαδνζεί ζηε λέα γεληά ελψ κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΑΠ νξγαλψλεηαη ε 

γλψζε πνπ επηιέρζεθε ζην ηξφπν πνπ ζα δηδαρζεί. Σν ΑΠ είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηαηί θαζνξίδεη ην «ηη» θαη «πσο» ζα δηδαρηεί κέζα 

ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (Φσηεηλφο, 2009). Οη εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ πξέπεη 

λα δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηηο νηθνλνκίαο, ηηο πξνηάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, επηκειεηήξηα θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιισλ ππνπξγείσλ 

(Cedefop, 2014).  
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2. Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ επηκφξθσζε είλαη έλα πξνζρεδηαζκέλν γεγνλφο, πηζηνπνηεκέλν ή κε, κε ζθνπφ ηελ 

εληαηηθή κάζεζε κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Day, 2003), πξνυπνζέηεη ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε αλαλέσζε θαη ε βειηίσζε απηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πνηθίισλ δεηεκάησλ ζηελ εξγαζία (Καζζσηάθεο, 2003· Μπνπδάθεο, Σδήθαο 

& Αλζφπνπινο, 2000 · Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). χκθσλα κε ηνπο Αλζφπνπιν, Γαγθιή, 

Μπνπδάθε & Σζνιάθε (1994) ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιεη ηφζν ζηε ςπρηθή 

ηνπ δηακφξθσζε φζν θαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ αιιά θαη ηελ εζηθή ηνπ κε πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο. Δίλαη ζπλερήο ε αλάγθε  γηα επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ζχγρξνλεο γλψζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηελ αλάιεςε ξφισλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο 

εδψ θαη ρξφληα αλαδεηνχλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζήο ηνπο (Loughran, 2006). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: ην γεληθφ θαη ην 

επαγγεικαηηθφ (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). Γηάθνξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν ζπγρξνληζκφο κεηαμχ γεληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ κέξνπο (Robinson, 1998 · Wideen, Mayer-Smith, &Moon, 1998 · Bakkenes, 

Vermunt&Wubbels, 2010). ην γεληθφ θνκκάηη βξίζθνληαη ε κειέηε γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο ελψ ζην επαγγεικαηηθφ κέξνο 

πεξηέρνληαη, ε εμέιημε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζην ζρνιείν 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008).  

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Νφκν 1566/1985 γίλεηαη ε δηάθξηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε εηζαγσγηθή, εηήζηα θαη πεξηνδηθή. Μεηά απφ δηάθνξεο αιιαγέο θαη 

πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο επηκφξθσζεο έξρεηαη ν Νφκνο 4547/2018 κε ηνλ νπνίν ηδξχνληαη ηα 

ΠΔ.Κ.Δ.. κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.), ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ ησλ Κ.Δ..Τ., ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.Α) θαη 

ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) θαζψο θαη ε νξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γνλέσλ. Φνξείο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

είλαη: α) νη ζρνιηθέο κνλάδεο, β) ηα ΠΔ.Κ.Δ., ηα Κ.Δ..Τ θαη ηα Κ.Δ.Α. θαη ηέινο γ) ηα 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.). 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηερληθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο. Δηδηθφηεξα: 

1. Να θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Σ.Δ) γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

2. Να θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ 
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(Σ.Δ) γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη κέρξη ζήκεξα θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ απηή. 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ε παξνχζα εξγαζία είρε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ 

θαηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ηα ζρνιεία ζα ήηαλ αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα ζηνλ εξεπλεηή. 

Απφ ηελ άιιε ε επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο ζα απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη επηπιένλ 

θφζηνο κεηαθηλήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη, ν πιεζπζκφο – ζηφρνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε πνιιά 

ζρνιεία. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα, ζα έπξεπε λα 

πξνζεγγηζζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, ην 

νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ κε πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ (Creswell, 2011). 

Ο πιεζπζκφο - ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη εθπαηδεπηηθνί ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, είηε σο κφληκνη είηε 

σο αλαπιεξσηέο / σξνκίζζηνη. Οη εηδηθφηεηεο απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα ΔΠΑ.Λ θαη 

εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ θάζε λνκνχ αιιά θαη ζηα γπκλάζηα θαη αθνξνχλ θπξίσο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο. Ζ κέζνδνο ζπγθέληξσζεο είλαη ε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (Creswell, 2011). χκθσλα κε ηελ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ αλέξρνληαη ζηνπο 139. 

πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 130 εξσηεκαηνιφγηα ζε 23 ζρνιηθέο κνλάδεο.  

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 73 εθπαηδεπηηθνχο. Σν 52,1% (Ν=38) ήηαλ άλδξεο θαη ην 41,1% 

(Ν=30) γπλαίθεο. Ζ θαηαλνκή σο πξνο ηνλ θιάδν ηνπο έδεημε φηη (90,4%) ήηαλ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) ελψ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (ΣΔ) ήηαλ ην (6,8%). 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπο, ε πιεηνλφηεηα (62,5%,) απηψλ ήηαλ ειηθίαο  35-44 εηψλ, ην 

25% ήηαλ 45-54 εηψλ, ην 8,3% ήηαλ 25-34 εηψλ θαη ηέινο, ην 4,2% ήηαλ ειηθίαο 55 θαη άλσ. 

ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία ζε έηε, ηα 11 κε 20 ρξφληα βξίζθνληαη πξψηα κε πνζνζηφ 

42,5%, ην 37% έρεη κέρξη 10 ρξφληα εκπεηξίαο θαη ηέινο ην 6,85% έρεη πάλσ απφ 21 ρξφληα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ην 82,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηεη παηδαγσγηθή επάξθεηα. 

Δπηπιένλ ην 87,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη δεχηεξν πηπρίν, ελψ απφ απηνχο πνπ 

δηαηείλνπλ φηη δηαζέηνπλ δεχηεξν πηπρίν ην 6,85% (Ν=5), ην πηπρίν ηνπο αθνξά  ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ππεξεηνχλ. Γχν κφλν εθπαηδεπηηθνί (2,74%) θαηέρνπλ δεχηεξν 

πηπρίν θαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.  

ζνλ αθνξά ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο ην 67,1% δελ έρεη απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα, ελψ απφ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν, ην  17,8% είλαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην 6,8% ζηελ παηδαγσγηθή θαη ηέινο  ην 
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4,1% έρεη θαη ζηα δχν. Σν 97,3% (Ν=71) δελ έρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη 

δηδαθηνξηθφ ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη έλαο ζε άιιν αληηθείκελν (1,4%).  

Σν 50,7% (Ν=37) είλαη κφληκνη, ην 46,6% (Ν=34) αλαπιεξσηέο θαη ηέινο ην 2,7% 

σξνκίζζηνη. ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ην 30,1% δηδάζθνπλ ζεσξεηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζε πεξίπνπ ίζε αλαινγία, ην 26% δηδάζθεη θπξίσο εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα, ην 24,7% θπξίσο ζεσξεηηθά καζήκαηα. Μφλν ζεσξεηηθά καζήκαηα έρνπλ 

επηιέμεη λα δηδάμνπλ δέθα εθπαηδεπηηθνί (13,7%) ελψ δπν ζπκκεηέρνληεο δηδάζθνπλ κφλν 

εξγαζηεξηαθά (2,7%) θαη ην 2,7% δελ απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σέινο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα ην 67,1% έρεη εκπεηξία ζηελ εηδηθφηεηα. 

4.2. Γηδαθηθή 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο Γηδαθηηθήο Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ ην 23,3% (Ν=17) 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έδσζε απάληεζε, ην 20,5% ζπλδένπλ ηε δηδαθηηθή κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (ηξφπνη, κέζνδνη, κέζα). Σν 17,8% (Ν=13) πηζηεχνπλ φηη 

ε δηδαθηηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ θαη ηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ ζηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο, ην 17,8% ζπλδέεη ηε δηδαθηηθή κε ηελ 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε. Πέληε εθπαηδεπηηθνί (6,8%) ζπλδένπλ ηελ δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κε ηε δηδαζθαιία ζε επαγγεικαηηθά ιχθεηα (ΔΠΑ.Λ) ελψ ην 

5,5% πηζηεχεη φηη ε δηδαθηηθή ΔΜ ζπλδέεηαη κε ηελ δηδαζθαιία πξαθηηθψλ καζεκάησλ θαη 

θπξίσο εξγαζηεξίσλ. Σέινο ππήξραλ αθφκα έμη (8,2%) δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηα πξνεγνχκελα (Δηθφλα 1).  

 

Δηθόλα 1: Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάησλ 

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ζρεδηαζκφ, 

αξρηηεθηνληθή) ηεο δηδαζθαιίαο γηα κηα κεγάιε ζεκαηηθή ελφηεηα ηφζν ζε καθξνεπίπεδν φζν 

θαη ζε κηθξνεπίπεδν ε απάληεζε «Μέηξηα» έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 40,3% θαη 42,3% 

αληίζηνηρα. «Πνιχ» ρξφλν αθηεξψλνπλ ζε καθξνεπίπεδν ην (26,4%, Ν=23) θαη ζε 

κηθξνεπίπεδν (32,4%, Ν=19). ηελ ηξίηε ζέζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ «Λίγν» κε 26,4% θαη 19,7%. Πάξα πνιχ ρξφλν ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο μνδεχνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί (2,8%) γηα κεγάιεο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο ελψ ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί (5,6%) πεξλνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ νξγάλσζε κηθξψλ 

ελνηήησλ. Σέινο, δχν εθπαηδεπηηθνί (2,8%) ζε καθξνεπίπεδν θαη έλαο (1,4%) ζε 
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κηθξνεπίπεδν δελ αθηεξψλνπλ «θαζφινπ» ρξφλν ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

(Δηθφλα 2). 

 

Δηθόλα 2: Υξόλνο ηνλ νπνίν αθηεξώλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (ζρεδηαζκόο, αξρηηεθηνληθή) ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ζνλ αθνξά ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Α.Π), η) θαηά ηελ 

ζηνρνζεζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηη) θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηη) θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ζηελ Δηθφλα 3. Ο βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ Α.Π είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ ζηνρνζεζία ηεο 

δηδαζθαιίαο (Πνιχ 45,2%, Πάξα Πνιχ 4,1%), αθνινπζεί ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

(Πνιχ 23,3%, Πάξα Πνιχ 2,7%) θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Πνιχ 17,8%, 

Πάξα Πνιχ 2,7%). 

 

 

Δηθόλα 1: Βαζκόο ζπκβνιήο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Α.Π) 

ζνλ αθνξά ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 4. Απηά είλαη i) ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (κεησπηθή, εμαηνκηθεπκέλε, νκαδηθή), 

φπνπ ην 52,8% ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ην 20,8% επέιεμε 

ην «κέηξηα», ην 19,4% δίλεη «πάξα πνιχ» βαξχηεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ελψ 

ηέινο ην 5,6% ηελ ζεσξεί «ιίγν» ζεκαληηθή θαη ην 1,4% (N=1) «θαζφινπ», ii) ε πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο (ζηάδηα, θάζεηο) είλαη «πνιχ» ζεκαληηθή γηα ην (55,6%, N=40), «κέηξηα» γηα ην 

(26,4%, Ν=19), «πάξα πνιχ» γηα ην (9,7%, Ν=7) θαη «ιίγν» γηα (8,3%, Ν=6). iii) νη κνξθέο 

εξγαζίαο (κνλνινγηθή, δηαινγηθή) ζεσξνχληαη «πνιχ ζεκαληηθέο» απφ ην 48,6% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, «κέηξηα» βξίζθεη ην 27,8%, «πάξα πνιχ» ζεκαληηθέο ην 13,9% θαη ηέινο 

(6,9%, Ν=5) θαη (2,8%, Ν=2) εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ» ζεκαληηθέο ηηο 
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κνξθέο εξγαζίαο, iv) ηα κέζα δηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθά, ζχγρξνλα) ην 40,6% ηα ζεσξεί 

«πνιχ» ζεκαληηθά, ην 36,2% «πάξα πνιχ» ζεκαληηθά θαη ην 18,8% κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. 

Σέινο ην «ιίγν» επέιεμε Ν=3. v) ην ζηπι δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζεσξείηαη «πνιχ 

ζεκαληηθφ» απφ ην 47,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, «πάξα πνιχ ζεκαληηθφ» ην ραξαθηήξηζε ην 

(35,2%, Ν=25), ην 9,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ην βξίζθεη «κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο» θαη ηέινο 

«θαζφινπ ζεκαληηθφ» ην βξίζθεη ην 4,2% θαη «Λίγν» ην 2,8%. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη 

vi) ε αμηνιφγεζε / έιεγρνο ηεο δηδαζθαιίαο φπνπ ην 45,2% (Ν=33) ηε ζεσξνχλ «πνιχ 

ζεκαληηθή». ηε δεχηεξε ζέζε κε 19,2% (Ν=14) ην «κέηξηα» θαη ην «ιίγν». Σν 15,1% 

(Ν=11) ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε «πάξα πνιχ» ζεκαληηθή γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο, ελψ 

ηέινο ην 1,4% (Ν=1) «θαζφινπ ζεκαληηθή». 

 

Δηθόλα 4: Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ζηνηρείσλ Γηδαζθαιίαο 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ «απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία» ζπγθεληξψζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5, φπνπ ην 32,9% (Ν=24) ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο. Σν 16,4% (Ν=12) ηε ζπλδένπλ κε 

ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (θαηάθηεζε γλψζεσλ). Έλα κηθξφ πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ (6,8%) ζεσξεί φηη απνηειεζκαηηθή θξίλεηαη ε δηδαζθαιία φηαλ ππάξρεη 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Σν (5,5%) εθηηκά φηη  ε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηελ  «θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο», 

θαζψο θαη κε ηελ «θηλεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ». Σν (4,1%, Ν=3) 

ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Σέινο, 

πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ θαιχθζεθε απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο («Άιιε» απάληεζε έδσζαλ επηά εθπαηδεπηηθνί θαη δεθαηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί 

δελ απάληεζαλ). 
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Δηθόλα 2: Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία 

4.3. Δπηκόξθσζε 

ζν αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ην 75,3% (Ν=55) απάληεζε φηη έρεη δερηεί θάπνην είδνο 

επηκφξθσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ελψ ην 23,3% (Ν=17) απάληεζε αξλεηηθά. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (1,4%) δελ έδσζε απάληεζε ζην εξψηεκα. ηε ζπλέρεηα φζνη απάληεζαλ 

θαηαθαηηθά γηα ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο πνπ είραλ ιάβεη,  ε κφλε πνπ παξνπζίαζε 

ζχγθιηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (25%) ήηαλ ε επηκφξθσζε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). 

ε ζρέζε κε ην βαζκφ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαίλεηαη φηη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (61,6%, Ν=45)  ζεσξεί «επαξθή» θαη «πνιχ επαξθή» 

(20,5%, Ν=15) ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ θαηάξηηζε. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (15,1%, 

Ν=11) ζεσξεί ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή ηνπ θαηάξηηζε «ζρεδφλ επαξθή».  

ηελ ζπλέρεηα ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ 

ιάβεη κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη «Πνιχ» επραξηζηεκέλν ην 34,2%, ην 30,1% «Μέηξηα» 

επραξηζηεκέλν θαη ην 12,3% «Λίγν». Σν 11% δελ απάληεζε θαζφινπ ελψ ην 8,2% δελ είλαη 

«Καζφινπ» επραξηζηεκέλν απφ ηηο επηκνξθψζεηο.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ βαζκφ βειηίσζεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ απφ ηε 

δηθή ηνπο επηκφξθσζε δείρλνπλ φηη ην 51,5% (Ν=35) πηζηεχεη «Πνιχ» ζηε ζχλδεζε ηεο 

δηθήο ηνπ βειηίσζεο κε ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ηνπ, ην 23,5% (Ν=16) πηζηεχεη φηη ζα 

επεξεαζηεί ε απφδνζε ησλ καζεηψλ «Πάξα Πνιχ» θαη ην 17,6% (Ν=12) «Μέηξηα». Σελ 

απάληεζε «Λίγν» έδσζε ην 4,4% (Ν=3) ελψ δχν εθπαηδεπηηθνί (2,9%) έδσζαλ ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ». 

Σέινο, ε Δηθφλα 6 δείρλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζε γεληθά 

ζέκαηα επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα Γεληθήο 

Γηδαθηηθήο ην 27,4% (Ν=20) απάληεζε «πνιχ», ην 24,7% (Ν=18) ελδηαθέξεηαη «ιίγν» ελψ 

ην 19,2% (Ν=14) «πάξα πνιχ». «Αξθεηά» έδεημαλ λα ελδηαθέξνληαη δψδεθα εθπαηδεπηηθνί 

(16,4%). Σέινο ην 11% (Ν= 8) δελ ελδηαθέξεηαη «θαζφινπ», ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ 

απάληεζε. Σα γεληθά ζέκαηα ςπρνινγίαο πξνηηκά ην 38,4% (Ν=28) «πάξα πνιχ», ην 26% 
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(Ν=19) «πνιχ» θαη ην 15,1% (Ν=11) «αξθεηά». Σέινο, ην 11% (Ν=8) ελδηαθέξεηαη «ιίγν», 

ην 8,2% (Ν=6) «θαζφινπ» ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε απάληεζε. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ζχγρξνλεο καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (νκαδνζπλεξγαηηθή, project, αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θ.α), ην 32,9% (Ν=24) απάληεζε «πνιχ», ην 28,8% (Ν=21) ελδηαθέξεηαη 

«αξθεηά» ελψ ην 20,5% (Ν=15) «πάξα πνιχ». Σέινο ην 13,7% (Ν=10) ελδηαθέξεηαη «ιίγν», 

ην 2,7% (Ν=2)  «θαζφινπ» ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έδσζε απάληεζε. Οη ζχγρξνλεο 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο– απαληήζεηο, νκάδεο εξγαζίαο, κειέηε 

πεξίπησζεο θ.ι.π.), θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ «πνιχ» ην 37% (Ν= 27), «πάξα πνιχ» ην 27,4% 

(Ν=20), ην 21,9% (Ν=16) «αξθεηά» θαη ην 9,6% (Ν=7) «ιίγν». Σέινο ην 2,7% (Ν=2) 

δήισζαλ «θαζφινπ» θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. Δπηπιένλ 

ηα εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε πεηζαξρία, 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο θ.α. ελδηαθέξνπλ «πάξα πνιχ» ην 43,8% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ν=32) ηεο έξεπλαο, ην 27,4% (Ν=20) απάληεζε «πνιχ», ην 20,5% (Ν=20) 

«αξθεηά» θαη ηέινο κε 4,1% (Ν=3) απάληεζαλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ». Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ν ζρνιηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο (.Δ.Π) θαίλεηαη λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ 

«πνιχ» ηνπ 32,9% (Ν=24), ηνπ 21,9% (Ν=16) «αξθεηά», ηνπ 20,5% (Ν=15) «πάξα πνιχ» 

ελψ ην 17,8% δήισζε φηη ην ελδηαθέξεη «ιίγν». Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

«θαζφινπ» θαη έλαο αθφκα δελ έδσζε απάληεζε. Αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, αγσγή πγείαο, πεξηβαιινληηθά, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.α.), ην «πνιχ» θαη ην «αξθεηά» ζπγθέληξσζε ην 24,7% (Ν= 18), απφ 

20,5% (Ν= 15) ζπγθέληξσζε ην «πάξα πνιχ» θαη ην «ιίγν». Σέινο ην 8,2%επέιεμε ην 

«θαζφινπ», ελψ έλαο ζπκκεηέρνληαο δελ ζέιεζε λα απαληήζεη. Δπίζεο ε επηκφξθσζε πάλσ 

ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (ζπζηεκάησλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε άιιεο ρψξεο, 

επξσπατθνί θαλνληζκνί θαη δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα), θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ ζε 

πνζνζηφ 28,8% «πνιχ» (Ν=21) θαη 24,7% (Ν=18) «πάξα πνιχ». Απφ ηελ άιιε ην «ιίγν» 

επέιεμε ην 20,5% (Ν=15), ην «θαζφινπ» ην 13,7% (Ν=10) θαη ην «αξθεηά» επηιέρζεθε απφ 

ην 12,3%  ηνπ δείγκαηνο (Ν=9). Σειεπηαία ζεκαηηθή επηινγή απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή, κέζνδνη). Απηήλ ηελ επηινγή ζα έθαλε ην 

27,4% (Ν= 20) φπνπ κε ην ίδην πνζνζηφ βιέπνπκε θαη ηελ επηινγή «ιίγν». Γεθαηξείο 

εθπαηδεπηηθνί (17,8%) επέιεμαλ ην «αξθεηά» θαη άιινη δψδεθα (16,4%) ην «πάξα πνιχ». 

Σέινο νθηψ εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ «θαζφινπ» επηκφξθσζε ζηελ αμηνιφγεζε (11%). 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 171 of 409 

 

Δηθόλα 6: Αλάγθεο επηκόξθσζεο ζε Γεληθά Θέκαηα Δπηκόξθσζεο 

5. πκπεξάζκαηα  

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ κηαο αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζεο 

γηα ην «Ση ζεκαίλεη γηα ζαο Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ» έδεημε ηε ζχγρπζε γηα 

ηνλ νξηζκφ ηεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (23,3%) δελ έδσζε θακία απάληεζε θαη 

επηπιένλ ππήξραλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο πάλσ ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε. Ζ ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθήο, γεληθήο δηδαθηηθήο, δηδαθηηθήο επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2005) είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηή ρσξίο ζπζηεκαηηθή 

έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλδχαζαλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ θαη κεηάδνζε 

γλψζεσλ ζηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία ζηα ΔΠΑ.Λ πνπ 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο (Πιαγηαλάθν, 2002 ∙  Καςάιε & Νεκά, 2015). Σέινο έλα κέξνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλέδεζε ηε Γηδαθηηθή κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (ηξφπνη, κέζνδνη, κέζα), (Υαηδεδήκνπ, 2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ 

ζχγρπζε απηή  θαλεξψλεη, ελδερνκέλσο θάπνηα έιιεηςε ζηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηνπο 

γλψζεηο αλ απνθιείζνπκε θπζηθά ηελ πεξίπησζε αδηαθνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αλάπηπμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ζρεδηαζκφ, αξρηηεθηνληθή) 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ μνδεχεη «κέηξην» ρξφλν, δείρλνληαο έηζη φηη 

δελ αδηαθνξεί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο αιιά δελ δίλεη θαη ηνλ θαιχηεξν ηνπ 

εαπηφ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ μνδεχεη πνιχ θαη πάξα πνιχ ρξφλν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηφζν κεγάισλ 

φζν θαη κηθξψλ ελνηήησλ πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία (Πιαγηαλάθν, 

2002). Πηζαλφηαηα ην κέηξηα λα θξχβεη θαη κηα πξνζπάζεηα (εθφζνλ ν εξεπλεηήο είλαη 

ζπλάδειθνο ηνπο) απφθξπςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ κεηξηνπαζήο απηή ζηάζε δείρλεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζηε δηδαθηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαθηηθή 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα εληνπίζηεθε θαη κηα ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζρεδηαζκφ κηα κηθξήο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ 

πξνυπεξεζία, ην νπνίν δείρλεη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηψλεηαη, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηδαθηηθή φπσο θάλεθε πξνεγνπκέλσο. 

ζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα (Α.Π) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε 

ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ ζε έληνλν βαζκφ (74%) ηα Α.Π. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζπκθσλεί κε ηελ βηβιηνγξαθία (Cedefop, 2014 ∙ Πιαγηαλάθνο, 2002), ελψ αληίζεηα ππάξρεη 

κηα κέζε θαηάζηαζε ηφζν ζηελ δηεμαγσγή φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα ηαχηηζε ζηνλ κέηξην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ ρξήζε ησλ 

Α.Π πνπ πηζαλφηαηα δείρλεη κηα ¨κέηξηα¨ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

Ο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο  (νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε πνξεία, νη κνξθέο, ηα κέζα, ην ζηπι δηδαζθαιίαο, έιεγρνο απνηειέζκαηνο) 

έδεημαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη απαληήζεηο «πνιχ» θαη 

«πάξα πνιχ» ζπγθέληξσζαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πςειά πνζνζηά (60-80%). 

πγθεθξηκέλα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ην «ζηπι δηδαζθαιίαο» κε πεξίπνπ 80% 

θαη ην ιηγφηεξν «ν έιεγρνο ηεο δηδαζθαιίαο / αμηνιφγεζε». Δπηπιένλ ν έιεγρνο 

MannWhitney έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα «κέζα δηδαζθαιίαο» 

ηφζν ζχγρξνλα φζν θαη παξαδνζηαθά αιιά θαη ζηελ «αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο» κε ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη φζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε «Ση ζεκαίλεη γηα εζάο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία», ην 

80% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδσζε πνιχ ζεκαληηθέο απαληήζεηο κε θπξίαξρεο ηελ 

«επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ», ηελ «θαηάθηεζε γλψζεσλ» (γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ) (Υαηδεδήκνπ, 2012 ∙ Μαηζαγγνχξαο, 2005), ηελ «νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

καζεηέο», «ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο», ηελ «ελεξγή ζπκκεηνρή » (Πιαγηαλάθν, 2002 ∙  Καςάιε 

θαη Νεκά, 2015 ∙ Hotaman, 2010). Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ έλα έληνλν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Γπζάξεζηε αίζζεζε αθήλεη έλα 19,2% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έδσζαλ θακία απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πηζαλφηαηα απηφ δείρλεη κηα ζπλνιηθή απξνζπκία ζηελ απάληεζε αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ πνπ ίζσο ζπλέβαιε θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεκάησλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ζν αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ έρεη ιάβεη θάπνηαο κνξθήο επηκφξθσζε, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή  βηβιηνγξαθία (Παπαλανχκ, 2005 ∙ Ζιηνπνχινπ & 

Αλαζηαζηάδνπ, 2015). ζν αθνξά ηε ζεκαηνινγία ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθέξεη απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη 
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κηα ζηαζεξή, ζπλερήο κνξθή επηκφξθσζεο πνπ λα θαιχπηεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα φζν θαη ζε ζέκαηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(Παπαλανχκ, 2005 ∙ Βηηζηιάθε, 2004).  ηε ζπλέρεηα αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ ηηο επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη έσο ζήκεξα έλα κεγάιν πνζνζηφ (κεγαιχηεξν 

ηνπ 50%) θαίλεηαη λα κελ είλαη επραξηζηεκέλν, απνηέιεζκα ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Βεξγίδεο, 2012 ∙ Βηηζηιάθε, 2004 ∙ Καινγξίδε, 

2006 ∙ Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015 ∙ Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008 ∙  Π.Η, 2011). 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, 

έλα κεγάιν πνζνζηφ (75%) ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζή ηνπο ζα βειηίσλε ην επίπεδν ησλ 

απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζε γεληθά ζέκαηα δείρλνπλ ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Απηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα 
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Abstract: In this survey, we examine Primary teachers‟ views on the contribution of digital 

storytelling tools in creating cross-curricular projects. The sample of this quantitive research 

consisted of 124 Primary teachers who taught various school subjects and took part in it by 

answering a questionnaire. The results found were analyzed using statistic analysis software. 

After the analysis conducted, the conclusions drawn showed that the participating teachers 

acknowledged a positive effect of the project method, especially of a digital storytelling 

project, on students‟ knowledge and skills, mostly when experiential collaborative educational 

techniques were applied in class. Additionally, research showed that teachers need further 

education on these techniques as well as on digital storytelling tools, since they also connect it 

to their teaching and professional development. Furthermore, despite previous research, 

teachers prefer their training to be part of a University course or seminar, rather than a 

program implemented by the school Counselor triggering, that way, a future research. 

Keywords: Storytelling, Digital Storytelling, Cross-curricular Integration, Project Method 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία δηαζεκαηηθψλ projects. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 124 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

θαη αμηνπνηήζεθε ν πνζνηηθφο ζπζρεηηζηηθφο ζρεδηαζκφο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ηα νπνία αλαιχζεθαλ κε ινγηζκηθφ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ project, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζχγρξνλσλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, θπξίσο φηαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο. Αθφκα, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηφζν ζηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, φζν θαη ζηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο θαζψο νη ίδηνη ηε 
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ζπλδένπλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο αιιά θαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ επηκφξθσζε επηζπκνχλ λα είλαη εληαγκέλε ζην 

νξγαλσκέλν πιαίζην ελφο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη φρη απφ ηα ζηειέρε ηεο 

Δθπαίδεπζεο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Αθήγεζε, Φεθηαθή Αθήγεζε, Γηαζεκαηηθφηεηα, Μέζνδνο Project 

Δηζαγσγή 

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε σο δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο (project) αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο, φρη 

κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χγρξνλεο δηεζλείο 

έξεπλεο, φπσο ηνπ Alismail (2015) θαη ησλ Hashiroh & Norshuhada (2016), αλαδεηθλχνπλ 

ηελ ςεθηαθή αθήγεζε σο έλα ζεκαληηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη 

ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, είηε γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο, είηε 

σο εθπαηδεπηηθφ ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

θαη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Alismail (2015), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη 

ςεθηαθέο αθεγήζεηο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο ψξα, θάλνπλ πην θαηαλνεηή 

ηελ χιε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα 

αληαιιαγή ηδεψλ. Θεσξνχλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ηάμε ηνπο νη ίδηνη νη καζεηέο λα 

εκπιαθνχλ ζε κηα ηέηνηα δεκηνπξγία, πξνσζψληαο θαη ελζαξξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, έθθξαζε, επηθνηλσλία θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο, 

ζηελ έξεπλα ησλ Churchill, Ping, Oakley θαη Churchill (2008) θάλεθε φηη ε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ φρη κφλν βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, αιιά 

ηνπο πξνεηνηκάδεη θαη γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο δσή, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, αθνχ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζρεδηαζκέλν κε θέληξν ηνλ καζεηή 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sepahkar, Hendessi θαη Nabiollahi (2015) πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) αλαδεηθλχνπλ ηελ παηδαγσγηθή 

ζπνπδαηφηεηα ηεο κεζφδνπ, εηδηθά φηαλ απηή εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Information Technology) πνπ πεξηιακβάλνπλ νκαδηθή εξγαζία, 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο απηνκάζεζεο. Οη Fragoulis θαη Tsiplakides (2009) 

πξνζζέηνπλ φηη κε ηε κέζνδν project πνπ εθάξκνζαλ ζηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ 

εξεχλεζαλ, νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

βειηηψζεθαλ, θαζψο θαη ε ππεπζπλφηεηά ηνπο θαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

1. Φεθηαθή Αθήγεζε θαη Γηαζεκαηηθά Projects 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαγλσξίδεηαη ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα δηεζλψο σο εξγαιείν πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

ηάμε, φρη κφλν γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ελεξγφ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

ηνπο, αιιά θαη γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά εξγαιεία, ηνπο βνεζά λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

απφ ηελ αλελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ παζεηηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη 

λα γίλνπλ δεκηνπξγνί ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο. ηαλ ζηνπο καζεηέο αλαηίζεηαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο, ζρεδηαζκνχ θαη παξνπζίαζεο ελφο δηθνχ ηνπο έξγνπ, θαη 

κάιηζηα ςεθηαθνχ, απνθηνχλ δεμηφηεηεο εξεπλεηηθέο, ζπγγξαθηθέο, νξγαλσηηθέο, 

ηερλνινγηθέο, παξνπζίαζεο, δηαπξνζσπηθέο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αμηνιφγεζεο (Robin, 

2006). 

Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ εληζρχεη θαη ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο απαηηείηαη ε θαιή γλψζε θαη ε ελαζρφιεζε κε 

ην ζέκα, αιιά θαη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ε θαιή επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ (Thang et 

al., 2014). Δπίζεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο καζαίλνπλ λα ζθέπηνληαη θξηηηθά, λα αλαδεηνχλ 

ιχζεηο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηειηθά λα κεηαδψζνπλ έλα ζαθέο 

κήλπκα κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Έηζη, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία νη 

καζεηέο γίλνληαη πην δεθηηθνί ζε άιιεο απφςεηο θαη θνπιηνχξεο, κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη 

βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Alismail, 2015). 

Έρνληαο ππφςε ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο απφ ηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ, αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην εξγαιείν απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ 

ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνλ Robin (2006), έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ςεθηαθή αθήγεζε πνπ είηε 

δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη γηα λα δηδάμνπλ ην πιηθφ ηνπ καζήκαηφο ηνπο, είηε αλαζέηνπλ ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Οη Muller, Eklund & Sharma (2006, φπ. αλαθ. ζην 

Alismail, 2015) ξίρλνπλ ην βάξνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ καζεηή ζην εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

πξέπεη λα βξεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα θαηαθηήζνπλ 

ηε γλψζε κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ. Ο Alismail (2015) ππνζηεξίδεη φηη ε ςεθηαθή 

αθήγεζε κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα κέζα γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ 

ηερλνινγία θαζψο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Γη‟ απηφ θαη ν 

Ohler (2006) πξνηείλεη ε ςεθηαθή αθήγεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηε λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ζπγγξαθή 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ζπκβνπιεχνληαο 

ηαπηφρξνλα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδπάδνπλ ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο κε ηελ 

αλαιπηηθή ζθέςε.  

χκθσλα κε ηελ Fried-Booth (2002), ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηελ ηάμε ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ρσξίο 

απηφο λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν, αιιά λα είλαη ν ζπληνληζηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζηελ φιε 

δηαδηθαζία εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν project. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε κέζνδνο project έρεη 
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πνιιά λα πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζην 

γεληθφηεξν θιίκα ηεο ηάμεο αθνχ κπνξεί λα αλαδσνγνλήζεη ην κάζεκα θαη λα απνθεπρζεί ε 

ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο. Ζ επειημία πνπ πξνζθέξεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

βνεζά ζεκαληηθά θαη ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ γηα απηφ. Δπίζεο, ελδπλακψλνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο, αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην project παξαθνινπζψληαο θαη εκπλένληαο εκπηζηνζχλε ζηνπο καζεηέο ηνπ 

γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα. Ζ νινθιεξσκέλε αξρηθή νξγάλσζε θαη νη πξσηνβνπιίεο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζε θάπνηα ζηάδηα 

(απνζήθεπζε, πξφζβαζε ζην πιηθφ) κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα γηα απηνχο θαη λα 

ελδπλακψζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπλ απνγνεηεχζεηο θαη πξνβιήκαηα (Φξαγθνχιεο, 2008, φπ. αλαθ. ζην Φξαγθνχιεο 

θαη Φξαληδή, 2010). 

Ζ εθαξκνγή ελφο project ζηελ ηάμε κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα νπνηνπδήπνηε 

καζήκαηνο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο. Ζ 

Σεξεδάθε (2009) αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή ελφο project πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη εληζρχεη ηελ νκαδηθφηεηα ζηελ ηάμε, φηαλ ζπλδπάδνληαη ε βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ 

project κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ, 

ηεο ζεαηξηθφηεηαο θ.ιπ.. Μπνξεί, ινηπφλ, λα βξεη εθαξκνγή θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ καζεκάησλ 

πνπ δηδάζθνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

βάζεη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Σεξεδάθε, 2009). Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ πνιχηηκα εξγαιεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ελφο δηαζεκαηηθνχ project ζηελ ηάμε (Φξαγθνχιεο θαη 

Φξαληδή, 2010). Απηά ηα εξγαιεία είλαη νη ζχγρξνλεο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

(ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε πξνζνκνίσζε, ην παηρλίδη ξφισλ, ε ζπλέληεπμε, ε κειέηε 

πεξίπησζεο, ε εξγαζία ζε νκάδεο) πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη 

πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Παξφιε, φκσο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαη πνιιέο θνξέο εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ο 

πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν ειιηπήο ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ε δπζθνιία ρξήζεο ηνπ, νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζρνιηθά δίθηπα θαη απφ ηνπο ηζηφηνπνπο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

αληιεζεί ειεχζεξν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ 

(Robin, 2006). 

2. Μεζνδνινγία 

2.1 θνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ 
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εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη εηδηθφηεξα, ζηε 

δεκηνπξγία δηαζεκαηηθψλ projects κε ηε κνξθή ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο: 

1) Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα εξγαιεία 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

2) ε πνην βαζκφ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ;  

3) Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ  ςεθηαθήο 

αθήγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζρεηίδνληαη κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

4)  Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζήο ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο κε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ςεθηαθήο 

αθήγεζεο, ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

2.2 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηήζεθε ν πνζνηηθφο ζπζρεηηζηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ. Γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε θφξκα ηνπ google.docs θαη ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα απαληεζεί απφ απηνχο κε απην-ζπκπιήξσζε, ρσξίο ηελ παξνπζία ή 

ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο δηαηππψζεθε θαη ζηε 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία απνηέιεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ, 

θάλνληαο ζαθέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαζαξά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ 

λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηαβεβαηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ερεκχζεηα θαη ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή (Robson 2010).  

2.3  Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 5 άμνλεο απφ ηνπο νπνίνπο ν 

πξψηνο αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη νη 

ππφινηπνη 4 αληηζηνηρνχλ ζηα 4 δηαηππσκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί. Πην αλαιπηηθά, ν πξψηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη 

11 δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο, θπξίσο, κε ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηέρεη 9 εξσηήζεηο πνπ 
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απνζθνπνχλ ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηα εξγαιεία ςεθηαθήο 

αθήγεζεο, ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 

ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο ηξίηνο άμνλαο πεξηέρεη 4 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί ν θάζε ζπκκεηέρσλ εθπαηδεπηηθφο θαη κε ην θαηά 

πφζν απηή επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε  

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπ πξάμε. Οη 11 εξσηήζεηο ηνπ ηέηαξηνπ άμνλα αθνξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο (projects) γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο θαη κειεηνχλ ηα νθέιε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, ν πέκπηνο άμνλαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα δηεξεπλήζεη ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο ςεθηαθήο αθήγεζεο κε βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη ην θαηά 

πφζν νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη κπνξεί ην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο επηκφξθσζεο λα έρεη νθέιε γηα 

ηνπο ίδηνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

2.4 Γείγκα  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 124 εθπαηδεπηηθνχο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηα Γεκνηηθά 

ρνιεία ηνπ λνκνχ Ζιείαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ 

ηπραία απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ζιείαο, 

κέζσ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Γηα ην δείγκα επηιέρζεθαλ δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ έηζη ψζηε 

θάζε ζπκκεηέρσλ εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί απφ ηνλ πιεζπζκφ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

3. Απνηειέζκαηα 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκφζηεθε κνλνκεηαβιεηή θαη δηκεηαβιεηή 

αλάιπζε ρ2 (chi-square) κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics 26, 

ρξεζηκνπνηψληαο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη σο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί. 

3.1 Σα Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γείγκαηνο 

Γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γείγκαηνο εθαξκφζηεθε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε. Σν 

δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 124 ππνθείκελα, εθ ησλ νπνίσλ νη 21 (16,9%) 

είλαη άλδξεο θαη νη 103 (83,1%) γπλαίθεο. Χο πξνο ηελ ειηθία ηνπο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ειηθίαο έσο 45 εηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έσο 35 

εηψλ είλαη 50 (40,3%) ππνθείκελα, 46 (37,1%) είλαη απφ 36 έσο 45 εηψλ, 23 (18,5%) είλαη 

απφ 46 έσο 55 εηψλ θαη 5 (4%) απφ 56 εηψλ θαη άλσ. Χο πξνο ηνλ θιάδν Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 
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Γάζθαινη Γεληθήο Αγσγήο, θιάδνπ ΠΔ70, ζε πνζνζηφ 65,3% (81 ππνθείκελα). Δπίζεο, 

ζπκκεηείραλ 12 (9,7%) εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο (ΠΔ06), 7 (5,6%) Νεπηαγσγνί 

(ΠΔ60), 6 (4,8%) εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86), 5 (4%) εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο 

(ΠΔ79.01), 4 (3,2%) Γάζθαινη Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ70.5 θαη 71), 3 (2,4%) Γπκλαζηέο 

(ΠΔ11), 2 (1,6%) εθπαηδεπηηθνί Γαιιηθήο Γιψζζαο (ΠΔ05) θαη άιινη ηφζνη Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί (ΠΔ30) θαη, ηέινο, απφ 1 ζπκκεηέρσλ/νπζα (0,8%) θιάδσλ Δηθαζηηθψλ (ΠΔ08) 

θαη Θεαηξηθήο Αγσγήο (91.01). Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 65 

(52,4%) είλαη κφληκνη/εο θαη 59 (47,6%) αλαπιεξσηέο/ηξηεο. Γελ ζπκκεηείραλ θαζφινπ 

σξνκίζζηνη/εο εθπαηδεπηηθνί. Χο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, 69 ππνθείκελα ζε πνζνζηφ 55,6%, ππεξεηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

απφ 11 έσο 20 έηε. Δπίζεο, 37 ππνθείκελα (29,8%) ππεξεηνχλ 1-10 έηε, 10 ππνθείκελα 

ππεξεηνχλ πάλσ απφ 30 έηε θαη 8 (6,5%) ππεξεηνχλ 21-30 έηε. Χο πξνο ηηο ινηπέο ζπνπδέο 

θαη ηα πηπρία ηνπο, 35 (28,2%) ππνθείκελα έρνπλ δεχηεξν πηπρίν, 55 (44,4%) ππνθείκελα 

έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ θαη 3 (2,4%) έρνπλ Γηδαθηνξηθφ. Χο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηελ 

Φεθηαθή Αθήγεζε, 30 (24,2%) ππνθείκελα έρνπλ επηκνξθσζεί ζηα εξγαιεία θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο, θαζψο θαη 60 (48,4%) ππνθείκελα έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε ζηε Μέζνδν 

Project. 

3.2 Δμνηθείσζε κε εξγαιεία Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε 

φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ» 

απάληεζαλ 38 (30,6%), «Αξθεηά» 29 (23,4%), «Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ» 

θαλέλα. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 1) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ ειηθία ηνπο 

(p=0.016). 

Πίλαθαο 1: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 ειηθίαο θαη βαζκνύ εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή & δηαδηθηύνπ 

 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ Ζ.Τ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ 

ΖΛΗΚΗΑ <35 24 16 9 1 50 

36-45 19 16 10 1 46 

46-55 10 6 5 2 23 

>56 0 0 5 0 5 

ΤΝΟΛΟ 53 38 29 4 124 

 

 

 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 184 of 409                                                                                                              

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,395a 9 ,016 

Likelihood Ratio 17,961 9 ,036 

Linear-by-Linear Association 5,547 1 ,019 

N of Valid Cases 124   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή 

αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» ζπρλά απάληεζαλ 24 ππνθείκελα (19,4%), «Πνιχ» 

απάληεζαλ 28 (22,6%), «Αξθεηά» 43 (34,7%), «Διάρηζηα» 28 (22,6%), ελψ «Καζφινπ» 1 

(0,8%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 2) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ θιάδν ΠΔ 

(p=0.002). 

Πίλαθαο 2: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 θιάδνπ ΠΔ θαη ζπρλόηεηαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηύνπ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ Ζ.Τ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΚΛΑΓΟ 

ΠΔ 

ΠΔ06-ΑΓΓΛΗΚΧΝ 2 3 5 1 1 12 

ΠΔ08-ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ 0 0 0 1 0 1 

ΠΔ11-ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 0 0 0 3 0 3 

ΠΔ60-ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 1 2 4 0 0 7 

ΠΔ70-ΓΑΚΑΛΧΝ 11 19 29 22 0 81 

ΠΔ70.5/ΠΔ71-ΓΑΚΑΛΧΝ 

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

1 1 1 1 0 4 

ΠΔ79.01-ΜΟΤΗΚΖ 3 0 2 0 0 5 

ΠΔ86-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 6 0 0 0 0 6 

ΠΔ91.01-ΘΔΑΣΡΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

0 0 1 0 0 1 

ΠΔ05-ΓΑΛΛΗΚΧΝ 0 1 1 0 0 2 

ΠΔ30-ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 

0 2 0 0 0 2 

ΤΝΟΛΟ 24 28 43 28 1 124 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 71,417a 40 ,002 

Likelihood Ratio 62,112 40 ,014 

Linear-by-Linear Association 6,889 1 ,009 

N of Valid Cases 124   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε 

ρξήζε εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 5 ππνθείκελα (44,4%), 

«Πνιχ» απάληεζαλ 36 (29%), «Αξθεηά» 25 (20,2%), «Διάρηζηα» 8 (6,5%), ελψ «Καζφινπ» 

θαλέλα.. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 3) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ θαηνρή 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0.009). 

Πίλαθαο 3: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 θαηνρήο Μεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο  θαη εμνηθείσζεο κε εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ 

 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ 

ΜΠ NAI 29 19 7 0 55 

OXI 26 17 18 8 69 

ΤΝΟΛΟ 55 36 25 8 124 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,683a 3 ,009 

Likelihood Ratio 14,791 3 ,002 

Linear-by-Linear Association 9,075 1 ,003 

N of Valid Cases 124   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε 

ρξήζε εθαξκνγψλ ερνγξάθεζεο θσλήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή 

αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 18 ππνθείκελα 

(14,5%), «Πνιχ» απάληεζαλ 16 (12,9%), «Αξθεηά» 26 (21%), «Διάρηζηα» 43 (34,7%), ελψ 
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«Καζφινπ» 21 (16,9%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 4) παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ 

επηκφξθσζε κε ζέκα ηελ Φεθηαθή Αθήγεζε (p=0.035).  

Πίλαθαο 4: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 επηκόξθσζεο ζηελ Ψεθηαθή Αθήγεζε θαη βαζκνύ εμνηθείσζεο ζηε 

ρξήζε εθαξκνγώλ ερνγξάθεζεο θσλήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ 

 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΖΥΟΓΡΑΦΖΖ ΖΥΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΖΝ 

ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ 

ΝΑΗ 8 6 3 11 2 30 

ΟΥΗ 10 10 23 32 19 94 

ΤΝΟΛΟ 18 16 26 43 21 124 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,349a 4 ,035 

Likelihood Ratio 10,610 4 ,031 

Linear-by-Linear Association 5,888 1 ,015 

N of Valid Cases 124   

3.3 Δξγαιεία Φεθηαθήο Αθήγεζεο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ηεο 

αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ Φεθηαθήο Αθήγεζεο ιφγσ έιιεηςεο πξφζβαζεο ζην εξγαζηήξην 

ππνινγηζηψλ θαη έιιεηςεο πςειψλ ηαρπηήησλ δηαδηθηχνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα (Γξαθήκαηα 1, 2). Πην αλαιπηηθά, σο πξνο ηνλ 

πξψην παξάγνληα παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε βαζκφ «Πάξα πνιχ» 59 ππνθείκελα 

(47,6%), «Πνιχ» 41 ππνθείκελα (33,1%), «Αξθεηά» 15 ππνθείκελα (12,1%), «Διάρηζηα» 8 

(6,5%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). Χο πξνο ηνλ δεχηεξν παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε 

βαζκφ «Πάξα πνιχ» 52 ππνθείκελα (41,9%), «Πνιχ» 40 ππνθείκελα (32,3%), «Αξθεηά» 22 

ππνθείκελα (17,7%), «Διάρηζηα» 8 (6,5%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6%). 
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Γράφημα 1: Κατανομή ωσ προσ τον βαθμό 

επηρεαςμοφ τησ αξιοποίηςησ εργαλείων Ψ.Α. λόγω 

ζλλειψησ πρόςβαςησ ςτο εργαςτήριο υπολογιςτϊν 

Γράφημα 2: Κατανομή ωσ προσ τον βαθμό 

επηρεαςμοφ τησ αξιοποίηςησ εργαλείων Ψ.Α. λόγω 

ζλλειψησ υψηλϊν ταχυτήτων διαδικτφου 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ηεο 

αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ Φεθηαθήο Αθήγεζεο ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, απφ ηε 

κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε βαζκφ «Πάξα πνιχ» 75 

ππνθείκελα (60,5%), «Πνιχ» 32 ππνθείκελα (25,8%), «Αξθεηά» 13 ππνθείκελα (10,5%), 

«Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 5) 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (p=0.013). 

Πίλαθαο 5: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 εηώλ ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη βαζκνύ επεξεαζκνύ αμηνπνίεζεο 

εξγαιείσλ Ψεθηαθήο Αθήγεζεο ιόγσ έιιεηςεο εμνπιηζκνύ 

 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 1-10 27 6 2 2 37 

11-20 42 21 5 1 69 

21-30 3 1 3 1 8 

>30 3 4 3 0 10 

ΤΝΟΛΟ 75 32 13 4 124 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,890a 9 ,013 

Likelihood Ratio 17,790 9 ,038 

Linear-by-Linear Association 6,597 1 ,010 

N of Valid Cases 124   
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3.4 Project Φεθηαθήο Αθήγεζεο θαη πνηόηεηα δηδαζθαιίαο 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ 

project ζηελ απφθηεζε, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε 

φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ» 47 ππνθείκελα 

(37,9%), «Αξθεηά» 23 ππνθείκελα (18,5%), «Διάρηζηα» 1 (0,8%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα 

(Πίλαθαο 6). 

Πίλαθαο 6: Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ζπκβνιήο κεζόδνπ project ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ 21
νπ

 αηώλα 

ΤΜΒΟΛΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 21
νπ

 ΑΗΧΝΑ 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 53 47 23 1 0 124 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ 

project ζηε ρξήζε βησκαηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζρεδίνπ 

εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 3) παξαηεξήζεθε 

φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ» 49 ππνθείκελα 

(39,5%), «Αξθεηά» 20 ππνθείκελα (16,1%), «Διάρηζηα» 2 (1,6%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα.  

 

Γξάθεκα 3: Καηαλνκή σο πξνο ην βαζκό ζπκβνιήο ηεο κεζόδνπ project ζηε ρξήζε βησκαηηθώλ-

ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ 

project ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε 

φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 13 ππνθείκελα (10,5%), «Πνιχ» 31 ππνθείκελα 

(25%), «Αξθεηά» 55 ππνθείκελα (44,4%), «Διάρηζηα» 23 (18,5%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6). 

Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 7) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

(α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ θιάδν ΠΔ (p=0.000). 

 

 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 189 of 409 

Πίλαθαο 7: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 θιάδνπ ΠΔ θαη ζπκβνιήο κεζόδνπ project ζηε ζπλεξγαζία κε γνλείο 

 

ΤΜΒΟΛΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΓΟΝΔΗ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΚΛΑΓΟ 

ΠΔ 

ΠΔ06-ΑΓΓΛΗΚΧΝ 1 2 6 3 0 12 

ΠΔ08-ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ 0 0 0 0 1 1 

ΠΔ11-ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

0 1 2 0 0 3 

ΠΔ60-ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 2 4 1 0 0 7 

ΠΔ70-ΓΑΚΑΛΧΝ 9 19 36 16 1 81 

ΠΔ70.5/ΠΔ71-

ΓΑΚΑΛΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

0 1 3 0 0 4 

ΠΔ79.01-ΜΟΤΗΚΖ 0 3 1 1 0 5 

ΠΔ86-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 0 0 4 2 0 6 

ΠΔ91.01-ΘΔΑΣΡΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

0 0 1 0 0 1 

ΠΔ05-ΓΑΛΛΗΚΧΝ 1 0 0 1 0 2 

ΠΔ30-ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 

0 1 1 0 0 2 

ΤΝΟΛΟ 13 31 55 23 2 124 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 88,688a 40 ,000 

Likelihood Ratio 41,140 40 ,420 

Linear-by-Linear Association ,032 1 ,859 

N of Valid Cases 124   

3.5 Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθώλ projects 

Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε 

πξσηνβνπιία ηνπο γηα πινπνίεζε ελφο project Φεθηαθήο Αθήγεζεο απφ ηελ επηκφξθσζή 

ηνπο ζηα αληίζηνηρα εξγαιεία, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη 

«Πάξα πνιχ» 38 ππνθείκελα (30,6%), «Πνιχ» 45 ππνθείκελα (36,3%), «Αξθεηά» 35 
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ππνθείκελα (28,2%), «Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή 

αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 8) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ πξνυπάξρνπζα επηκφξθσζε ζηελ Φεθηαθή Αθήγεζε 

(p=0.028). 

Πίλαθαο 8: Γηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 επηκόξθσζεο ζηελ Ψεθηαθή Αθήγεζε θαη ηελ πξσηνβνπιία 

πινπνίεζεο project Ψεθηαθήο Αθήγεζεο 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ Φ.Α. ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ PROJECT Φ.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ ΕΛΑΥΙΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΗΝ 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΗ 

ΝΑΙ 5 18 7 0 0 30 

ΟΥΙ 33 27 28 4 2 94 

ΤΝΟΛΟ 38 45 35 4 2 124 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,904a 4 ,028 

Likelihood Ratio 12,027 4 ,017 

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,881 

N of Valid Cases 124   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζεσξνχζαλ 

ρξήζηκε κηα επηκφξθσζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ πξνεξρφκελε απφ ηνλ/ηελ 

ρνιηθφ/ή χκβνπιν, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 4) παξαηεξήζεθε φηη 

απάληεζαλ «Πάξα πνιχ» 19 ππνθείκελα (15,3%), «Πνιχ» 35 ππνθείκελα (28,2%), «Αξθεηά» 

46 ππνθείκελα (37,1%), «Διάρηζηα» 23 (18,5%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). Σαπηφρξνλα, σο 

πξνο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζεσξνχζαλ ρξήζηκε κηα επηκφξθσζε ζηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ πξνεξρφκελε απφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ, απφ 

ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 5) παξαηεξήζεθε φηη απάληεζαλ «Πάξα πνιχ» 52 

ππνθείκελα (41,9%), «Πνιχ» 50 ππνθείκελα (40,3%), «Αξθεηά» 18 ππνθείκελα (14,5%), 

«Διάρηζηα» 3 (2,4%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). ε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) κε θάπνηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. 
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Γράφημα 4: Κατανομή ωσ προσ τη χρηςιμότητα τησ 

επιμόρφωςησ ςτην Ψ.Α., προερχόμενη από 

Σχολικό/ή Σφμβουλο 

Γράφημα 5: Κατανομή ωσ προσ τη χρηςιμότητα τησ 

επιμόρφωςησ ςτην Ψ.Α., προερχόμενη από Α.Ε.Ι. 

4. πκπεξάζκαηα – πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Χο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ε εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία 

ηερλνινγίαο, επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη λεφηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί, έσο 45 εηψλ, θαίλνληαη πην εμνηθεησκέλνη θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα, 

αθνχ έρνπλ κεγαιψζεη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηνπο ππνινγηζηέο, ην 

internet, ην θηλεηφ ηειέθσλν, θάηη πνπ θαη ε Miller (2008) δηαπηζηψλεη ζηελ έξεπλά ηεο θαη 

ζεσξεί ζεκαληηθφ, θαζψο εξγαζίεο φπσο ε ιήςε θσηνγξαθηψλ, ε απνζήθεπζε αξρείσλ, ε 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη κνπζηθήο απνηεινχλ εξγαιεία ηερλνινγίαο πνπ θαζφξηζαλ απηή ηε 

γεληά θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηεο γξακκαηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνχο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη, γεληθά, 

φηη ε εμνηθείσζε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ ζρεηίδνληαη, 

επίζεο, κε ηνλ θιάδν ΠΔ. Κιάδνη φπσο νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθψλ (ΠΔ06) θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86) ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλφηεξα ηα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ Αθεγήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο φπσο ησλ Θψδα (2012), 

Ραζνχιε (2014), Αξγπξνπνχινπ (2016) θαη Καινχηζα (2018) έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

Αγγιηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηελ ςεθηαθή αθήγεζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ 

έρνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε, εθαξκφδνπλ ηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ ηάμε θαη 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ projects (Μπξάηιαο, 2014 · Παλαγησηνπνχινπ, 

2016), ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Σ.Π.Δ. ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

(2019). 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε πην εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ, φπσο νη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ, ήρνπ θαη βίληεν θαίλεηαη, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηνρή 
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κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε. 

πσο θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Μαξαγθάθε (2017), νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επάξθεηα ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη κπνξνχλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επρέξεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ εκπιέθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηνλ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν θαη δηάθνξεο επηκέξνπο εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ νη ζπνπδέο. πλεπψο, νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

εκπινθή θαη επνκέλσο εμνηθείσζε κε απηά ηα εξγαιεία θαη είλαη ζε ζέζε λα ηα εθαξκφδνπλ 

θαη‟ επέθηαζε ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκα, ε 

πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεξε 

ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαζψο ην πεξηερφκελν ηέηνησλ επηκνξθψζεσλ (Παπαδάθεο, 

2017) δίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθφδηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ 

ςεθηαθή αθήγεζε, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ, θαιψλ πξαθηηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη, γεληθά, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην, ε έιιεηςε πςειψλ ηαρπηήησλ internet θαζψο θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, επεξεάδεη ζε πνιχ έσο πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηήζνπλ έλα project ςεθηαθήο αθήγεζεο. Παξφια απηά, ζηελ έξεπλα 

ησλ Fragoulis θαη Tsiplakides (2009) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη παξφηη ππήξραλ 

πξνβιήκαηα κε ηηο ππνδνκέο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, απηφ δελ ηνπο απέηξεςε απφ ην λα 

πινπνηήζνπλ έλα project, δειψλνληαο φηη απνθφκηζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο. ρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη πην πνιχ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε 

ειηθία θαη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλνληαη λα παίδνπλ θη εδψ ζεκαληηθφ ξφιν. 

χκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Dexter, Anderson θαη Becker (1999), ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη ε ηερλνινγηθή επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ, επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή, αθνχ ε πξνυπάξρνπζα γλψζε θη εκπεηξία ηνπο, αλ 

εκπινπηηζηεί κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε λέαο 

γλψζεο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ-βησκαηηθψλ ηερληθψλ θαίλεηαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα λα επεξεάδεηαη πνιχ ζεηηθά απφ ηελ αμηνπνίεζε ελφο project ςεθηαθήο 

αθήγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

ςεθηαθήο αθήγεζεο κέζσ ελφο project πξνσζεί ηηο ζπκκεηνρηθέο–βησκαηηθέο ηερληθέο ζηελ 

δηδαζθαιία, θάηη ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Φξαγθνχιε θαη Αλάγλνπ 

(2014), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηψληαο απηέο ηηο ηερληθέο 

αλαγλσξίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, ηα νθέιε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο κεζφδνπ project φζν 

θαη ησλ ζπκκεηνρηθψλ-βησκαηηθψλ ηερληθψλ (Κφθθνο, 1998). Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ 

έξεπλα ηεο Miller (2010) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

δεκηνχξγεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηείραλ ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο 
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θαηά ηε δηάξθεηα ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην, κε απνηέιεζκα ν 

θαηακεξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηε νκάδα λα θέξεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή θαη επνηθνδνκεηηθή 

δεκηνπξγία ηνπ project. 

Παξφηη ζπλνιηθά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ project, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηελ πνιχ 

ζεηηθή επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο ζε πνιιέο παξακέηξνπο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (απφθηεζε 

δεμηνηήησλ 21
νπ

 αη., θξηηηθή ζθέςε, νκαδηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.ιπ.) εληνχηνηο, 

αμηνιφγεζαλ σο κέηξηα ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο. ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε κηα ζπζρέηηζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ κε 

ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, πνπ φκσο ζπκβαίλεη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ (ΠΔ70) απ‟ φηη γηα άιιεο εηδηθφηεηεο. Σα 

ρακειά πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ δείρλνπλ κηα ηάζε αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη 

γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν έρνπλ πην ζπρλή επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ιφγσ πεξηζζφηεξσλ σξψλ εκπινθήο κε ηνπο καζεηέο ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε (2001), 

ζηε γεληθφηεξε απνζηαζηνπνίεζε πνπ θξαηάεη ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, δηαηεξψληαο ηε ζπλεξγαζία ηππηθή θαη πεξηνξηζκέλε, απνθεχγνληαο λα εκπιέμεη 

ηνπο γνλείο ζηε ζρνιηθή δσή θαη δξαζηεξηφηεηα. ηνλ αληίπνδα, έξεπλεο ζηε Βξεηαλία θαη 

ηελ Ακεξηθή (Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001) δείρλνπλ φηη ε αθαδεκατθή εμέιημε ησλ καζεηψλ 

εληζρχεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνγέλεηαο, φπσο θαη ε έξεπλα ηεο Amante 

(2016), πνπ δείρλεη ηε γνλετθή κεζνιάβεζε θαη εκπινθή σο ζηξαηεγηθή–θιεηδί  ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε 

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηεο πγηνχο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

κειινληηθήο έξεπλαο θαζψο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, νη ζρέζεηο γνλέσλ-ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα δελ απνηεινχλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, θάηη 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί αλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζε έλα project 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο αιιά θαη νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ. 

Χο πξνο ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε επηζπκία αιιά θαη ε πξσηνβνπιία πινπνίεζεο 

ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηηο 

βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη ηε κέζνδν project, θπξίσο φκσο απφ ηελ επηκφξθσζε 

ζηα επηκέξνπο εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο. Ζ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε 

δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο παξφκνηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαη νη 

έξεπλεο ησλ Alismail (2015) θαη Raisanen (2016) ζηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε 

επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αιιάμνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπο θαη λα ηνλ εκπινπηίζνπλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ δελ είλαη κφλν 

απφξξνηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ζε λένπο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 
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καζεηψλ ηνπο, κηα επηκφξθσζε πνπ ζα πξνζθέξεη πξαγκαηηθή βνήζεηα ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαζθαιία ηνπο θαη ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

(Thang et al. , 2014). 

Σέινο, παξά ηε γεληθή πεπνίζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ θαλεί ζε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο (Raisanen, 2016 · Dagdilelis 2018) φηη ε ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα παξέρεηαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ κε πξνζσπηθή ζηήξημε θαη πξνηάζεηο, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ κεγαιχηεξε επηζπκία λα επηκνξθσζνχλ απφ θάπνην Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ, παξά απφ ηνλ/ηελ ρνιηθφ/ή ηνπο χκβνπιν. Πηζαλψο απηφ 

λα ζπκβαίλεη δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο πνπ απνθέξνπλ 

κφξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκα, ζηελ έξεπλα ηνπ 

Dagdilelis (2018) πνπ αθνξά ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνλίδεηαη φηη νη 

επηκνξθσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

επηκνξθψζεσλ, ηε ζσζηή εθκάζεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ζα 

έρνπλ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάηη πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ιφγσ κε 

ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θάηη πνπ ζαθψο απαηηεί πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε.  

Δλ θαηαθιείδη, ε γεληθή εηθφλα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είλαη φηη ηφζν ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο φζν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ project 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ κηα ελαιιαθηηθή ζεηηθή νπηηθή ζηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε,  

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ζρνιείν αθφκα θαη ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ 

θαηάιιειε επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαζψο απνηειεί απαίηεζε θαη αλάγθε ησλ ηδίσλ. Ζ ζπλεξγαζία, 

ε αιιεινυπνζηήξημε, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή, ε απφθηεζε θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο 

κπνξνχλ, κέζα απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο, 
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ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

5. Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Αξγπξνπνχινπ, Π. (2016). Implementing Digital Storytelling to develop 21
st
 Century skills: A 

case study in a Greek primary school (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

Alismail, H. A. (2015). Integrate Digital Storytelling in Education. Journal of Education and 

Practice, Vol 6 (No9), pp. 126-130. Retrieved November 6, 2019, from 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1082416     

file:///C:/Users/User/Documents/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0

%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%9

https://eric.ed.gov/?id=EJ1082416
file:///C:\Users\User\Documents\?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�\?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�%20?�???�?�?�?�?�\6\Alismail.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�\?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�%20?�???�?�?�?�?�\6\Alismail.pdf


Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 195 of 409 

5%CE%91%CE%A0/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%

CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%

CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91/6/Alismail.pdf 

Amante, L. (2016). Childhood, digital culture and parental mediation. In I. Pereira, A. Ramos 

& J. Marsh (Eds.), Proceedings of the first Training School of COST Action IS1410- 

The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children: Engaging with 

Emergent Research (pp. 205-211). Minho, Braga, Portugal: Research Centre on 

Education. Retrieved June 15, 2020, from 

https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_medi

ation?email_work_card=title 

Churchill, N., Ping, L.C., Oakley, G. & Churchill, D. (2008). Digital Storytelling and Digital 

Literacy Learning. Retrieved December 13, 2019, from 

https://www.academia.edu/831867/Digital_storytelling_and_digital_literacy_learnin

g 

Dagdilelis, V. (2018). Preparing Teachers for the Use of Digital Technologies in their 

Teaching Practice. Research in Social Sciences and Technology (RESSAT), Vol 3 

(No1), pp. 109-121. Retrieved June 3, 2020, from 

https://www.academia.edu/37830923/Preparing_Teachers_for_the_Use_of_Digital_

Technologies_in_Their_Teaching_Practice 

Dexter, S., Anderson, R. E., & Becker, H. J. (1999). Teachers‟ views of computers as 

catalysts for changes in their teaching practice. Journal of Research on Computing in 

Education, Vol 31 (No3), pp. 221-239. Retrieved June 3, 2020, from 

https://www.academia.edu/1358256/Teachers_views_of_computers_as_catalysts_for

_changes_in_their_teaching_practice 

Δγθχθιηνο Τ.ΠΑΗ.Θ.: Οδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χιεο γηα ην κάζεκα «Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)» ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν (2019). 

Αλαθηήζεθε 10 Ηνπιίνπ, 2020, απφ 

https://drive.google.com/file/d/1KCG8lkF_Xxxd3bWEYdmxE_wgA-vYmIhX/view 

Fragoulis, I. & Tsiplakides, I. (2009). Project-Based Learning in the Teaching of English as A 

Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice. English 

Language Teaching, Vol 2 (No3), pp. 113-119. Retrieved December 10, 2019, from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083088.pdf 

Fried-Booth, D. (2002). Project Work. Oxford: Oxford University Press. 

Hashiroh, H. & Norshuhada, S. (2016). A digital storytelling process guide for designers. 

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol.8 (No8), 

p.p. 13-17. Retrieved November 16, 2019, from 

https://www.researchgate.net/publication/313718373_A_digital_storytelling_process

_guide_for_designers 

Θψδα, Α. (2012). Digital Storytelling: An approach to enhance the motivation of Greek EFL 

Intermediate writers (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 

Πάηξα. 

https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_mediation?email_work_card=title
https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_mediation?email_work_card=title
https://www.academia.edu/831867/Digital_storytelling_and_digital_literacy_learning
https://www.academia.edu/831867/Digital_storytelling_and_digital_literacy_learning
https://www.academia.edu/37830923/Preparing_Teachers_for_the_Use_of_Digital_Technologies_in_Their_Teaching_Practice
https://www.academia.edu/37830923/Preparing_Teachers_for_the_Use_of_Digital_Technologies_in_Their_Teaching_Practice
https://www.academia.edu/1358256/Teachers_views_of_computers_as_catalysts_for_changes_in_their_teaching_practice
https://www.academia.edu/1358256/Teachers_views_of_computers_as_catalysts_for_changes_in_their_teaching_practice
https://drive.google.com/file/d/1KCG8lkF_Xxxd3bWEYdmxE_wgA-vYmIhX/view
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083088.pdf
https://www.researchgate.net/publication/313718373_A_digital_storytelling_process_guide_for_designers
https://www.researchgate.net/publication/313718373_A_digital_storytelling_process_guide_for_designers


Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 196 of 409                                                                                                              

Καινχηζαο, Θ. (2018). The effectiveness of Digital storytelling on students’ writing skills in a 

primary school: An Action Research study (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

Κφθθνο, Α. (1998). Σερληθέο εθπαίδεπζεο ζηηο Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο. ην 

Α. Κφθθνο & Α. Ληνλαξάθεο, Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ρέζεηο 

δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ (Σφκνο Β‟, ζει. 187-240). Πάηξα: Δ.Α.Π. 

Μαξαγθάθε, . (2017). Γηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηηο Σ.Π.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ TPACK (Μεηαπηπρηαθή 

εξγαζία). Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

Miller, S. M. (2008).  Teacher learning for new times: Repurposing new multimodal literacies 

and digital-video composing for schools. In J. Flood, S.B. Heath, D. Lapp (Eds.), 

Handbook of research on teaching literacy through the communicative and visual 

arts  (pp. 441-460) Volume 2. New York: Lawrence Erlbaum Associates and the 

International Reading Association. Retrieved June 8, 2020, from 

https://www.researchgate.net/publication/220009882_Miller_S_M_2008_Teacher_le

arning_for_new_times_Repurposing_new_multimodal_literacies_and_digital-

_video_composing_for_schools_In_J_Flood_SB_Heath_D_Lapp_Eds_Handbook_of

_research_on_teaching_literacy_t 

Miller, S. M. (2010). Towards a multimodal literacy pedagogy: Digital video composing as 

21
st
 century literacy. In P. Albers & J. Sanders (Eds.) Literacies, Art, and 

Multimodality (pp. 254-281). Urbana-Champaign, IL: National Council of Teachers 

of English. Retrieved July 4, 2020, from 

https://www.academia.edu/1188899/Towards_a_multimodal_literacy_pedagogy_Dig

ital_video_composing_as_21st_century_literacy?email_work_card=view-paper 

Μπξάηιαο, Α. (2014). Φεθηαθή Αθήγεζε Ιζηνξηψλ ζην ρνιηθφ Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε 

ην Photo Story 3. Αλαθηήζεθε 6 Ηνπλίνπ, 2020, απφ https://edarxiv.org/2tyza/ 

Ohler, J. (2006). The world of digital storytelling. Educational leadership, Vol 63 (No4), pp. 

44-47. Retrieved October 23, 2019, from 

https://imoberg.com/files/World_of_Digital_Storytelling_The_Ohler_J._.pdf 

Παλαγησηνπνχινπ, Β. (2016). Αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 

ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν: Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο κε ζέκα ηνλ “Ζιεθηξνληθφ 

Δθθνβηζκφ”. ην Φ. Γνχζηαο (Δπηκ.), Η εθπαίδεπζε ζηελ επνρή ησλ Σ.Π.Δ., 5-6 

Ννεκβξίνπ 2016 (ζζ. 2125 – 2132). Αζήλα: Νένο Παηδαγσγφο. 

Παπαδάθεο, . (2017). Η Φεθηαθή Αθήγεζε σο εξγαιείν Γηαζεκαηηθήο Μάζεζεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε 7 Ηνπλίνπ, 2019, απφ https://bit.ly/2H9rrEx 

Ραζνχιε, Δ. (2014). Digital Storytelling: Exploring issues of skills’ enhancement and 

motivation in a Greek primary classroom (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

Raisanen, S. (2016). New literacy practices and teacher agency. In I. Pereira, A. Ramos & J. 

Marsh (Eds.), Proceedings of the first Training School of COST Action IS1410- The 

https://www.researchgate.net/publication/220009882_Miller_S_M_2008_Teacher_learning_for_new_times_Repurposing_new_multimodal_literacies_and_digital-_video_composing_for_schools_In_J_Flood_SB_Heath_D_Lapp_Eds_Handbook_of_research_on_teaching_literacy_t
https://www.researchgate.net/publication/220009882_Miller_S_M_2008_Teacher_learning_for_new_times_Repurposing_new_multimodal_literacies_and_digital-_video_composing_for_schools_In_J_Flood_SB_Heath_D_Lapp_Eds_Handbook_of_research_on_teaching_literacy_t
https://www.researchgate.net/publication/220009882_Miller_S_M_2008_Teacher_learning_for_new_times_Repurposing_new_multimodal_literacies_and_digital-_video_composing_for_schools_In_J_Flood_SB_Heath_D_Lapp_Eds_Handbook_of_research_on_teaching_literacy_t
https://www.researchgate.net/publication/220009882_Miller_S_M_2008_Teacher_learning_for_new_times_Repurposing_new_multimodal_literacies_and_digital-_video_composing_for_schools_In_J_Flood_SB_Heath_D_Lapp_Eds_Handbook_of_research_on_teaching_literacy_t
https://www.academia.edu/1188899/Towards_a_multimodal_literacy_pedagogy_Digital_video_composing_as_21st_century_literacy?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/1188899/Towards_a_multimodal_literacy_pedagogy_Digital_video_composing_as_21st_century_literacy?email_work_card=view-paper
https://edarxiv.org/2tyza/
https://imoberg.com/files/World_of_Digital_Storytelling_The_Ohler_J._.pdf
https://bit.ly/2H9rrEx


Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 197 of 409 

Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children: Engaging with 

Emergent Research  (pp. 152-158). Minho, Braga, Portugal: Research Centre on 

Education. Retrieved June 15, 2020, from 

https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_medi

ation?email_work_card=title 

Robin, B. (2006). The Educational Uses of Digital Storytelling. In C. Crawford, R. Carlsen, 

K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2006--

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 

(pp. 709-716). Orlando, Florida, USA: Association for the Advancement of 

Computing in Education (AACE). Retrieved November 6, 2019, from 

https://www.learntechlib.org/primary/p/22129/. 

Robson, C. (2010). Η έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Έλα κέζν γηα θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο 

θαη επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο. Αζήλα: Gutenberg. 

Sepahkar, M., Hendessi, F. & Nabiollahi, A. (2015). Defining Project Based Learning steps 

and evaluation method for software engineering student. International Journal of 

Computer Science and Information Security, Vol 13 (No10), pp. 48-55. Retrieved 

December 13, 2019, from 

https://www.academia.edu/17543905/Defining_Project_Based_Learning_steps_and_

evaluation_method_for_software_engineering_students 

Σεξεδάθε, Υ. (2009). Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο. Απφπεηξεο ρεδηαζκνχ θαη Τινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πιηθνχ κε ηε κέζνδν Project. Αζήλα: Έθδνζε ηδίαο. 

Thang, S.M., Lee, Y.S., Najihah, M., Lin, L.K., Noraza, A. Z., & Kemboja, I. (2014). 

Enhancing 21
st
 century learning skills via digital storytelling: Voices of Malaysian 

teachers and undergraduates. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol 118, 

pp. 489-494. Retrieved June 28, 2019, from 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814015973?token=CD67F5BD03

D8B9A9BE165C2268E3F3FD2AAA0BF5B9E56FA9DE7C9CA9076E1CB7AEAC

F856E131003EBDFC9C82C49D3C71 

Φξαγθνχιεο, Η. & Αλάγλνπ, Δ. (2014). Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε 

βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «Δθπαηδεπηηθφο 

Κχθινο», Vol 2 (No1), ζ. 49-64. Αλαθηήζεθε 3 Φεβξνπαξίνπ, 2020, απφ 

http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos1/teuxos1_2.pdf 

Φξαγθνχιεο, Η. & Φξαληδή Φ. (2010). χγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Πάηξα: Δθδφζεηο Η. Πηθξακέλνο.  

Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, . (2001). ρνιείν αλνηθηφ ζηελ θνηλφηεηα. ην Α. Αλδξνχζνπ, Ν. 

Αζθνχλε, Κ. Μάγνο & . Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο 

Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο. Δζλνπνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Δθπαίδεπζε 

(Σφκνο Β‟, ζει. 163-202). Πάηξα: Δ.Α.Π.  

https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_mediation?email_work_card=title
https://www.academia.edu/30423931/Childhood_digital_culture_and_parental_mediation?email_work_card=title
https://www.learntechlib.org/primary/p/22129/
https://www.academia.edu/17543905/Defining_Project_Based_Learning_steps_and_evaluation_method_for_software_engineering_students
https://www.academia.edu/17543905/Defining_Project_Based_Learning_steps_and_evaluation_method_for_software_engineering_students
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814015973?token=CD67F5BD03D8B9A9BE165C2268E3F3FD2AAA0BF5B9E56FA9DE7C9CA9076E1CB7AEACF856E131003EBDFC9C82C49D3C71
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814015973?token=CD67F5BD03D8B9A9BE165C2268E3F3FD2AAA0BF5B9E56FA9DE7C9CA9076E1CB7AEACF856E131003EBDFC9C82C49D3C71
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814015973?token=CD67F5BD03D8B9A9BE165C2268E3F3FD2AAA0BF5B9E56FA9DE7C9CA9076E1CB7AEACF856E131003EBDFC9C82C49D3C71
http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos1/teuxos1_2.pdf


Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 198 of 409                                                                                                              

 

Ο ξόινο ησλ γξακκαηέσλ κέζα από ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

The role of secretaries through the perceptions of the principals of secondary schools in 

the region of Eastern Macedonia and Thrace 

Βάγηα εξέηε, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Γηεπζχληξηα Λπθείνπ, vsereti@sch.gr 

Vagia Sereti, Secondary Education, Headmistress, vsereti@sch.gr 

 

 

 

Abstract: In Greek literature the key role of the secretaries in the daily life of a school has 

been little appreciated. The purpose of the research was to demonstrate the need for 

administrative staff for the smooth runningof the schools, as well as the breadth of the role of 

secretaries. A separate goal was to explore the principals' perceptions on the scope and 

contribution of the secretaries in the school management, as well as on secretaries‟ training. 

The semi-structured interview tool was used for the needs of the project. Seven telephone 

interviews were received from random school principals. The conclusions state that 

secretaries have an obvious role that includes secretarial support, but they also have a less 

obvious role that includes their contribution to public relations, the image of the school, the 

school climate. Therefore, regular training in new technologies, first aid and the development 

of collaboration and public relations skills is essential. 

Keywords: secretaries, school, management 

Πεξίιεςε: ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ειάρηζηα έρεη εθηηκεζεί ν θαίξηνο ξφινο ησλ 

γξακκαηέσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο ζρνιείνπ.θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαδείμσ ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο, θαζψο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ησλ γξακκαηέσλ. Δπηκέξνπο ζηφρνο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην εχξνο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηέσλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Διήθζεζαλ επηά ηειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηπραίνπ δείγκαηνο. ηα ζπκπεξάζκαηα ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη γξακκαηείο έρνπλ έλαλ εκθαλή ξφιν πνπ πεξηιακβάλεη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 

αιιά έρνπλ θαη έλαλ ιηγφηεξν εκθαλή ξφιν πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζρνιηθφ θιίκα.Χο εθ ηνχηνπ ε ηαθηηθή επηκφξθσζή 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο πξψηεο βνήζεηεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Λέμεηο θιεηδηά: γξακκαηείο, ζρνιείν, δηνίθεζε. 
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Δηζαγσγή 

Οη γξακκαηείο ησλ ζρνιείσλ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο 

ζρνιείνπ παξέρνληαο έλα επξχ θάζκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν λα ιεηηνπξγνχλ φια 

φζν ην δπλαηφλ πην νκαιά ζε έλα ζρνιείν. Χζηφζν, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη 

απνηππσκέλε κηα αξλεηηθή εηθφλα ησλ γξακκαηέσλ (γηα πξνλνκηνχρν ηάμε ππαιιήισλ, ε 

νπνία θνζηίδεη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη θάλεη ιφγν ν Λαΐλαο, 1995: 56). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε 

ειάρηζηε  αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

(Conley, Gould, & Levine, 2010, Thomson, Ellison, Byrom & Bulman, 2007) θαη δελ έρεη 

επηζεκαλζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. (Casanova, 1991; Thomson et al., 

2007). 

ην ζχγρξνλν ζρνιείν ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ δηεπζπληή δηαξθψο απμάλεηαη, έρνληαο λα 

αληηκεησπίζεη επηπιένλ ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο άκεζα πξντζηακέλνπο 

ηνπ. (Anton, 1974). Ο ρξφλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ ζην ζρνιείν 

δελ επαξθεί
1
 (Foster 1987)θαη κε ηελ χπαξμε γξακκαηέσο ζην ζρνιείν κπνξεί λα βειηησζεί ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε πνηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπηνπ δηεπζπληή 

(Tanner, C., & Atkins, T. (1990).
2
 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαδείμσ  ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηα ζρνιεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο,θαζψο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Δπηκέξνπο ζηφρνο 

Να δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ γηα ην εχξνο  θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηέσλ 

πέξαλ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ επηκφξθσζή ηνπο.  

1. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

Διάρηζηα έρνπλ γξαθηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αθφκε ιηγφηεξα ζηελ ειιεληθή γηα ηνλ 

ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Με ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ απηή ε εξγαζία απνζθνπεί ζην λα κεηψζεη ην θελφ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία γη α ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ζ Neill Ustick (2001)αλαθέξεηαη ζηελ ακθίζεκε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο πνπ απφ ηε κηα 

κεξηά εθιακβάλεηαη σο ζεκαληηθφο «ν θεληξηθφο κνριφο ηνπ ζρνιείνπ» θαη απφ ηελ άιιε 

                                                 
1
 Foster, F.L. (1987). „Stress Perception among Kentuchy Secondary School Principals” (Docotoral dissertation, 

University of Kentucky, 1986). Dissertation Abstracts International, 48, 265A. 

2Tanner, C., & Atkins, T. (1990). Planning for Stress Reduction in the High School Principalship. The High 

School Journal, 74(1), 22-37. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40364588 

http://www.jstor.org/stable/40364588
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αληηκεησπίδεηαη κε ππνηίκεζε «σο κηα απιή γξακκαηέαο».
3
 

Ζ Casanova ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηα ζρνιεία αλαθέξεη κηα επξεία πνηθηιία 

θαζεθφλησλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα πεξηγξαθνχλ σο γξαθεηνθξαηηθά. 27 θαζήθνληα 

γξαθείνπ πεξηειάκβαλαλ δεκηνπξγία θαη αξρεηνζέηεζε αξρείσλ, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ  θαη 

ηελ ζχλζεζε εθζέζεσλ – αλαθνξψλ ηνπ ζρνιείνπ. Άιια θαζήθνληα αθνξνχζαλ ηελ 

νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ θαη πεξηιάκβαλαλ: ηε θξνληίδα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ γξαθείνπ  

θαη ηελ απάληεζε ζην ηειέθσλν. Έλαο ηξίηνο ηχπνο θαζεθφλησλ ήηαλ δηνηθεηηθφο θαη 

ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή. Απηά ηα θαζήθνληα πεξηειάκβαλαλ: ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ καζεηψλ, ηνλ έιεγρν-δηεξεχλεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ηειεθσλνχζαλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξαληεβνχ γηα ηνπο 

δηεπζπληέο, ηελ ππελζχκηζε ζηνλ δηεπζπληή ησλ  πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ γξαθείνπ φηαλ ν δηεπζπληήο απνπζηάδεη (ζει.10). ε απηφ ην ζεκείν ζηελ 

εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ, ε Casanova επηθεληξψζεθε ζηε 

δπαδηθφηεηα απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ. 

εκείσζε φηη πνιιά θαζήθνληα ξνπηίλαο απαηηνχζαλ απφ ηνλ γξακκαηέα λα ελεξγεί ζε έλαλ 

παζεηηθφ, ππνηαθηηθφ ξφιν, ελψ άιια απαηηνχζαλ έλα πςειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

είραλ ζηνηρεία εμνπζίαο. Απηφ ην θπκαηλφκελν επίπεδν εμνπζίαο πξνθαινχληαλ ζηελ 

απνπζία ηνπ δηεπζπληή πνπ δεκηνπξγνχζε ηελ αλάγθε λα αλαιάβεη ν γξακκαηέαο θάπνηα απφ 

ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή. Ζ ηθαλφηεηα λα κέλεη ζην πφδη ηνπ δηεπζπληή θαίλεηαη λα 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο γξακκαηείο ησλ 

ζρνιείσλ. Ζ Casanova δήισζε: ην ζρνιείν ε γξακκαηέαο «είλαη» ην ζρνιείν γηα πνιινχο 

γνλείο θαη επηζθέπηεο. Δάλ ην ζρνιείν πξφθεηηαη λα νηθνδνκήζεη κηα θνηλή ηαπηφηεηα, πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί ε βνήζεηα ηνπ γξακκαηέα, γηαηί είλαη ν γξακκαηέαο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα 

γλσζηνπνηήζεη (θνηλσλήζεη) ηελ ηαπηφηεηα απηή ζην θνηλφ. Γηεπζπληέο θαη γξακκαηείο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ην γξαθείν ηεο γξακκαηέσο απιψο σο αθφκε έλα γξαθείν επηρείξεζεο είλαη 

πηζαλφ λα ηνλίζνπλ ηηο απζηεξά γξακκαηεηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ επαγγέικαηνο. ζνη 

επηδηψθνπλ φκσο λα νηθνδνκήζνπλ κηα θνηλή ηαπηφηεηα είλαη πηζαλφ λα ηνλίζνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ γξακκαηέα ζηηο αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ είλαη θεληξηθέο ζε έλα ζρνιείν (ζει. 

123). Ζ Casanova θαηαιήγεη φηη ην κέινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηνλ κεγαιχηεξν 

αληίθηππν ζην ξφιν ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ν δηεπζπληήο. 

χκθσλα κε ηελ Pamela Sue Nystrom ζηε δηαηξηβή ηεο Public school secretaries: hearts of 

gold, voices of reason, ν Ediger (2001) επεζήκαλε φηη έλα θαιφ πξφγξακκα δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αξρίδεη κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ. «Ο γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ην 

πξψην πξφζσπν πνπ ζπλαληά θαλείο θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζε έλα ζρνιηθφ θηίξην. Δδψ έρνπκε 

ηελ πξψηε επθαηξία λα επηδείμνπκε θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο κε ηελ θαινζχλε, ηε θξνληίδα 

θαη ηε βνήζεηα πξνο ηνπο άιινπο. Οη γξακκαηείο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη 

πξνζεθηηθά κε βάζε πνηνηηθά θξηηήξηα, έλα απφ ηα νπνία είλαη ε ηθαλφηεηα επγέλεηαο πξνο 

                                                 
3
 Neill Ustick   Entering No Man‟s Land: Transformative Curriculum for School Secretaries   ACSA Conference 

September 2001: Education Futures & New Citizenships. 

https://pdfs.semanticscholar.org/d1a8/1ed292fe71f6a669360bf41843976719a850.pdf 
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ηνπο επηζθέπηεο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη ζπλερψο λα επηκνξθψλνληαη θαη λα 

αλαπηχζζνληαη. Έρνπλ αλάγθε, ζε αληάιιαγκα, λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ" (ζει. 

743). Ο ξφινο ηνπο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ: θάλεη ηαπηφρξνλα πνιιά πξάγκαηα ζε έλα 

εμαηξεηηθά πνιπάζρνιν πεξηβάιινλ, θάλεη φζα θάλεη έλαο λνζνθφκνο θαη έρεη ηελ επζχλε λα 

ελεξγεί αληί ηνπ δηεπζπληή (stand-in). 

Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ην 1998 ππνγξακκίδεη επίζεο φηη νη γξακκαηείο δελ αλήθνπλ ζε απηφ 

πνπ νλνκάδεηαη "λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα" (ζει. 49). Έηζη, νη απαηηήζεηο ηεο 

δνπιεηάο πνηθίιινπλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.  

Πνιινί δηεπζπληέο θαίλεηαη εχθνια λα επηηξέπνπλ ζηνλ γξακκαηέα λα εθηειεί κηα επξεία 

πνηθηιία θαζεθφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλερίδεηαη αδηάιεηπηα ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ φηαλ  

ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη καθξηά απφ ην ζρνιηθφ θηίξην.  

Οη δηεπζπληέο ζηα ζρνιεία πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ αλνηρηά ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ θνκίδεη  ν γξακκαηέαο ζην γξαθείν. Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί φπσο ε Casanova 

(1991) θαη ν Ediger (2001) ζνθά ζπκβνπιεχνπλ ηνπο δηεπζπληέο δεκφζησλ ζρνιείσλ λα δνπλ 

ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ σο έλα αλεθηίκεην πιενλέθηεκα (αβαληάδ, απφθηεκα,, 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθφ).
4
 

2. Ζ πξαγκαηηθόηεηα ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

Δλψ ππάξρεη λνκνζεηηθή πξφβιεςε (Ν. 1556/85, άξζξ. 4, §6)γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

γξακκαηέσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζηελ πξάμε κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ειάρηζηνη/εο γξακκαηείο ζε ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο.Δίλαη 

γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη απφ ηα Διιεληθά ζρνιεία απνπζηάδεη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

ηε Ρνδφπε δελ ππάξρεη νχηε έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα: α) νη εθπαηδεπηηθνί λα επηθνξηίδνληαη κε εξγαζίεο νη 

νπνίεο είλαη άζρεηεο κε ηε βαζηθή απνζηνιή ηνπο θαη λα κελ κπνξεί λα  αμηνπνηεζεί ην 

ελδερφκελν πιενλάδνλ ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληηζηαζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο (π.ρ.  εληζρπηηθή δηδαζθαιία) θαη β) νη δηεπζπληέο/ληξηεο,  νη 

ππνδηεπζπληέο/ληξηεο λα εθηεινχλ θαη ρξέε γξακκαηέσο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

νινέλα απμαλφκελεο γξαθεηνθξαηηθέο αλάγθεο θαη λα κελ κπνξνχλ λα επηδνζνχλ 

απεξίζπαζηνη ζηηο πνιπάξηζκεο θαη πνιχκνρζεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην έξγν θαη 

ηνλ ξφιν ηνπο. (Αλδξένπ, 2005, αΐηεο θ.ά., 1997)
5
 

Σν Γ.. ηεο Παλειιήληαο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Π.Δ., έρεη 

                                                 
4https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1536&co

ntext=rtd 
5
 Αλδξένπ, Α. (2005).Ζ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. ην: Μπαγάθεο, Γ., (Δπηκ.), Δπηκφξθσζε 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζ.309-317). Αζήλα: Μεηαίρκην 
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θαιέζεη ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

πξνρσξψληαο άκεζα κεηαμχ άιισλ θαη ζηε ιεηηνπξγία γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο.
6
 

ηνλ εζληθφ δηάινγν γηα ηελ παηδεία ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηα 

ζρνιεία.
7
 

ε έξεπλα ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (ΚΔΔ) πνπ παξνπζηάδεη ε εθεκεξίδα «Κ» 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ε γξαθεηνθξαηία «ρηππάεη» θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία. Ζ ηήξεζε ηνπ 

αξρείνπ (π.ρ. πξσηφθνιιν, καζεηνιφγην θ.ιπ.) θαηαηάζζεηαη σο ε ηξίηε πιένλ ρξνλνβφξα 

δξαζηεξηφηεηα (29,9%). Απηφ ζπλδπάδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ζηα ζρνιεία δελ ππάξρεη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, κε απνηέιεζκα νη δηεπζπληέο λα παξαπνληνχληαη φηη αλαιψλνληαη 

ζε γξαθεηνθξαηηθέο ελέξγεηεο (47,8%).
8
 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί θαηαδεηθλχεη φηη ε  ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε κφληκεο γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο ζηα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ ζα απνθνξηίζεη ηνλ δηεπζπληή απφ ηα πνιχσξα 

γξαθεηνθξαηηθά θαζήθνληα θαη ζα ηνπ δψζεη ην πεξηζψξην λα αλαπηχμεη ηελ εγεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ.
9
 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Γηεμήρζε κηθξν-έξεπλα πεδίνπ κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ πνηνηηθήο έξεπλαο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2018 ζε 7 ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ε 5 ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Έβξνπ, ζε 1 ηεο Ρνδφπεο θαη 1 ηεο 

Γξάκαο.  Γηήξθεζε κία εβδνκάδα θαη πξνεγήζεθεηειεθσληθή πξνεηνηκαζία γηα κηα πξψηε 

ελεκέξσζε θαη θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία. Σα ζρνιεία ήηαλ 4 Γπκλάζηα θαη 3 Γεληθά Λχθεηα. 

Δπεηδή ζηε Ρνδφπε δελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία δηνηθεηηθνί ππάιιεινη γξακκαηείο, παξά κφλν 

απνζπψληαη ή δηαηίζεληαη γηα νξηζκέλεο ψξεο ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί γηα γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, ζπκπεξηειήθζε κεηαμχ απηψλ θαη έλα ζρνιείν ζην νπνίν εθπαηδεπηηθφο 

                                                 
6https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/diefthyntes-scholion-na-paratathoun-symvasis-oaed-ke-na-

proslifthoun-monimi/ 

7https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE

%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/ 

8http://www.kathimerini.gr/290124/article/epikairothta/ellada/diey8yntes-sxoleiwn-xwris-orama 

9https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20535/1/TsarouchaMariaMsc2017.pdf 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΖΓΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ηεο ΜΑΡΗΑ ΣΑΡΟΤΥΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (κε Δηδίθεπζε ζηελ 

«Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία») Ηνχληνο 2017      

https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/diefthyntes-scholion-na-paratathoun-symvasis-oaed-ke-na-proslifthoun-monimi/
https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/diefthyntes-scholion-na-paratathoun-symvasis-oaed-ke-na-proslifthoun-monimi/
https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
http://www.kathimerini.gr/290124/article/epikairothta/ellada/diey8yntes-sxoleiwn-xwris-orama
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20535/1/TsarouchaMariaMsc2017.pdf
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αζθνχζε ρξέε γξακκαηέσο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 7 Γηεπζπληέο Πξφθεηηαη γηα 

ζρνιεία κε 180 έσο 410 καζεηέο κε εμαίξεζε ην ζρνιείν κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ- γξακκαηέα 

πνπ είρε 109 καζεηέο. ηα ζρνιεία απηά φιεο νη ζέζεηο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

θαιχπηνληαη απφ γπλαίθεο. Καη ζηα επηά ζρνιεία νη γξακκαηείο ππεξεηνχζαλ ήδε ζηα 

ζρνιεία, φηαλ ηνπνζεηήζεθαλ κε ζεηεία νη Γηεπζπληέο. 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ν ζθνπφο είλαη λα αλαδείμνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δζηίαζα ζηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ην ζέκα. Υξεζηκνπνίεζα εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα λα θαηαλνήζσ 

πξννπηηθέο, ζπλαηζζήκαηα θαη θίλεηξα ησλ εξσηεζέλησλ θαη γηα λα πεξηγξάςνπλ νη 

εξσηεζέληεο ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο ηνπο δηεπζπληέο 

1. Ση ηχπνο ζρνιείνπ είλαη ην ζρνιείν ζαο; 

2. Πφζνπο καζεηέο έρεη; 

3. Πφζα ρξφληα έρεη πξνυπεξεζία ε γξακκαηέαο ζην ζρνιείν ζαο; 

4. Πφζα ρξφληα είζηε δηεπζπληήο ζην ζρνιείν; 

5. Θεσξείηε φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

6. χκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο ζεσξείηε φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο; 

7. Θεσξείηε φηη ζαο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ζαο έξγν; 

8. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέα ζεσξείηαη θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο; 

9. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ; 

4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα 1 είλαη έλα γεληθφ ιχθεην πξσηεχνπζαο λνκνχ. Έρεη 335 καζεηέο. Ζ γξακκαηέαο 

ππεξεηεί ζην ζρνιείν απφ ην 2008, ελψ ν Γηεπζπληήο ηνπνζεηήζεθε ην 2017. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ πξώηνπ δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ απάληεζε πσο  ηα γξαθεηνθξαηηθά ηεο θαζήθνληα φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δαθηπινγξάθεζε επηζηνιψλ θαη ζπκπιήξσζε ζηαηηζηηθψλ είλαη ην ηειεπηαίν πνπ έρεη 

ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηεο. Έλαο ξφινο πνιπδηάζηαηνο.
10

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε. Σν θπξηφηεξν είλαη φηη ππνδέρεηαη ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν. Δίλαη ε βηηξίλα ηνπ 

ζρνιείνπ. Δίλαη απηή ε ζπκβνιή πνπ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί. 

                                                 
10
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ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απάληεζε φηη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο θξνληίδαο γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν ζην ζρνιείν. Δίλαη φπσο ν επηινρίαο ηνπ ιφρνπ, είλαη ε κάλα ηνπ ιφρνπ! 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν, ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθφο φηη ηνπ είλαη άθξσο απαξαίηεηε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Σε βιέπσ 

ζαλ ην δηθφ κνπ ην κάηη. Μνπ ιέεη πψο είλαη ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο, ηη ιέλε νη 

καζεηέο γηα ηνπο θαζεγεηέο. Σν 3
ν
 ΓΔΛ ππνθέξεη πνπ δελ έρεη γξακκαηέα. ηηο θξίζεηο 

κεξηθνί δηεπζπληέο επηιέγνπλ ζρνιείν κε βάζε ην αλ ππάξρεη γξακκαηέαο».  

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο απνηειεζκαηηθήο 

γξακκαηέσο απάληεζε: ε επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα θαη ε εξγαηηθφηεηα. Να κπνξεί λα 

αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί ζσζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ζεσξεί φηη δελ είλαη απαξαίηεηε, 

είλαη ζε φια πνιχ θαιή θαη άιισζηε ηεο απνκέλνπλ ιίγα ρξφληα γηα λα ζα ζπληαμηνδνηεζεί. 

Σν δείγκα 2 ήηαλ έλα γεληθφ ιχθεην πξσηεχνπζαο λνκνχ ζην νπνίν θνηηνχζαλ 340 καζεηέο. 

Ζ γξακκαηέαο ππεξεηνχζε 20 ρξφληα ζην ζρνιείν ελψ γηα ηνλ δηεπζπληή ήηαλ ε 2
ε
 ρξνληά ηεο 

ζεηείαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζεηεία ζε ζέζε ππνδηεπζπληή.   

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 2
νπ

 δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ απάληεζε φηη έρεη ζεκαληηθφ. Ζ απνηειεζκαηηθή γξακκαηέαο ζην πιαίζην ηεο 

δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο αληηκεησπίδεη επγεληθά φινπο ηνπο γνλείο σο ελ δπλάκεη 

„‟πειάηεο‟‟. Ζ κε θαιή γξακκαηέαο θάλεη δηαθξίζεηο επηηξέπνληαο ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα λα θαζνξίδνπλ θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ. ηνπο γνλείο πνπ 

ζπκπαζεί είλαη επγεληθή, ζε άιινπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα είλαη 

απφηνκε, εηξσληθή θαη ππεξνπηηθή.   

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απάληεζε φηη παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

Αλαθέξζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη ηε δχλακε κηα γξακκαηέαο λα θινλίζεη ην θιίκα 

αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζρνιείν δεκηνπξγψληαο θηιίεο ή θαη άηππεο νκάδεο 

(θιίθεο) κε ηνπο θαζεγεηέο αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηεο. Έρεη δηάζεζε λα ηληξηγθάξεη. 

ηαλ ζπκπαζεί θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή κε ζθνπφ λα ηνπο πξνζεηαηξηζηεί ηνπο 

δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπο.  

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν απάληεζε φηη 

ππάξρνπλ νη θαινί θαη νη κε θαινί γξακκαηείο. Οη δεχηεξνη ζέινπλ λα έρνπλ κεξίδην ζηελ 

εμνπζία. Δπεκβαίλνπλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα ππνβηβάδνπλ ηνπο θαζεγεηέο 

επηζεκαίλνληαο ηελ άγλνηά ηνπο ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα; Άιινηε ππνβηβάδνπλ ην θχξνο 

ηνπ δηεπζπληή θαη άιινηε ην αλεβάδνπλ αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ηδίσο, φηαλ είλαη 

θαηλνχξηνο  ν δηεπζπληήο, θαη έρνπλ ηελ εμνπζία πνπ ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πξνζδίδεη  

δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηε δηνηθεηηθή παξνπζία.  Θεσξεί φηη ε δηθή ηνπ γξακκαηέαο ήηαλ 
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ρεηξηζηηθή, κπνξνχζε εχθνια λα ρεηξηζηεί ηνλ ζχιινγν, ήηαλ ρεηξηζηηθή θαη καδί ηνπ. ηελ 

αξρή ν δηεπζπληήο ηνπ 3
νπ

 δείγκαηνο έλησζε λα ηνλ βνεζάεη, λα κεηψλεηαη ην άγρνο ηνπ 

θαζψο ε γξακκαηέαο πξνζπκνπνηνχληαλ λα ηα αλαιάβεη φια εθείλε.  Ζ γξακκαηέαο, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ, ήζειε λα ηεο ην αλαγλσξίζεη.  Σνλ δεχηεξν ρξφλν δηαπίζησζε φηη δελ είρε 

ζηε δηάζεζή ηνπ βαζηθά πξφηππα εγγξάθσλ. Δξγαδφηαλζην USBζηηθάθη ηεο, ην νπνίν 

θαζεκεξηλά έπαηξλε καδί ηεο, ρσξίο λα δίλεη πξφζβαζε ζηνλ δηεπζπληή ζε ρξήζηκα έγγξαθα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ππνδείγκαηα δειψζεσλ καζεκάησλ ησλ καζεηψλ, 

ππνδείγκαηα βεβαηψζεσλ. Δπίζεο, φηαλ ε γξακκαηέαο δηαθσλνχζε κε κία απφθαζε ηνπ 

δηεπζπληή, θσιπζηεξγνχζε, δελ ηε δηεθπεξαίσλε πξνθαζηδφκελε αθφκε θαη αξξψζηηα. Οη 

ζρέζεηο ηεο καδί ηνπ θαη κε ηελ ππνδηεπζχληξηα θινλίζηεθαλ ηφζν, πνπ δήηεζε κεηαθίλεζε 

ζε φκνξν ζρνιείν.  ηαλ κεηαθηλήζεθε, πήξε φια ηα ππνδείγκαηα καδί ηεο ηζρπξηδφκελε φηη 

είλαη πξνζσπηθή ηεο εξγαζία.  

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο  απνηειεζκαηηθήο 

γξακκαηέσο απάληεζε: ε  Γηαθξηηηθφηεηα, ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία, ε ηππηθή πξνζήισζε ζηα θαζήθνληά ηεο.  

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. 

Σν 3
ν
 δείγκα είλαη έλα γπκλάζην ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ κε 360 καζεηέο. Ζ γξακκαηέαο 

βξίζθεηαη 25 ρξφληα ζην ίδην ζρνιείν θαη είρε πξνυπεξεζία ζε δηνηθεηηθή ζέζε εθηφο 

ζρνιείνπ. Δίλαη ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηεο δηεπζχληξηαο. 

Ζ δηεπζύληξηα ηνπ 3
νπ

 δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε 

αξλεηηθά φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο δελ αθνξνχλ ηε γξακκαηεία. Δπηθνηλσλία  ππάξρεη κφλν κε 

ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηνπο ηερληθνχο, ηνπο καξαγθνχο, ηνπο ειεθηξνιφγνπο.   

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απάληεζε φηη ζίγνπξα παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο. 

Τπάξρεη έλα άλζξσπνο ζηαζεξά, κηα ζπλέρεηα. Αλνίγεη ζηνπο γνλείο λα εηζέιζνπλ ζην 

ζρνιείν, απαληάεη ζηα ηειέθσλα. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηεο γηαηί έξρεηαη ζε επαθή 

κε αλζξψπνπο ζηαζεξά θαη θαζεκεξηλά. Δπηθνηλσλεί θαζεκεξηλά κε ηνπο θαζεγεηέο, βνεζάεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο αλαπηχζζεη κηα θαιή ζρέζε καδί ηνπο.  

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ηε βνεζάεη ζην δηνηθεηηθφ ηεο έξγν απάληεζε 

ζεηηθά. Κάλεη κηα πξψηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζην 

γξαθείν, ζε πεξίπησζε θάπνηνπ κηθξνηξαπκαηηζκνχ ή κηθξνπξνβιεκάησλ παξέρεη πξψηεο 

βνήζεηεο, αλ ρξεηαζηεί ζα θαιέζεη εθείλε ηνπο γνλείο. Καη απφ εθεί θαη πέξα βνεζάεη ζηα 

γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Αλαιακβάλεη πνιιψλ εηδψλ θαζήθνληα.  

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηα γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηεο απάληεζε λα αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο, 

λα έρεη δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ηφληζε φηη ρξεηάδεηαη νη άλζξσπνη πνπ 
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εξγάδνληαη πάξα πνιιά ρξφληα ζε έλα αληηθείκελν λα εμειίζζνληαη, λα κε βαιηψλνπλ, λα 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο. Να κπνξεί λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο. Σν βαζηθφηεξν φκσο 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. πσο ηξνπνπνηείηαη 

ην έξγν ηεο έηζη λα γίλεηαη απνδεθηφ. Να κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα αιιάδεη λννηξνπία. 

Να κελ ππάξρεη ε ηε λννηξνπία: «εγψ κέρξη ηψξα έηζη ην έθαλα» αιιά λα εμειίζζεηαη θαη λα 

επηκνξθψλεηαη. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ απάληεζε φηη ηα πξάγκαηα 

εμειίζζνληαη θαη έρεη κπεη ε ηερλνινγία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  Πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Πιεξνθνξηθή επηζηήκε. Θα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα αλ ππήξρε ε γλψζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βέβαηα, ζεσξεί φηη 

ππάξρεη ηφζε πνιιή δνπιεηά, πνπ ζηελ πξάμε δελ είλαη βέβαηε αλ ζα πξνιάβαηλε. Θεσξεί θαη 

εθείλε απαξαίηεηε ηελ ηαθηηθή επηκφξθσζε ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σν 4
ν
 δείγκα είλαη έλα γπκλάζην ηεο πξσηεχνπζαο λνκνχ κε 410 καζεηέο. Ζ γξακκαηέαο έρεη 

πξνυπεξεζία 27 έηε, σο γξακκαηέαο ζην ζρνιείν 9. Ο Γηεπζπληήο ήηαλ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ. Δίλαη ε πξψηε ηνπ ζεηεία, αλέιαβε ην 2017. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ 4
νπ

 δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε 

φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη, θαζψο  εμππεξεηεί ηνπο γνλείο, επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο,  

κε ηελ ππεξεζία. 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

απάληεζε φπσο ηα πξνεγνχκελα δείγκαηα, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαο: «ε γξακκαηέαο 

είλαη ε ςπρή ηνπ ζρνιείνπ». 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν απάληεζε φηη 

βνεζάεη αιιά δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο, Αλ ρξεηαζηεί λα ιείςεη ππάξρνπλ νη δχν 

ππνδηεπζπληέο λα αλαιάβνπλ ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν. 

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε λα είλαη πξφζραξε, αλνηρηή, 

θηιηθή κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ κπαηλνβγαίλεη ζην ζρνιείν.  

ηελ εξψηεζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ απάληεζε φπσο νη πξνεγνχκελνη 

δηεπζπληέο. Σφληζε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ ε δηθή ηνπ γξακκαηέαο σο πξψελ λνζειεχηξηα 

δηαζέηεη. 

Σν 5
ν
 δείγκα είλαη έλα επαξρηαθφ γπκλάζην κε 180 καζεηέο. Ζ γξακκαηέαο είρε 10 ρξφληα 

ππεξεζίαο ζην ζρνιείν. Ο Γηεπζπληήο κφιηο δηαλχεη ηε 2
ε
 ρξνληά ηνπ σο δηεπζπληήο.  

Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ζρνιείν φπνπ ε γξακκαηέαο δελ είρε αλαιάβεη ην myschool. 

Ο  δηεπζπληήο ηνπ 5
νπ

 δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο παίδεη  θάπνηνλ ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ απάληεζε φηη ηεο αλαινγεί ειάρηζηνο ξφινο. 
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ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απάληεζε φηη ππάξρεη θαιφ θιίκα, αιιά απηφ ραξάδεη ν Γηεπζπληήο, φρη ε 

γξακκαηέαο. Δπηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκψλ.   

ηελ εξψηεζε αλ ηνλ βνεζά ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν βεβαίσζε φηη είλαη απαξαίηεηε. Χζηφζν 

ν ξφινο ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Γηεπζπληή. Ζ γλψκε ηεο  είλαη ζεβαζηή, επεηδή 

έρεη εκπεηξία θαη γλσξίδεη ην ζρνιείν. Χζηφζν δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο. 

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο γξακκαηέσο  ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε ηε ζπλεξγαζία. 

ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, επεηδή ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

clouds. 

Σν 6ν δείγκα 

Έλα επαξρηαθφ γπκλάζην κε 184 καζεηέο. Ζ γξακκαηέαο έρεη 4 ρξφληα ππεξεζίαο ζην 

ζρνιείν, ελψ πξηλ εξγαδφηαλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ δήκνπ. Ζ Γηεπζχληξηα δηάγεη ην δεχηεξν 

έηνο ηεο ζεηείαο ηεο ζε ζέζε ζηειέρνπο. 

Ζ δηεπζύληξηα 6
νπ

 δείγκαηνο 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο γξακκαηέσο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

απάληεζε πσο επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο θαη ζπδεηά καδί ηνπο απφ ην πην απιφ σο ην πην 

ζχλζεην ζέκα Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

ηελ εξψηεζε αλ ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

απάληεζε φηη νη καζεηέο ηε γλσξίδνπλ, έρεη θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Δίλαη 2
ε
 καλνχια γηα ηα 

παηδηά.  

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηεο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ έξγν ηφληζε φηη ε ίδηα 

είλαη μέλε, ελψ ε γξακκαηέαο είλαη ληφπηα, γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

ηε γξακκαηέα απεπζχλεηαη φηαλ ζέιεη λα κάζεη ιεπηνκέξεηεο γηα κηα νηθνγέλεηα. Χζηφζν, ε 

γξακκαηέαο δελ παίξλεη απνθάζεηο, φηαλ ιείπεη γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο ε δηεπζχληξηα. 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία.  

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο  γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηεο απάληεζε φπσο νη πξνεγνχκελνη 

δηεπζπληέο. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ηφληζε ηηο γλψζεηο γηα ην my school θαη 

γεληθά ζηνπο ππνινγηζηέο. 

Σν 7
ν
 δείγκα 

Πξφθεηηαη γηα έλα επαξρηαθφ ιχθεην 109 καζεηψλ κε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο γηα 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 
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Ζ δηεπζύληξηα ηνπ 7νπ δείγκαηνο 

Ζ αζθνχζα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε βξηζθφηαλ ζην ζρνιείν κε ηα ίδηα θαζήθνληα επί έμη 

ζπλαπηά έηε. Ήηαλ ε πξψηε ζεηεία ηεο δηεπζχληξηαο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζεηεία ζηε 

ζέζε επζχλεο ηεο ππνδηεπζχληξηαο.   

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε αζθνχζα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε έρεη θάπνην ξφιν ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε φηη, επεηδή ην ζρνιείν ήηαλ κηθξφ, σο δηεπζχληξηα 

έρεη  ρξφλν εθείλε λα αλαιάβεη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θνξείο. 

Χζηφζν έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο γνλείο θαηά ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο. 

ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απάληεζε φηη ζπλδηακνξθψλεη απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Σν γξαθείν ηεο πάληα έρεη καζεηέο θαη είλαη 

εμνηθεησκέλνη καδί ηεο. Ννηάδεηαη πνιχ γηα ηνπο καζεηέο, ηελ επίδνζή ηνπο, ηε ζηαδηνδξνκία 

ηνπο, ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπο βνεζά ζηε ζπκπιήξσζε 

ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο δειηίσλ, αθφκε θαη ζηελ εγγξαθή ηνπο ζην παλεπηζηήκην, ηνπο 

ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηά ηνπο. πκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη ηνπο 

θηηάρλεη αθφκε θαη ηηο αθίζεο ησλ εθδειψζεψλ ηνπο. Με ηνπο γνλείο είλαη πνιχ θαηαδεθηηθή 

θαη εμππεξεηηθή θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιειέγγπα θαη δνηηθή. Δίλαη έλα πξαγκαηηθφ 

δηακάληη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηεο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηεο έξγν απάληεζε φηη ηε 

βνήζεζε πνιχ, γηαηί δελ είρε ζεηεία σο ππνδηεπζχληξηα  νχηε σο κέινο ηεο ιπθεηαθήο 

επηηξνπήο παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ηεο ιείπνπλ  ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ησλ παλειιαδηθψλ, ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ-

δειψζεσλ, ηε γεληθφηεξε πξνεηνηκαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ηηο θφξκεο ζηηο 

εηηθέηεο ησλ δεκάησλ, ηα παξνπζηνιφγηα θαη φια ηα ππνδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ. Απφ ηηο 

πξνζθιήζεηο πξνο ηνλ ζχιινγν γνλέσλ έσο ηηο θφξκεο γηα λα δειψζνπλ νη καζεηέο ηα 

καζήκαηα επηινγήο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Χζηφζν ζεσξεί φηη κφλν ζε απηφ ην θνκκάηη ηε βνήζεζε, ελψ  ε 

αίζζεζε ηεο κνλαμηάο ηνπ δηεπζπληή κεγάισλε, θαζψο θαη ε γξακκαηέαο αλήθε ζηελ άηππε 

νκάδα ησλ παιηψλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ. Παξ΄φια απηά ζεσξεί φηη ε παξνπζία ηεο 

γξακκαηέσο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αιήζεηα είλαη φηη 

ηελ απάιιαζζε απφ έλα κεγάιν θνξηίν ηεο θαζεκεξηλήο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν ρξφλνο γηα πην νπζηαζηηθά θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηεο 

δηνίθεζεο φπσο απηφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε γνλείο, κε θνξείο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Μεησλφηαλ ην άγρνο ηεο  θαη επηηεινχληαλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην 

δηνηθεηηθφ ηεο έξγν.  

ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέα ζεσξεί θαζνξηζηηθά 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε: Ζ ψξηκε πξνζσπηθφηεηα, 

ε επζχηεηα θαη φπσο ζε φια ηα επαγγέικαηα, ε αθνζίσζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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ηελ εξψηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο απάληεζε φπσο ηα πξνεγνχκελα 

δείγκαηα ζπκπιεξψλνληαο φηη απαηηείηαη επηκφξθσζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο. Θεσξεί απνηειεζκαηηθή κηα επηκφξθσζε ζηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ξφιν 

επηκνξθσηή δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη έκπεηξεο γξακκαηείο. 

5. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  

Οη απόςεηο ησλ δηεπζπληώλ 

Γηα ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

Οη δηεπζπληέο ησλ κεγάισλ ζρνιείσλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηφληζαλ φηη ν ξφινο ηνπο 

είλαη πνιπδηάζηαηνο (Sharon Conley, Jewell Gould, Harriet Levine, (2010). Θεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο είλαη 

εθείλεο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ππεξεζίεο, θνξείο θαη πξφζσπα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή δσή. Οη 

γνλείο ζηηο γξακκαηείο απεπζχλνληαη φηαλ ρξεηάδνληαη θάηη, φηαλ έρνπλ έλα αίηεκα. Ο ξφινο 

ηνπο είλαη ζεκαληηθφο ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο.
11

 Θεσξνχλ φηη απηή ηνπο ε 

ζπλεηζθνξά είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί. Απνηηκνχλ σο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ ηνπο ξφιν θαη πην νπζηψδε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

επγεληθή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ππνδνρή θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηζθεπηψλ ζην ζρνιείν. Οη 

δηεπζπληέο θπξίσο ζηα επαξρηαθά ζρνιεία εθηηκνχλ φηη είλαη ειάρηζηνο ν ξφινο ησλ 

γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο 

ηερληθνχο θαη κε γνλείο/θεδεκφλεο.  

Γηα ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο 

γξακκαηέσο ζην ζρνιηθφ θιίκα. Θεσξνχλ φηη ην ζπλδηακνξθψλεη παξάιιεια κε ηα άιια 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. πλήζσο ζεηηθά βνεζψληαο θαζεκεξηλά γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, δηεπζπληή αλαπηχζζνληαο έλα θιίκα θξνληίδαο  γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν. «Δίλαη φπσο ν επηινρίαο ηνπ ιφρνπ, είλαη ε κάλα ηνπ ιφρνπ!» «είλαη δεχηεξε 

καλνχια γηα ηα παηδηά» «ε γξακκαηέαο είλαη ε ςπρή ηνπ ζρνιείνπ». Χζηφζν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχζηεθαλ θαη θσλέο πνπ ρξσκάηηζαλ κε κειαλά ρξψκαηα απηφλ ηνλ 

ξφιν. Έγηλε ιφγνο γηα ίληξηγθεο θαη άηππεο νκάδεο (θιίθεο) θαη ζρφιηα εηο βάξνο ησλ 

δηεπζπληψλ. Απηέο νη θσλέο απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα φηη δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θαίξην ξφιν νη 

γξακκαηείο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  

Γηα ηε ζπκβνιή ησλ γξακκαηέσλ ζην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ δηεπζπληψλ 

Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ ηηο γξακκαηείο απαξαίηεηεο ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

«Σε βιέπσ ζαλ ην δηθφ κνπ ην κάηη. Μνπ ιέεη πψο είλαη ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο, 

ηη ιέλε νη καζεηέο γηα ηνπο θαζεγεηέο».  Κάλεη κηα πξψηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

                                                 
11P Thomson, L Ellison, T Byrom, D Bulman, L Davies – 2004 An Investigation into Queries that School 

Offices Receive from Parents and Carers 

https://scholar.google.com/citations?user=7UqNBRwAAAAJ&hl=el&oi=sra
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καζεηψλ. Οη γξακκαηείο βνεζνχλ πνιχ ηδίσο ηνπο άπεηξνπο δηεπζπληέο. Απαιιάζζνπλ  ηνπο 

δηεπζπληέο απφ ην κεγάιν θνξηίν ηεο θαζεκεξηλήο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη ν ρξφλνο γηα ηελ επνπηεία, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κε γνλείο, κε θνξείο θαη ηελ 

ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα επσθειή γηα ην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνπο Tanner, C., & 

Atkins, T. (1990) νη δηεπζπληέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πξνζσπηθνχο γξακκαηείο ηνπο 

νπνίνπο δελ κνηξάδνληαη δειψλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

Μεηψλεηαη ην άγρνο θαη επηηειείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
12

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχζηεθαλ θαη θσλέο πνπ πεξηγξάθνπλ αξλεηηθά ηνλ δηνηθεηηθφ 

ξφιν ησλ γξακκαηέσλ. Πεξηγξάθεηαη πεξίπησζε γξακκαηέσο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ δηεπζπληή, δηεθδηθεί κεξίδην ζηε δηνηθεηηθή παξνπζία θαη κεξίδην ζηελ εμνπζία ηνπ 

δηεπζπληή. Ζ ζπγθεθξηκέλε γξακκαηέαο, αξρηθά έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ηα αλαιάκβαλε φια 

γηα λα βνεζήζεη ηνλ δηεπζπληή, ζηε ζπλέρεηα φκσο  δελ παξείρε πξφζβαζε ζηνλ δηεπζπληή ζε 

βαζηθά έγγξαθα ηεο γξακκαηείαο ζεσξψληαο ηα πξνζσπηθή εξγαζία θαη θφπν.  

ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο ζέβνληαη ηε γλψκε ησλ γξακκαηέσλ, φηαλ 

έρνπλ εκπεηξία θαη γλσξίδνπλ ην ζρνιείν.  Χζηφζν ηνλίδνπλ φηη νη γξακκαηείο δελ παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο νχηε απνθάζεηο, φηαλ ιείπνπλ νη δηεπζπληέο απφ ην ζρνιείν. 

Γηα ην πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέσο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο 

Οη δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ ζηελ επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κία 

γξακκαηέαο γηα λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη 

πξφζραξε, αλνηρηή, θηιηθή κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ κπαηλνβγαίλεη ζην 

ζρνιείν. Να έρεη δεμηφηεηεο αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Να αλαπηχζζεη 

πξσηνβνπιίεο, λα έρεη δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ηνλίζηεθε φηη ρξεηάδεηαη λα 

κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα αιιάδεη λννηξνπία, λα κε βαιηψλεη, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. 

Να ζπλεξγάδεηαη, λα δηαζέηεη ψξηκε πξνζσπηθφηεηα, δηαθξηηηθφηεηα, ε επζχηεηα. Να είλαη 

ελεκεξσκέλε γηα ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, εξγαηηθή θαη ηππηθά πξνζεισκέλε ζηα 

θαζήθνληά ηεο. Αθνζησκέλε ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ 

Δθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε γηαηί είηε είλαη 

πνιχ θαιή είηε γηαηί είλαη ιίγν πξηλ ηε ζχληαμε, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζεσξνχλ ηελ 

ηαθηηθή επηκφξθσζε απαξαίηεηε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ηνπ 

γξαθείνπ, ζηηο πξψηεο βνήζεηεο
13

, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη 

                                                 
12Tanner, C., & Atkins, T. (1990). Planning for Stress Reduction in the High School Principalship. The High 

School Journal, 74(1), 22-37. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40364588 
13

 69% γξακκαηείο παξέρνπλ θάξκαθα ζηνπο καζεηέο θαη κία ζηηο ηέζζεξηο γξακκαηείο παξέρνπλ ηε 

ζπληαγνγξαθεκέλε ηαηξηθή αγσγή ζηνπο καζεηέο έρνληαο ιάβεη θαζφινπ ή ειάρηζηε επηκφξθσζε φπσο έδεημε 

έξεπλα ησλPrice, J. H., Drake, J.A., Murnan, J. and Telljohann, S. K. 2003. Elementary school secretaries' 

experiences and perceptions of administering prescription medication. Journal of School Health, 73(10): 373–

379.  

http://www.jstor.org/stable/40364588
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δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δεδνκέλα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
14

. 

πκπεξάζκαηα 

Γηα ηελ έξεπλα επειέγε ε ρξήζε εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ επεηδή παξέρνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή επειημία ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ.  Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, επέηξεςαλ ηε 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ FOLLOW UP θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμεγήζεσλ θαη 

αλαδηαηππψζεσλ φηαλ νη εξσηεζέληεο είραλ απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο. Απηή ε 

κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηηξέπεη επίζεο ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν λα εκβαζχλεη ζε έλα 

εξψηεκα (Patton, 2002: 343).
15

 Τπνβιήζεθαλ ινηπφλ εξσηήζεηο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο  

νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλνκηιία κε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο γξακκαηέσο. Γεληθά φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

Καηαιήγνληαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη γξακκαηείο έρνπλ έλαλ εκθαλή, απηφ ξφιν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, αιιά έρνπλ θαη έλαλ ιηγφηεξν εκθαλή ξφιν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζρνιηθφ 

θιίκα, ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηνίθεζε ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 

αζθείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη δηεπθνιχλεηαη ε επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, 

βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ζηα ζρνιεία πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ γξακκαηείο. Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ησλ αξκνδίσλ ψζηε λα εκπινπηίδεηαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ κε γξακκαηείο. Οη δηεπζπληέο απφ ηε κεξηά ηνπο, φηαλ 

αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ, ρξήζηκν είλαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ 

χπαξμε ή κε γξακκαηέσο ζην ζρνιείν θαη ελεκεξσκέλνη επίζεο γηα ηε ζεκαζία ησλ 

πνιιαπιψλ ξφισλ ηεο γξακκαηέσο φπσο θαη φισλ ησλ κειψλ  ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

ψζηε λα δψζνπλ ηε δένπζα πξνζνρή εμ αξρήο, λα ηεο αλαγλσξίζνπλ ην κεξίδην πνπ ηεο 

αληηζηνηρεί ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο γηα έλα ζρνιείν 

δεκνθξαηηθφ, αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο. Υξεηάδεηαη λα εκπηζηεπηνχλ νη 

δηεπζπληέο ηηο γξακκαηείο φηη θαη κε ιηγφηεξε επίβιεςε, κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Υξεηάδεηαη νη δηεπζπληέο λα αθνπγθξαζηνχλ απηά πνπ έρνπλ λα πνπλ νη 

γξακκαηείο, λα ηνπο δψζνπλ επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε, λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηηο ελζαξξχλνπλ παξακείλνπλ ζην ζρνιείν.  
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Abstract: Lifelong learning of teachers is critical to the quality of education they offer as it 

directly affects their educational and scientific background. In the present study, an attempt 

was made to explore some aspects of the lifelong learning of secondary teachers in the region 

of Ilia. Specifically, the degree of their participation in non-formal education programs in the 

field of vocational training and general education was investigated. The reasons and barriers 

that affect teachers' participation in these programs were also explored. The main theoretical 

background was typologies for reasons and barrier, as well as findings of previous relevant 

research. For the needs of the research, quantitative data were collected through a 

questionnaire with mostly closed-ended questions. The questionnaire was based (in terms of 

content and structure) on the PRB (Participation Reasons Barriers Questionnaire), after 

adapting to the needs and conditions of the present study. The findings of the research show 

that the teachers of the sample attend lifelong learning programs about twice as much in 

relation to the general population, which are mainly carried out by public bodies, which is in 

line with the findings of previous relevant surveys. 

Keywords: Participation, reasons, barriers, secondary education teachers, region of Ilia 

Πεξίιεςε: Ζ δηά βίνπ κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απηνί πξνζθέξνπλ θαζψο επεξεάδεη άκεζα ην κνξθσηηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

ηνπο ππφβαζξν. ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζνχλ θάπνηεο πηπρέο ηεο δηά 
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βίνπ κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Ζιεία. πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο γεληθήο παηδείαο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα πνπ 

εληζρχνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ‟ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα. Σν θχξην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απνηέιεζαλ ηππνινγίεο θηλήηξσλ θαη 

ηππνινγίεο εκπνδίσλ, αιιά θαη επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο σο 

επί ην πιείζηνλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηεξίρζεθε (σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη 

ηε δνκή) ζην εξσηεκαηνιφγην PRB (Participation Reasons Barriers Questionnaire), αθνχ 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξαθνινπζνχλ ζε πεξίπνπ δηπιάζην 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία 

θπξίσο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο, θάηη πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: πκκεηνρή, θίλεηξα, εκπφδηα, εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο, λνκφο 

Ζιείαο 

1. Δηζαγσγή 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο νληφηεηαο. Δθηφο ησλ άιισλ, 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαηαμίσζε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2003). 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είρε ε πξνζσπηθή καο 

ελαζρφιεζε κε ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ γλσξίδνπκε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε κεγάιν πνζνζηφ επηζπκνχλ ηε ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ, είηε επαγγεικαηηθήο θχζεσο είηε γεληθήο παηδείαο. 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο μελφγισζζεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζακε 

φηη ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη φκσο αηζζεηά ιηγφηεξεο απηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο θαη αθφκα ιηγφηεξεο απηέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο σο ηδηαίηεξε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή νκάδα. 

ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ πξνζπάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, ε νπνία ήξζε σο ζπλέρεηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ 

(Καξαιήο, 2013· Καξαιήο, 2018), ηνπ Γθέξηδνπ (2015) θαη ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) θαη 

ζηεξίρζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ αμφλσλ: α) ηνλ βαζκφ θαη ηελ έληαζε 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο 

β) ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, γ) ηα εκπφδηα 
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ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη δ) ηελ απνηχπσζε (πεξηγξαθηθψλ 

θαη αμηνινγηθψλ) ζηνηρείσλ γηα ηα δχν πην πξφζθαηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

Πξνζδνθία καο ήηαληα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα λα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε επξήκαηα 

ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Δπίζεο λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο. 

2. Κίλεηξα θαη εκπόδηα γηα ηε ζπκκεηνρή  

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελειίθσλ είλαη επηδησθφκελεο, εθνχζηεο, ζθφπηκεο: 

ζρεδηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο πνπ ζέηνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο νη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη (Rogers, 1999, ζει. 119). Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ 

ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε είλαη άλεπ νπζίαο, αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ, 

αιιά θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο επθαηξίεο (Καξαιήο, 2021). ‟ απηφ ην πιαίζην έρεη 

αλαπηπρζεί πιήζνο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ. 

ζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, ε πξψηε επξχηεξα γλσζηή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζήο ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Houle 

ην 1961, ν νπνίνο εμήγαγε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βαζίδεηαη φρη ζε έλα, αιιά ζε πνιιαπιά 

θίλεηξα, ηα νπνία ζπλήζσο αιιεινεληζρχνληαη (Jarvis, 2004, ζει. 91) θαη πξφηεηλε κηα 

ηππνινγία ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ δηαθξίλνληαο ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο: α) ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηνπο ζηφρνπο, β) ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε δξάζε θαη γ) ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε κάζεζε (Gordon, 1993). Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Tough (1968, 

1971), θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα φρη γηα έλαλ, αιιά 

θαηά κέζν φξν γηα πάλσ απφ πέληε δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Με βάζε ηελ ηππνινγία ηνπ Houle, ν Boshier δεκηνχξγεζε ηελ Κιίκαθα Δθπαηδεπηηθήο 

πκκεηνρήο (Educational Participation Scale- EPS), δίλνληαο έκθαζε ζηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη νκαδνπνίεζε ηα θίλεηξα ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο (Boshier&Collins, 1983): α) αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ/επαθψλ, β) 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, γ) εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο, δ) επαγγεικαηηθή 

πξφνδνο/αλαβάζκηζε θαη ε) ελδηαθέξνλ γηα ηε γλψζε. Απφ ηελ άιιε, ε ζεσξεηηθφο PatriciaK. 

Cross, κέζα απφ κειέηε πνιιψλ εξεπλψλ, θαηέιεμε ζηε ζπζρέηηζε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο 

αηφκνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπεδν ππνζηεξίδνληαο φηη «φζν πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε 

έρνπλ νη άλζξσπνη, ηφζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξν καζαίλνπλ γηα ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ» 

(Cross, 1981, ζζ. 54-55). Απφ ηελ άιιε, νη Merriametal. (2007, ζ. 62) θσδηθνπνηψληαο 

αξθεηέο έξεπλεο, αλέδεημαλ σο θχξην ιφγν ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 
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Δθηφο απφ ηα θαλεξά/πξνθαλή θίλεηξα (explicitmotives), φπσο ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ ή 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζηε βηβιηνγξαθία (Schultheiss&Brunstein, 2010, ζ. 379), 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κε πξνθαλή θίλεηξα (implicitmotives), φπσο ην λα θάλεη θάπνηνο ηα 

πξάγκαηα θαιχηεξα, ην λα έρεη επηξξνή έλαληη άιισλ, ην λα ελεξγεί καδί κε άιινπο, ην λα 

αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο θιπ. 

ζνλ αθνξά ζηα εκπόδηα γηα ηε ζπκκεηνρή, θαηά ηελ θιαζηθή πιένλ ηππνινγία ηεο Cross 

(1981), απηά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α. θαηαζηαζηαθά (situational): εκπφδηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ελήιηθνο ζε δεδνκέλε ζηηγκή (π.ρ. έιιεηςε 

ρξφλνπ, ρξεκάησλ, χπαξμε ππνρξεψζεσλ, θξνληίδα παηδηψλ ή γνληψλ, δηαζέζηκνη ρψξνη 

θιπ), β. ζεζκηθά (organizational): εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (π.ρ. σξάξηα δηεμαγσγήο, πξνυπνζέζεηο επηινγήο 

εθπαηδεπνκέλσλ, έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην ηη πξνζθέξεηαη, κεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θιπ) θαη γ. πξνδηαζεηηθά (dispositional): εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

απφςεηο/ζηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ζηνλ 

ξφιν ηνπο ζ‟ απηή (π.ρ. ην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο κπνξεί λα απνζαξξχλεη κεγαιχηεξα 

άηνκα, νη γλσζηηθέο δπζθνιίεο ή ηα θελά πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην παξειζφλ, ε θαθή 

ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, έιιεηςε ελέξγεηαο θαη αληνρψλ θιπ). 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν πνπ λα εξκελεχεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην νπνίν λα ελζσκαηψλεη ηα 

θίλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα εκπφδηα γηα ηε 

κάζεζε, ε Cross πξφηεηλε ην Μνληέιν ηεο Αιπζίδαο ησλ Αληηδξάζεσλ (ChainofResponse - 

COR). χκθσλα κ‟ απηφ ην κνληέιν (Stein&Farmer, 2004, ζζ. 30-31), ην αλ ηειηθά ζα 

ζπκκεηάζρεη έλαο ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη 

απφ ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο πξνγξακκάησλ, απφ ηα εκπφδηα θαη απφ ηε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηεη. 

ε κηα πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη Rubenson&Desjardins 

(2009·Rubenson, 2011) έλσζαλ ηα θαηαζηαζηαθά θαη ηα ζεζκηθά εκπφδηα (πνπ αλαθέξεη ε 

Cross) ζε κία θαηεγνξία, ηελ νπνία νλνκάδνπλ δνκηθά (structural) εκπφδηα, ελψ δηαηήξεζαλ 

ηα πξνδηαζεζηθά εκπφδηα, πξνηείλνληαο ην Μνληέιν Πεξηνξηζκέλεο Γξάζεο (Bounded-

AgencyModel). Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην θξάηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή, αθνχ εκπιέθεηαη 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηηο επθαηξίεο ζηε δσή θαη ηνλ 

βαζκφ επίγλσζήο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο (Rubenson&Desjardins, 2009). 

3. Αλαζθόπεζε ζρεηηθώλ εξεπλώλ 

Μηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζακε ήηαλ απηή ησλ Egglestoneθ. ζπλ. (2018), ε νπνία 

δηεμήρζε ζε δείγκα 5.039 ελειίθσλ ζηε Μ. Βξεηαλία εζηηάδνληαο ζηα θίλεηξα θαη ζηα 

εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 
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ΖέξεπλαCAPE (Critiquing Adult Participationin Education − Patterson, 

2018·Patterson&Song, 2018) ζηεξίρζεθε ζε πνζνηηθά (εξσηεκαηνιφγην) θαη πνηνηηθά 

(νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο) δεδνκέλα απφ έλα δείγκα 125 ελειίθσλ ζε πέληε πνιηηείεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζεη θίλεηξα ζπκκεηνρήο, εκπφδηα θαη 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο κε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο.Οη δχν απηέο 

έξεπλεο αληηθαηνπηξίδνπλ εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην 

ειιεληθφ,ηφζν ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε δηά βίνπ κάζεζε. Ήηαλ σζηφζν 

ελδεηθηηθέο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Ζ έξεπλα ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ γηα ην 2011 (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Θ. Καξαιήο - 

Καξαιήο, 2013) ήηαλ ε πξψηε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ ηαπηφρξνλα 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα κε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο επηζεκαίλεη φηη ε 

απνζηέξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πιήηηεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο ηεο θνηλσλίαο (πνιίηεο κε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, απφ ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ή εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο). Έηζη 

έρεη σο απνηέιεζκα λα κεγεζχλνληαη αληί λα ακβιχλνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο (Karalis, 

2017).Ζ δηαρξνληθή έξεπλα ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ δηεμήρζε κε αληίζηνηρνπο 

φξνπο θαη ζρεδηαζκφ θαη γηα ηα έηε 2013, 2015, 2016 θαη 2019 ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο 

κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξψηε θάζε. Έηζη ν 

πιεζπζκφο πνπ απνηππψζεθε ηειηθά ήηαλ ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο.Απφ ηε ζπλνιηθή 

ζεψξεζε φιεο ηεο ζεηξάο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, 

πξνέθπςε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ έρεη ζπληειεζζεί εληππσζηαθή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Παξαηεξήζεθε γεληθφηεξα αλνδηθή ηάζε, παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηδίσο ζε θάπνηεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, 

εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

Ζ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) δηεξεχλεζε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Αραΐαο, ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

γεληθήο παηδείαο), ηα θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη ηα ηπρφλ 

εκπφδηα πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ. Σα παξάζπξα ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ελφο θαη 

πέληε εηψλ. Δθαξκφζηεθε ηφζν πνζνηηθή (κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ) φζν θαη πνηνηηθή (κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ) πξνζέγγηζε. Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην PRB 

(Participation Reasons Barriers Questionnaire – βι. Καξαιήο 2021)θαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο 

ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε άιιεο αλάινγεο έξεπλεο.Ζ έξεπλα ηνπ 

Μπεξηδειέηνπ (2016), σο ζεκαηηθή επέθηαζε ησλ εξεπλψλ ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ 

(Καξαιήο, 2013), δηεξεχλεζε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο δηαηηνιφγσλ-δηαηξνθνιφγσλ απφ φιε 

ηελ Διιάδα ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο 

παηδείαο), ηα θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή. Σα 

παξάζπξα ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ελφο θαη πέληε εηψλ. Δθαξκφζηεθε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε ζε δείγκα 265 δηαηηνιφγσλ επί ζπλφινπ πεξίπνπ 1.800. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 
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δηαλεκήζεθε βαζίζηεθε θπξίαξρα ζηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο κε ηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο. 

Ζ έξεπλα ηνπ Αλησλφπνπινπ (2016) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

δάζθαινη ηνπ Ν. Ζιείαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β΄ 

επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ, κέζα απφ πνζνηηθή πξνζέγγηζε (ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ κε 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο) ζε δείγκα 100 εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70.Ζ έξεπλα ηεο Καινγεξάηνπ 

(2018) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα λεπηαγσγψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ, κέζα απφ πνζνηηθή πξνζέγγηζε (ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο) ζε δείγκα 82 εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ60.Ζ 

έξεπλα ηνπ ηαζηλνχ (2017) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζιείαο γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηε ζρέζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ 

έξεπλα ηεο Μπαξδάλε (2018) εμέηαζε ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Νάμνπ 

ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ηνλ βαζκφ πξνζπκίαο ηνπο, ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ην θχιν, ε ειηθία θαη εηδηθφηεηά ηνπο ζηελ παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή. 

Γηεμήρζε πνζνηηθή πεξηγξαθηθή έξεπλα ζε δείγκα 129 εθπαηδεπηηθψλ (επί ζπλφινπ 167 

ππεξεηνχλησλ) κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ θαη θαηαηάμεσλ ηχπνπ 

Likert. 

Ζ έξεπλα ηεο Ληνδάθε (2020) εμέηαζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα δηεμήγαγε πνζνηηθή έξεπλα 

κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα 1.217 αηφκσλ απφ φζνπο παξαθνινπζνχζαλ 

πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ απφ ηνλ 

Ννέκβξην 2015 έσο ηνλ Ηνχλην 2016. Γηεξεπλήζεθαλ νη ιφγνη ζπκκεηνρήο πνπ παξαθηλνχλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα εκπφδηα πνπ ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή θαη νη ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Οη παξαπάλσ έξεπλεο είηε δηεξεχλεζαλ ηα θίλεηξα, ηα εκπφδηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο (Egglestoneθ. ζπλ., 2018·Patterson, 

2018·Patterson&Song, 2018· Καξαιήο, 2013·Ληνδάθε, 2020· Καξαιήο, 2021), είηε εζηίαζαλ 

ην ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή επαγγεικαηηθέο νκάδεο (Μπεξηδειέηνο, 2016· 

Αλησλφπνπινο, 2016· ηαζηλφο, 2017· Καινγεξάηνπ, 2018· Μπαξδάλε, 2018). ηελ 

παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο φζνλ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζιείαο. Παξάιιεια πξνζπαζήζακε λα 

δηαθξηβψζνπκε θαηά πφζν ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ, είηε απηέο αλαθέξνληαλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ είηε ζε επηκέξνπο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε κέζσ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, είρε λα θάλεη κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα δχν πην 

πξφζθαηα ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα γεληθήο 

παηδείαο, πνπ απηνί παξαθνινχζεζαλ. 
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4. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

θνπόο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ αθ‟ ελφο ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ 

εληζρχνπλ απηή ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ ή ηελ αλαθφπηνπλ. 

Γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο (σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηα εξγαιεία) κε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, νη επηκέξνπο ζηόρνη δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

- δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο απφθηεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο 

- δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο 

- ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, φπσο αηνκηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ νξηζκέλεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

- δηακφξθσζε ελφο ζπκβαηνχ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ 

- απνηχπσζε ηπρφλ θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ ηεο παξνχζαο θαη παξφκνησλ 

εξεπλψλ θαη θαηά ην δπλαηφλ ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμήο ηνπο 

5. πκκεηέρνληεο 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζιείαο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

είλαη1.394 (1.309 κφληκνη θαη 85 αλαπιεξσηέο)(βι. θαη alfavita, 2018). 

Γηα λα κελ πξνζθξνχζνπκε ζηελ παξαβίαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

πξνηηκήζεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Robson, 2010) απνζηέιινληαο ην εξσηεκαηνιφγην ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κέζσ πξνζσπηθψλ ιηζηψλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπκπιεξψζεθαλ πξναηξεηηθά 130 εξσηεκαηνιφγηα, αξηζκφο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 10% 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη θξίζεθε αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφο. 

6. Αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγην), φπσο πξναλαθέξζεθε, βαζίζηεθε 

θπξίσο ζηε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ (εξσηεκαηνιφγην PRB - 

Participation Reasons Barriers Questionnaire – βι. Καξαιήο, 2013, 2021), ηνπ Γθέξηδνπ 

(2015) θαη ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016)θαη δηακνξθψζεθε κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 222 of 409                                                                                                              

ζπκβαηφηεηαο κε αληίζηνηρα εξγαιεία άιισλ εξεπλψλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ επξεκάησλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο αθνξνχζαλ:α) ιεθηηθέο ή άιιεο 

πξνζαξκνγέο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηνλ εμεηαδφκελν πιεζπζκφ, β) πξνζζήθεο 

εξσηήζεσλ (δφζεθε έκθαζε ζηα δχν ηειεπηαία πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο). 

Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην https://bit.ly/3ANs14D θαη ζ‟ απηφ πεξηιακβάλνληαη 

ζπλνιηθά 49 εξσηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη θχξηνη άμνλεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ εξεπλψλ ηνπ Καξαιή (2013, 2018), έρνπλ 

σο εμήο:1. Γεκνγξαθηθά θαη Αηνκηθά ηνηρεία, 2. πρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (κε παξάζπξα ρξφλνπ: έλα έηνο, πέληε έηε, πάλσ απφ πέληε έηε), 

3. πρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο (κε παξάζπξα ρξφλνπ: έλα έηνο, 

πέληε έηε, πάλσ απφ πέληε έηε), 4. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

(απαληήζεηο ζρεηηθά κε 14 θίλεηξα ζπκκεηνρήο), 5. Δκπφδηα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (απαληήζεηο ζρεηηθά κε 24 εκπφδηα ζπκκεηνρήο). 

ηελ παξνχζα έξεπλα φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, θάηη πνπ απνξξέεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. ε έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη ζπλεζηζκέλν λα 

δηαθξίλνληαη δχν επηκέξνπο πεδία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ: α) ε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (πνπ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην επάγγεικα θαη ηελ εξγαζία) θαη β) ε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ (πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθπαίδεπζε γνλέσλ, 

εζεινληψλ, δηάθνξνπο γξακκαηηζκνχο θιπ) (Καξαιήο, 2018). 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο ππεξεζίαο GoogleForms (δηαδηθηπαθέο θφξκεο 

Google) θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2019. Μαδί κε ην εξσηεκαηνιφγην 

απεζηάιε θαη ζπλνδεπηηθφ θείκελν (βι. https://bit.ly/3ANs14D), ζην νπνίν πεξηγξάθεθε ν 

ζθνπφο θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή, ε πξνζηαζία ηεο αλσλπκίαο (Creswell, 2016).Γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βαζκφο θαηαλφεζεο εξσηεκάησλ, έθηαζε, ρξφλνο ζπκπιήξσζεο) 

πξνεγήζεθε πηινηηθή ρνξήγεζή ηνπ ζε πέληε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο θαη έγηλαλ νη 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο. 

7. Πεξηγξαθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ - Αηνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, ξαβδνγξάκκαηα 

θιπ) (Δκβαισηήο θ.ζπλ., 2006). Αθνινχζσο εθηειέζηεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis H. – επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05). 

https://bit.ly/3ANs14D
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πσο αλαθέξζεθε, ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 130 εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχζαλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα Ζιείαο θαη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα απαληήζνπλ. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο1: πλνπηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Ν=130) 

Καηεγνξία Τπνθαηεγνξία Ν % 

Φύιν Άλδξαο 49 37,7 

Γπλαίθα 81 62,3 

Ζιηθηαθή νκάδα έσο 30 εηψλ 0 0 

31-40 εηψλ 24 18,5 

41-50 εηψλ 65 50 

51-60 εηψλ 39 30 

61-67 εηψλ 2 1,5 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο/ε 22 16,9 

Έγγακνο/ε 101 77,7 

Γηαδεπγκέλνο 7 5,4 

Υήξνο/α 0 0 

Αξηζκόο παηδηώλ Καλέλα 50 38,5 

Έλα 27 20,8 

Γχν 39 30 

Σξία 11 8,5 

Σέζζεξα 2 1,5 

Πέληε 1 0,8 

πάλσ απφ πέληε 0 0 

Δηζόδεκα Δπαξθέο 15 11,5 

Οξηαθφ 82 63,1 

Αδχλακν 28 21,5 

Διιηπέο 5 3,8 

πνπδέο Πηπρίν 108 83,1 

Μεηαπηπρηαθφ 39 30 

Γεχηεξν πηπρίν 11 8,5 

Γεχηεξν κεηαπηπρηαθφ 4 3,1 

ΑΠΑΗΣΔ 7 5,4 

Γηδαθηνξηθφ 3 2,3 

Μεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 0 0 
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Δξγαζηαθή θαηάζηαζε Μφληκνο 115 88,5 

Αλαπιεξσηήο 15 11,5 

Υξόλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο 1-5 έηε 5 4 

6-10 έηε 12 9 

11-15 έηε 42 32 

16-20 έηε 35 27 

21-25 έηε 23 18 

26-33 έηε 13 10 

Θέζε Δθπαηδεπηηθφο 112 86,2 

Τπνδηεπζπληήο 8 6,2 

Γηεπζπληήο 9 6,9 

πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 1 0,8 

Δηδηθόηεηα ΠΔ01 - ζενιφγνη 6 4,6 

ΠΔ02 - θηιφινγνη 44 33,8 

ΠΔ03 - καζεκαηηθνί 10 7,7 

ΠΔ04 - θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη 12 9,2 

ΠΔ05 - γαιιηθήο 6 4,6 

ΠΔ06 - αγγιηθήο 16 12,3 

ΠΔ08/79 - θαιιηηερληθψλ, κνπζηθήο 6 4,6 

ΠΔ11 - θπζηθήο αγσγήο 8 6,2 

ΠΔ78/80 - νηθνλνκνιφγνη, θνηλσληνιφγνη 6 4,6 

ΠΔ82/83 - κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, γεσπφλνη 7 5,4 

ΠΔ86 - πιεξνθνξηθήο 9 6,9 

8. Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ εμ νξηζκνχ έλαλ πιεζπζκφ πνπ έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηφ ην βιέπνπκε λα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (63,1%) δήισζαλ φηη 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην ζεκηλάξην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πεξίπνπ νη κηζνί ζε θάπνην 

ζεκηλάξην γεληθήο παηδείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο.ηελ έξεπλα ησλ Egglestone θ. ζπλ. 

(2018) δελ ππάξρνπλ ηα ίδηα παξάζπξα ρξφλνπ νχηε αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

σζηφζν ηα πνζνζηά ήηαλ πεξίπνπ 36% γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ 31,4% ζηελ έξεπλα ησλ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ γηα ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ γηα ην 2013, 57,7% ζηελ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ γηα ην 2014, 63,4% ζηελ 

έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ γηα ην 2015, 61,3% ζηελ έξεπλα ησλ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ 
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γηα ην 2016 θαη 66,2% γηα ην 2019. Απφ ηα παξαπάλσ, αλ θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ επζείεο 

ζπγθξίζεηο, δηαπηζηψλνπκε ζε γεληθέο γξακκέο κηα ηάζε αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο φζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε απνθηά κεγαιχηεξν θχξνο ζηε ρψξα καο (βι. 

θαη Karalis, 2017). 

Χο πξνο ηελ έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζην παξάδεηγκά καο ν 

κέζνο φξνο ήηαλ 5,75 ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα θαη 4,13 ζεκηλάξηα γεληθήο 

παηδείαο. Ζ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Αραΐαο απνηχπσζε θαηά κέζν φξν 5,2 ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 5,5 γεληθήο παηδείαο. Ζ έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) ζε 

δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο θαηέγξαςε θαηά κέζν φξν 5,82 ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη 4,21 ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο. ηηο έξεπλεο ησλ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ 

ΓΔΒΔΔγηα ην 2016 ε ζπκκεηνρή ήηαλ θαη γηα ηα δχν είδε πξνγξακκάησλ ζην 4,9 (Καξαιήο, 

2018), ελψ γηα ην 2019 ζην 6,1 κε δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

(Καξαιήο, 2021).Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απνηππψλνληαη παξφκνηεο ηάζεηο κε άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ηελ έληαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο. Απηφ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ην νπνίν απαηηεί 

ζπλερή ελεκέξσζε ηφζν ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα φζν θαη ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

ζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ, απφ ηελ έξεπλά καο αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθφηεξα ε 

«κεγαιχηεξε εξγαζηαθή απνδνηηθφηεηα», ε «εθκάζεζε λέσλ πξαγκάησλ» θαη ν «δηά βίνπ 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο». Σα επξήκαηα απηά ζπκπίπηνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

ησλ ΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ (Καξαιήο, 2018, 2021), ηνπ Γθέξηδνπ (2015), ηνπ 

Μπεξηδειέηνπ (2016), ηνπ ηαζηλνχ (2017) θαη ηεο Καινγεξάηνπ (2018) θαη ελ κέξεη κε ηα 

επξήκαηα ηνπ Αλησλφπνπινπ (2016), ηεο Μπαξδάλε (2018), ησλ Egglestoneθ. ζπλ. (2018), 

ηεο Patterson (2018) θαη ηεο Ληνδάθε (2020). 

ζνλ αθνξά ζηα εκπόδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξα «ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα», «νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο πξνο ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ 

ζεκηλαξίσλ» θαη «ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ ή θξνληίδαο παηδηψλ». 

Σα επξήκαηα απηά κνηάδνπλ πνιχ κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) θαη ηεο 

Ληνδάθε (2020). Σα ιεγφκελα «θαηαζηαζηαθά» εκπφδηα (Cross, 1981) μερψξηζαλ θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Patterson&Song (2018). Αληίζηνηρα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

αλαδείρζεθαλ απφ ηηο έξεπλεο ησλΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ (Καξαιήο 2013, 2018, 2021) 

θαη ηνπ Γθέξηδνπ (2015), πνπ κηινχλ γηα θπξηαξρία ζεζκηθψλ θαη θαηαζηαζηαθψλ εκπνδίσλ. 

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλαδεηθλχεηαη απφ ηε δηθή καο θαη ηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο σο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην. Πξνθαλψο απηφ αληαλαθιά ηε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αηφκσλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη σο 

ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη πάλησο αμηνζεκείσην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ θάκπηεηαη απφ ηα εκπφδηα θαη επηζπκεί ζαθψο ηελ 

παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνλ επφκελν 

ρξφλν. 

ε ζρέζε κε ηηο αληζόηεηεο θαηά ηε ζπκκεηνρή, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη γπλαίθεο θαη νη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ην 

ηειεπηαίν έηνο, ελψ νη έρνληεο επηπιένλ ζπνπδέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Αμηνζεκείσηεο αληζνηηθέο ηάζεηο ζηηο 

έξεπλεο ησλΗΝΔ ΓΔΔ θαη ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ εκθαλίδνληαη κε βάζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ελψ 

ν δείθηεο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο, επηβεβαηψλνληαο έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ απνηππψλεηαη ζε πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο, φηη «φζν πεξηζζφηεξε 

εθπαίδεπζε έρεη θάπνηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα 

πξφγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο» (Καξαιήο, 2018, ζει. 62). Απηφ ην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηθή καο έξεπλα. 

ηελ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) δελ παξαηεξήζεθαλ αμηφινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

ζπκκεηνρή κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ή ην θχιν, θάηη πνπ απνδφζεθε ζην πςειφ 

επίπεδν πνπ δηαζέηνπλ γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί. Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψζεθε ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε επζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ απνδφζεθε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζέζεσλ απηψλ. ηελ έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) δηαθνξνπνηεηηθφ ξφιν θάλεθε λα 

παίδεη ε ηεξαξρηθή ζέζε θαη ν ηνκέαο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηε δε έξεπλα ησλ 

Egglestone θ. ζπλ. (2018) κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο εκθάληζαλ νη γπλαίθεο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

ηελ έξεπλά καο δηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηψζεθαλ κε βάζε ην θχιν (νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη 

λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζεκηλαξίσλ γεληθήο παηδείαο ην ηειεπηαίν έηνο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο) θαη κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο (νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζεκηλαξίσλ γεληθήο παηδείαο ην 

ηειεπηαίν έηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο). Δπηρεηξψληαο λα εξκελεχζνπκεηελ 

ηειεπηαία ζπζρέηηζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη αλακελφκελε, αλ ζπλππνινγίζνπκε 

ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη ζπρλά νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί: εξγαζία καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε πνιιά 

ζρνιεία θιπ. Έηζη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη ηα ζπξξηθλσκέλα νηθνλνκηθά δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα γηα επηκφξθσζε. 

πλνςίδνληαο ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε θχξηα επξήκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ, ηδίσο απηψλ πνπ 

βαζίζηεθαλ ζε παξαπιήζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. 

9. πκπεξάζκαηα 

Σν θαηλνχξγην ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο 
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θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα (ηφζν γηα ην 1
ν
 φζν θαη 

γηα ην 2
ν
) ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην θνξέα θαη 

ήηαλ πξναηξεηηθά. Μεγάιν ήηαλ επίζεο ην πνζνζηφ απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα 

γεληθήο παηδείαο απφ δεκφζην θνξέα. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ην 

θχξνο ηνπ θνξέα δηνξγάλσζεο ή κε ηε γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (φπσο είλαη ι.ρ. ε επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ). Απφ 

φ,ηη θαίλεηαη πάλησο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξαθνινπζνχλ κφλν ηα ππνρξεσηηθά ππεξεζηαθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα· αθφκε θαη ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, αλαδεηνχλ 

ζπλερψο ηξφπνπο ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο (Karalis, 

2017). 

ε ζρέζε κε ηε κνξθή ησλ ζεκηλαξίσλ, θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δνθηκάδνπλ λένπο 

ηχπνπο εθπαίδεπζεο (εμ απνζηάζεσο, κηθηνχ ηχπνπ), ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ δηά δψζεο ηχπν εθπαίδεπζεο, ηνλ νπνίν εμαθνινπζνχλ λα πξνηηκνχλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ. Οθείινπκε βέβαηα λα επηζεκάλνπκε φηη ε έξεπλα δηεμήρζε πξηλ ηελ εμάπισζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ, νπφηε δελ ήηαλ επηβεβιεκέλε ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή. ζνλ 

αθνξά ζηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο απφ ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη γεληθφηεξα απφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα. 

Σέινο, απφ φ,ηη θαίλεηαη, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, δελ 

δηζηάδνπλ λα δηαζέζνπλ κε επθαηαθξφλεηα πνζά γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ αλάγθε. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (63,1%) δήισζαλ φηη 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην ζεκηλάξην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πεξίπνπ νη κηζνί ζε θάπνην 

ζεκηλάξην γεληθήο παηδείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. ζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ν κέζνο φξνο ήηαλ 5,75 ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 4,13 ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο. Σα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα 

πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ ε «κεγαιχηεξε εξγαζηαθή απνδνηηθφηεηα», ε «εθκάζεζε λέσλ 

πξαγκάησλ» θαη ν «δηά βίνπ ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο». Σα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ 

επηζεκάλζεθαλ ήηαλ «ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα», «νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο 

πξνο ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ» θαη «ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ή θξνληίδαο παηδηψλ». Γεληθφηεξα ηα εκπφδηα πνπ επηθαιέζηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εληάζζνληαη πξψηηζηα ζηα θαηαζηαζηαθά θαη έπεηηα ζηα ζεζκηθά (θαηά 

Cross). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζπλεθηηκήζεθαλ 

κε απηά ζπλαθψλ εξεπλψλ. 
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Abstract: This article examines the qualitative evaluation methods for the candidate 

headteachers by forming a comparative analysis between the interview, which is an 

intertemporal evaluation tool, and the anonymous voting applied by Law 4327/2015. In 

particular, a primary qualitative survey was conducted with semi-structured telephone 

interviews with 43 participants from the 13 Regional Directorates of Education in order for 

the sample to be representative. According to the research findings, the anonymous voting 

failed to cure previous asymmetries, as it, de facto, reproduced peculiar interdependencies 

between voters and candidates, harmonizing with the transactional leadership. Therefore, it is 

necessary to reform the framework and the selection criteria for headteachers in order to 

select the most suitable and capable candidates. 

Keywords: Headteachers, Interview, Anonymous Voting, Transactional Leadership, 

Education Policy 

Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνβαίλνληαο ζε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, πνπ απνηειεί δηαρξνληθά αμηνινγηθφ εξγαιείν, θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

πνπ εθαξκφζηεθε κε ην Νφκν 4327/2015. Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο 

πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζε 43 ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο 13 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

πσο θάλεθε, ε κπζηηθή ςεθνθνξία δελ θαηφξζσζε λα ζεξαπεχζεη πξνγελέζηεξεο 

αζπκκεηξίεο, θαζψο, de facto, αλαπαξήγαγε ηδηφηππεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ εθινγέσλ θαη 

εθιεγφκελσλ, ελαξκνληδφκελε κε ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ θξηηήξησλ επηινγήο δηεπζπληψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέγνληαη νη θαηαιιειφηεξνη θαη ηθαλφηεξνη ππνςήθηνη. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεπζπληέο, πλέληεπμε, Μπζηηθή Φεθνθνξία, πλαιιαθηηθή Ζγεζία, 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 
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Δηζαγσγή 

Ζ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειεί κείδνλ θαη θιέγνλ δήηεκα, ηφζν γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φζν θαη γηα ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα αιιεπάιιεια ζεζκηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ ζηηο θξίζεηο 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, αιιά θαη ηηο ζπλερείο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνθξαηία θαη 

δηαθάλεηα ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο αλ ζπλεθηηκεζεί ε ηεξαξρηθή θαη 

ζπγθεληξσηηθή κνξθή ηνπ αθξαία γξαθεηνθξαηηθνχ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Κνπηνχδεο & ππξηάδνπ, 2018). 

Δηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ζηειερψλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 1) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε-δηδαθηηθή εκπεηξία, 2) ηελ επηζηεκνληθή-

παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε (ηίηινη ζπνπδψλ), 3) ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη γεληθή ζπγθξφηεζε 

ησλ ππνςήθησλ πνπ αμηνινγείηαη δηαρξνληθά κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο (ζε φια ηα ζεζκηθά 

θείκελα πιελ ηνπ Ν. 4327/2015) ή κέζσ ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (βάζεη 

ηνπ Ν. 4327/2015) θαη 4) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (αμηνινγηθέο εθζέζεηο) 

(Παγνχλε, 2012). 

Σν παξφλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, θαζψο εμεηάδεη 

ηηο ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξνβαίλνληαο ζε κηα ζχγθξηζε ησλ δχν δηαθξηηψλ αμηνινγηθψλ 

εξγαιείσλ, ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

1.  Ζ επηινγή ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην ειιεληθό ζπγθείκελν  

Κη ελψ ζηελ Διιάδα ε επηινγή ζηειερψλ γίλεηαη κε εληαία θξηηήξηα, ζε θάπνηεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ αθνινπζνχληαη απνθεληξσκέλεο πξαθηηθέο (π.ρ. Φηλιαλδία, νπεδία, Ννξβεγία, 

Γαλία), θαζψο ε αξκνδηφηεηα ηεο επηινγήο αλήθεη ζην δήκν, πνπ δηαθνξνπνηεί ηα θξηηήξηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ (Μαδεκιήο, 2014). Ο Καηζαξφο (2008, ζ. 188) νκαδνπνηεί ηνλ 

ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζε 15 ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. 

θαηαιήγνληαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ν/ε δηεπζπληήο/α επηιέγεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

ππεξεζία -βάζεη εζληθνχ πίλαθα δηεθδηθνχλησλ- πνπ απνηηκά ηα επηζηεκνληθά, παηδαγσγηθά 

θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα/ηθαλφηεηεο κέζσ βηνγξαθηθψλ, ζπλεληεχμεσλ θη άιισλ εξγαιείσλ 

(Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Διιάδα, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν), 2) ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα 

επηιέγεηαη απφ ηε ζξεζθεπηηθή (Ηξιαλδία) ή ηνπηθή-πεξηθεξεηαθή αξρή (Αγγιία, Οιιαλδία, 

νπεδία, Φηλιαλδία, Γαλία) κέζσ βηνγξαθηθψλ θαη ζπλεληεχμεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη 3) ν/ε δηεπζπληήο/α εθιέγεηαη απφ ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία).  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ν Καηζαξφο (φ.π.) εληάζζεη ηελ Διιάδα 

ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηαρξνληθά ηζρχεη, κε εμαίξεζε ην Ν. 

4327/2015 βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ππνςήθηνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο ζα έπξεπε λα ςεθηζηνχλ απφ 
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ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ιακβάλνληαο ην 20% ησλ έγθπξσλ ςήθσλ γηα λα κελ 

απνθιεηζηνχλ (άξζξν 19, παξ. 4, πεξ. β). Απηφο ν ηξφπνο επηινγήο, πνπ πξνζεγγίδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ ηξίηε θαηεγνξία (ππξηάδνπ, 2018), ζεσξήζεθε ελ ηέιεη αληηζπληαγκαηηθφο 

(Αξγπξνπνχινπ & πκεσλίδεο, 2017), ζπλδεφκελνο κε ηα πνιηηηθά κνληέια θαη ηε 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία (Ball, 1987), εθφζνλ νη εθινγείο-εθπαηδεπηηθνί-θαη φρη ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα, φπσο ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέληεπμεο-, θιήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ ηελ 

εγεηηθή ηαπηφηεηα ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/ηξηεο (DeRue & Ashford, 2010). 

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ απνηειεί πεδίν 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νκνζπνλδίεο (ΓΟΔ, ΟΛΜΔ). Ζ ζπλέληεπμε πνπ απνηειεί δηαρξνληθά ην 

θχξην εξγαιείν πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη δερζεί πνιιέο επηθξίζεηο, ιφγσ ηεο κε δνκεκέλεο 

κνξθήο ηεο, ηεο αδπλακίαο αληηθεηκεληθήο βαζκνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ (Καινγηάλλεο, 

2013) -πνπ αμηνινγνχληαλ βάζεη ηεο ηδενινγηθήο ηαχηηζεο ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ηεο επηζηεκνληθήο αλεπάξθεηαο ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο ζε δεηήκαηα 

δηνίθεζεο (Γνπξλαξφπνπινο &Κνληάθνο, 2003) θαη ηεο πνιηηηθήο κεξνιεςίαο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν (Κνπηνχδεο, 2001), θαζψο έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο γηα 

ππνςήθηνπο/εο πνπ έιαβαλ άξηζηα ζηε ζπλέληεπμε, αθφκα θαη αλ είραλ ειάρηζηα, ίζσο θαη 

κεδεληθά αληηθεηκεληθά πξνζφληα ζε ζρέζε κε ζπλππνςεθίνπο ηνπο (Παπαθσλζηαληίλνπ & 

Αλαζηαζίνπ, 2013). ε απηφ ην πιαίζην ρξεηάδεηαη, επίζεο, λα ζπλεθηηκεζεί ν λεπξαιγηθήο 

ζεκαζίαο ξφινο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνηνηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (Π.Γ. 1/2003, Ν. 4283/2014), γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηείλεη λα έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ην 

ζεζκνπνηεκέλν πνιηηηζκηθφ (ππξηάδνπ & Κνπηνχδεο, 2017α, 2017β). 

2. Μεζνδνινγία 

2.1. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνηνηηθψλ αμηνινγηθψλ εξγαιείσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο, θαζψο ε 

πνηνηηθή έξεπλα δχλαηαη λα απνθαιχςεη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010).  

Πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθψο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ εξσηψκελνη/εο απφ ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, 

πξνεγήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα γίλεη ε αλαγθαία ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο έξεπλαο θαη λα δνζεί ε απαηηνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ σο πξνο 

ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ηεξψληαο, έηζη, ηελ εξεπλεηηθή δενληνινγία (Κπξηαδή, 

2011).  
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2.2. Γεηγκαηνιεςία- Γείγκα 

Δλ πξνθεηκέλσ, εθαξκφζηεθε ε αλαινγηθή δεηγκαηνιεςία πνζφζησζεο, θαζψο ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 12 εθπαηδεπηηθνί, 22 δηεπζπληέο/ηξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 9 ππνςήθηνη/εο 

δηεπζπληέο/ηξηεο πνπ δελ θαηέιαβαλ ηε ζέζε πξνθεηκέλνπ κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 

δεδνκέλσλ λα επηηεπρζεί θαη ν αλαγθαίνο ηξηγσληζκφο (ππξηάδνπ, 2018). Παξαθάησ 

αθνινπζεί πίλαθαο (Πίλαθαο 1) κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ.  
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3. Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

πγθεθξηκέλα, πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ:  

1) νξηζκέλνη/εο εξσηψκελνη/εο ζεσξνχλ ηε ζπλέληεπμε πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ ςεθνθνξία (17 απαληήζεηο, 9 Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο, 2 Νένη/εο 

Γηεπζπληέο/εο, 3 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Τπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο) 

2) θάπνηνη/εο εξσηψκελνη/εο ζεσξνχλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ πην 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλέληεπμε, αθφκα θαη αλ είρε θάπνηα 

αξλεηηθά ζεκεία (9 απαληήζεηο, 2 Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο, 4 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Τπνςήθηνη/εο 

Γηεπζπληέο/εο) 

3) θάπνηνη/εο εξσηψκελνη/εο ζεσξνχλ φηη θαιψο δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ, φκσο, ηαπηφρξνλα ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ζπλέληεπμε, φπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο ησλ δηεπζπληψλ 

εθπαίδεπζεο (7 απαληήζεηο, 3 Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο, 1 Νένο Γηεπζπληήο, 3 

Δθπαηδεπηηθνί) 

4) θάπνηνη/εο εξσηψκελνη/εο ζεσξνχλ φηη θαλέλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα αμηφπηζην (10 απαληήζεηο, 2 Δδξαησκέλνη/εο 

Γηεπζπληέο/εο, 3 Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο, 2 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Τπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο). 

ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (17/43) εξσηψκελσλ -εθ ησλ 

νπνίσλ νη 11 είλαη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο θαη 3 ππνςήθηνη-, πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζπλέληεπμε 

παξά ηα ηξσηά ηεο ζεκεία είλαη πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απφ ηε κπζηηθή ςεθνθνξία 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζηελ νπνία ελππήξρε έληνλν ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν, γηαηί ηα 

θξηηήξηα φληαο ππνθεηκεληθά, βαζίδνληαλ ζε πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ αμηνινγεζνχλ νη ππνςήθηνη γηα ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, ε ςήθνο απεηέιεζε ην κέζν εθδίθεζεο εθ κέξνπο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο 

ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/εο κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο είραλ αληηπαξαηεζεί ζην παξειζφλ, επεηδή δελ 

είραλ θαηά θάπνην ηξφπν εμππεξεηεζεί.  

«Δίκαη θάζεηα αληίζεηνο, φρη εγσηζηηθά επεηδή νη πθηζηάκελνη ζα θξίλνπλ ηνλ πξντζηάκελν, απιά 

επεηδή δελ είλαη πάληνηε ζηνπο ζπιιφγνπο νη ζρέζεηο θαζαξέο θαη ν άιινο δελ ζε ςεθίδεη επεηδή είζαη 

άμηνο δηεπζπληήο, ζε ςεθίδεη επεηδή είζαη σξαίνο ή δελ είζαη σξαίνο ή επεηδή είζαη αξεζηφο ή φρη, κε 

απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη αμηνθξαηηθά ε θξίζε ησλ δηεπζπληψλ. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα πξέπεη λα 

θχγεη απηφ ην θνκκάηη, ε θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Γηαηί ηφηε ζα κπνξνχκε λα επεθηαζνχκε θαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κε ςεθνθνξία, κε απνηέιεζκα λα ηειεηψζεη… Έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα πξνζφληα πνπ έρεη ηα δηνηθεηηθά, ηελ εκπεηξία, ηα πηπρία ηνπο, 

ηηο γιψζζεο ηνπο, ηελ θξίζε απφ ην ΠΤΠΔ, ηελ ζπλέληεπμε. Έηζη φπσο είλαη δελ έρεη ηελ επρέξεηα ν 

δηεπζπληήο λα θάλεη ηελ έλζηαζή ηνπ γηα λα δεη γηαηί δελ ηνλ ςήθηζαλ ή γηαηί ηνλ ςήθηζαλ. Γηαηί 

κεξηθνί ηη έθαλαλ, φπσο ην είδα ζηελ πξάμε: επεηδή δελ ηνπο έδσζε κία άδεηα ή δελ ήηαλ ζηηο ζρέζεηο 

φπσο πξέπεη λα είλαη, ήζειε λα θεχγεη απφ ηελ δνπιεηά ζπλέρεηα θαη ν δηεπζπληήο ηνλ ήζειε ζηα 

θαζήθνληά ηνπ, δεκηνπξγήζεθε κηα αληηπαιφηεηα θαη εθδηθεηηθά δελ ηνλ ςήθηζε.» (9 Δδξαησκέλνο 

Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 236 of 409                                                                                                              

Ζ ςεθνθνξία ήηαλ βαζηζκέλε ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλέδεημε ηνπο 

πην θαηάιιεινπο, επαξθείο θαη ηθαλνχο ππνςήθηνπο, αιιά εθείλνπο πνπ ήηαλ γλσζηνί, 

αξεζηνί, ζπκπαζείο, αιιά θαη δηαρεηξίζηκνη, γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε απφ δηεθδηθνχληεο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ζ αλππαξμία κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ζρνιεία, 

δπζρέξαηλε επί ηεο νπζίαο ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ε θξίζε δελ κπνξνχζε λα είλαη 

αληηθεηκεληθή. πσο ππνζηεξίρζεθε, απηφο ν ηξφπνο επηινγήο ζηειερψλ ππνλνκεχεη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο αλαδείρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, νη 

νπνίνη/εο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ςήθν ηνπο, επεξέαζαλ θαη ρεηξαγψγεζαλ κε ιαλζάλνληεο 

ηξφπνπο ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα.  

«Η ηειεπηαία ζεσξψ φηη δελ ήηαλ ζσζηή, γηαηί παίδνπλ κεγάιν ξφιν θαη νη θηιηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ 

νη ζπλάδειθνη, δειαδή, λα βγάιεηο έλα πξφζσπν πνπ είλαη θίινο ζνπ, ψζηε κεηά λα κπνξείο λα ην 

ρεηξηζηείο, πξάγκα πνπ έγηλε θηφιαο ζπγθεθξηκέλα ζε εκάο. Αο βγάισ απηή πνπ είλαη θίιε κνπ γηα λα 

κπνξψ λα ηε ρεηξηζηψ εχθνια θαη ζηελ νπζία έρνπλ αλαδεηρζεί θάπνηα άηνκα άιια κέζα απφ απηφ.» 

(12 Δθπαηδεπηηθφο Γαζθάια) 

«Η ςεθνθνξία είλαη εληειψο απαξάδεθηε, δελ κπνξεί λα έρσ λα δηνηθήζσ έλα ζρνιείν πνπ ζα 

γπξίζεη λα κνπ πεη ν ζπλάδειθνο, εγψ ζε ςήθηζα, ζα ζε θαλνλίζσ ηελ άιιε θνξά. Κη εγψ ηη πξέπεη λα 

θάλσ, λα ηνπ θάλσ ην ραηίξη θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν; Πξέπεη λα ην θάλσ επεηδή κε 

ςήθηζε; Γελ κπνξεί ν δηεπζπληήο λα είλαη ππνρξεσκέλνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο, δελ γίλεηαη.» (6 

Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Γαζθάια) 

Ζ κπζηηθή ςεθνθνξία σο ηξφπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

απνδνθηκάζηεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί αλαγθάζηεθαλ λα επηιέμνπλ έλαλ/κία ππνςήθην/α 

θαη ζπλάκα λα  απνξξίςνπλ ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο. Σν θνηλσληθφ απηφ δίιεκκα ήηαλ αθφκα 

πην έληνλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο ππνςήθηνο ήηαλ ν πξνεγνχκελνο δηεπζπληήο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα είρε θνηλσληθή απνδνρή θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, επξφθεηην γηα κηα ςπρνθζφξα δηαδηθαζία, επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ έπξεπε 

απιψο λα εγθξίλνπλ έλαλ ππνςήθην αμηνινγψληαο ηνλ γηα ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, αιιά 

ζηελ νπζία νη ίδηνη ηνλ θαζηζηνχζαλ δηεπζπληή, ζηεξψληαο, έηζη, ηε ζέζε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. 

«Δπεηδή βξέζεθα ζε κηα ηέηνηα θάζε, γηα θαιή κνπ ηχρε δελ ήκνπλ ζε εθείλν ην ζρνιείν πνπ είρα δπν 

ζπλαδέιθνπο κέζα απφ ην ζρνιείν θαη ην δηεπζπληή. Γελ ςήθηδα ζε εθείλν ην ζρνιείν. […] Έλησζα 

πηεζκέλε αλ έπξεπε λα επηιέμσ, γηαηί θαη ν δηεπζπληήο ήηαλ πνιχ θαιφο αιιά θαη ε θνπέια είρε πνιιά 

πξνζφληα γηα λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή. Γειαδή ιεο, ηψξα θφβσ θάπνηνλ δνθηκαζκέλν, ηνλ 

νπνίν μέξσ ηα αξλεηηθά ηνπ θαη δίλσ επθαηξία ζε κία πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί; Μεηά φκσο πψο ζα 

ληψζεη εθείλνο ν άλζξσπνο πνπ ηνπ παίξλεηο ην δηεπζπληηιίθη; Πηζηεχσ φηη απηφ ζα ήηαλ πηεζηηθφ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απηή ε επηινγή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ζα ήηαλ θαιφο ζην ζρνιείν. (3 

Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φκσο, φηαλ ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα δελ είρε ηελ απνδνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθδειψλνληαο εγεκνληθέο θαη απηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο, ν 

λφκνο απηφο επέδξαζε ζεηηθά, θαζψο βνήζεζε ζηελ απνπνκπή ηνπ. 

«ε πεξίπησζε πνπ ηψξα ήηαλ ν ηχξαλλνο ηνπ ζρνιείνπ ζα ην έβιεπα ζαλ ηελ επθαηξία λα θχγεη 

θάπνηνο πνπ κνπ δπζθφιεπε ηελ δσή. πσο ζηελ Γ. πνπ είρε έξζεη θάπνηνο πνπ δελ ηνλ ήζειαλ ηα 

θνξίηζηα (νη δαζθάιεο) θαη έθπγε ζην ηέινο. Δθεί ήηαλ κεγάιε ραξά απηφο ν λφκνο γηα ηα θνξίηζηα.» 

(3 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 237 of 409 

Οη δηεπζπληέο αλ θαη ζέβνληαη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν, ζεσξνχλ αδηαλφεην λα 

επηιέγνληαη θαη λα ςεθίδνληαη απφ απηνχο, θαζψο φληεο πθηζηάκελνη, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ 

κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία γηα λα θξίλνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξφ ηνπο. Γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ παξάδεηγκα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε επηινγή 

γίλεηαη απφ ηα αλψηεξα ζηελ ηεξαξρία ζηειέρε θαη φρη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο.  

«Παξφιν πνπ ε θηινζνθία κνπ είλαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζεσξψ φηη ε ςεθνθνξία 

είλαη πνιχ ιάζνο. Γελ κπνξεί νη πθηζηάκελνη λα επηιέγνπλ ηνλ πξντζηάκελν, είλαη παξάινγν απηφ. 

Δπεηδή είκαη θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δελ κπνξψ λα πάσ ζε κηα επηρείξεζε, ζε έλα εξγνζηάζην θαη νη 

εξγαδφκελνη λα επηιέγνπλ ην αθεληηθφ. Έλαο άλζξσπνο πνπ κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν 

κπνξεί λα θάλεη θξηηηθή; Άιιν ε ζπλεξγαζία θαη άιιν λα επηιεγείο. Γειαδή έλαο ζπλάδειθνο πνπ 

δηνξίζηεθε ηψξα, πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ ζα επηιέμεη αλ ηνπ ρξφλνπ ζα είκαη δηεπζπληήο ή φρη. Γελ 

είλαη ζέκα ζεβαζκνχ, είλαη ζέκα φηη δελ μέξεη ν άλζξσπνο. Γειαδή αλ είλαη ιίγν αλνηρηφ κπαιφ θαη 

θαινπξναίξεηνο, ζα ζνπ πεη φηη πξνζπαζείο λα θάλεηο ηελ δνπιεηά ζνπ, κπνξεί λα ζε πξνζηαηέςεη 

θηφιαο. Τπάξρνπλ ζπκβνχιηα, πξντζηάκελνη, παιηφηεξνη ζπλάδειθνη λα ζνπ θάλνπλ κηα ζπλέληεπμε λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ζνπ, είηε ηελ θνηλσληθή, είηε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη λα δνπλ απηνί αλ αμίδεηο 

λα ζπλερίζεηο απηφ ην πξάγκα.» (12 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

Ο Ν. 4327/2015 είρε θαη έλα άιιν αξλεηηθφ ζεκείν πνπ, επίζεο, αλαθέξζεθε θαη αθνξά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία είραλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί. πσο ζεκεηψζεθε, ζηελ νπζία απηή ε παξάκεηξνο ηνπ λφκνπ έζεηε φξηα 

ζηνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίνη είραλ πηζαλφηεηεο λα εθιεγνχλ θπξίσο ζε ζρνιεία πνπ, είηε 

εξγάδνληαλ, είηε ηνπο γλψξηδαλ πξνζσπηθά, επηβεβαηψλνληαο φηη ε επηινγή απηή βαζίζηεθε 

θαηά βάζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθφζνλ νη ππνςήθηνη δελ αμηνινγήζεθαλ γηα ηηο 

εγεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο, αιιά γηα ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο. Αθφκε, ηέζεθε θαη δήηεκα 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνλ/ζηελ πξνεγνχκελν/ε δηεπζπληή/ηξηα γηα απηφ θαη ζε πνιιά ζρνιεία, 

πνπ ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα ήηαλ εδξαησκέλνο/ε θαη θνηλσληθά απνδεθηφο/ε δελ ππήξραλ άιιεο 

ππνςεθηφηεηεο. 

«Καη ην βαζηθφ πνπ δελ κνπ άξεζε ζε απηφλ ην λφκν είλαη φηη δελ είρε ν ππνςήθηνο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πνιιαπιήο επηινγήο, δειαδή, κπνξνχζακε λα δειψζνπκε ην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί θαη άιιν έλα, κε 

πηζαλφηεηεο κεδακηλέο. Δγψ πνπ λα πάσ… Γελ ζα κε μέξεη ν άιινο θαη ζα ςεθίζεη ηνλ άιιν πνπ 

είλαη κέζα ζην ζρνιείν. ζνλ αθνξά ηηο επηινγέο πνπ είρε ν θάζε έλαο ππνςήθηνο… Ο λφκνο απηφο 

σρξηνχζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν πνπ κπνξνχζεο λα δειψζεηο φζα ζρνιεία ήζειεο.» (11 

Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Γαζθάια) 

Δμαηξεηηθά αλαιπηηθή είλαη ε άπνςε ελφο εδξαησκέλνπ δηεπζπληή (4), ν νπνίνο, παξφιν πνπ 

είρε αμηνινγεζεί κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ζηελ πξνεγνχκελε θξίζε ζηειερψλ (2011), 

σζηφζν, ζεσξεί πην απνηειεζκαηηθφ, αιιά θαη αληηθεηκεληθφ εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε ζε 

ζρέζε κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία. Πξνηείλεη ηε ζχζηαζε κηαο ακεξφιεπηεο επηηξνπήο πνπ ζα 

απαξηίδεηαη απφ κέιε ηνπ ΠΤΠΔ, απφ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη απφ αμηνινγεηέο εθηφο 

δηεχζπλζεο, ελψ φπσο ζεκεηψλεη ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε 

εμνπζία ζε απηή ηε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο εθδεινχκελεο Κνκκαηηθήο ηνπ Σαπηφηεηαο. Αθφκε, 

ζεσξεί φηη ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ εθ ησλ πζηέξσλ, 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 238 of 409                                                                                                              

εθφζνλ έρεη θξηζεί ζεηηθά ν ππνςήθηνο απφ ηελ επηηξνπή, κε ηε κνξθή έγθξηζεο ή απφξξηςεο 

θαη φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ην 2015. 

«Παξφηη ε ζπλέληεπμε είρε πνιιά αξλεηηθά θαη αδπλακίεο, -κάιηζηα εκέλα κνπ αθαίξεζαλ έλα κφξην 

(ην 2011) γηα λα κπεη έλαο πνπ ζα έπαηξλε ζχληαμε ζε 2 ρξφληα θαη θνβφηαλ κήπσο βάισ ην ζρνιείν 

ηνπ θαη κνπ ην είπαλ θηφιαο-, ζα έιεγα, φκσο, φηη είλαη πην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα απφ ην άιιν κε ηελ 

ςήθν ηνπ ζπιιφγνπ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα πην αληηθεηκεληθφ, δειαδή, ε επηηξνπή λα 

απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία λαη κελ κπνξεί λα είλαη εθιεγκέλα απφ ην ΠΤΠΔ, λα είλαη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη θαη άηνκα πνπ ζα θξίλνπλ εθηφο ηεο δηεχζπλζεο, δειαδή, λα κελ είλαη κφλν γλσζηά θαη ζα 

αμηνινγνχλ θαη ηε ζπλέληεπμε θαη ηελ ελ γέλεη παξνπζία ηνπ ππνςήθηνπ. Ο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο 

επεηδή έρεη νξηζηεί απφ θφκκα θαη θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε εμνπζία ζε απηφ. […] Ο 

ζχιινγνο ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα θαηά πιεηνςεθία έγθξηζε ή άξλεζε απηνχ πνπ έρεη ήδε, φκσο, 

εγθξηζεί, δειαδή, εθ ησλ πζηεξψλ. […] Άιιν λα έρνπλ ιφγν θαη άιιν λα ςεθίδνπλ νη πθηζηάκελνη… 

Απηφ είλαη παγθφζκηα πξσηνηππία…» (4 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε απαληήζεηο απφ 9 εξσηψκελνπο/εο πνπ ηνπνζεηνχληαη ππέξ 

ηνπ Νφκνπ 4327/2015 θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο δφζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο (4) θαη ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/εο (3) θαη κφλν 

απφ δχν λένπο δηεπζπληέο. Οη λένη δηεπζπληέο ζπκθσλνχλ κε ηε κέζνδν ηεο ςεθνθνξίαο, 

θαζψο ζεσξνχλ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα πην δηαβιεηφ θαη θαηά ζπλέπεηα ιηγφηεξν 

αμηνθξαηηθφ. Δηδηθφηεξα, εκπηζηεχνληαη ην λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζεσξψληαο ην δίθαην 

θαη δεκνθξαηηθφ, εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα επηιέμνπλ απηφλ/ε πνπ ζα ηνπο δηνηθήζεη.  

«Βξίζθσ ζεηηθφ ην λέν λφκν, γηαηί ην παιαηφηεξν ζχζηεκα, λνκίδσ φηη ήηαλ εχθνια δηαβιεηφ. Έρσ 

αθνχζεη παξαδείγκαηα απφ παιαηφηεξνπο ζπλαδέιθνπο φηη ζηηο ζπλεληεχμεηο γηλφληνπζαλ πνιιά, 

πνιιέο παξεκβάζεηο... Ννκίδσ φηη είλαη έλα δίθαην ζχζηεκα, γηαηί ν θαζέλαο ηειηθά έρεη ην δηεπζπληή 

πνπ ζέιεη.» (5 Νέα Γηεπζχληξηα Γαζθάια) 

Οη εθπαηδεπηηθνί (4) ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηίζεληαη 

ππέξ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, επεηδή επηζπκνχλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπο ζηελ 

επηινγή ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη νη ππνςήθηνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φρη απφ 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία, φπσο αλαθέξνπλ, θξίλνληαο βάζεη θνκκαηηθψλ θξηηεξίσλ, 

απέθιεηαλ ηθαλνχο θαη άμηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαζηζηνχζαλ εο αεί ζπζηεκηθνχο 

δηεπζπληέο. 

«Με ηελ εκπεηξία πνπ έρσ, λνκίδσ φηη θαζπζηέξεζε πνιχ λα έξζεη απηφο ν λφκνο. Η δηαδηθαζία 

επηινγήο απφ ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ήηαλ απζηεξψο θνκκαηηθή. Άλζξσπνη πνιχ αμηφινγνη δελ 

επηιέγνληαλ ζην παξειζφλ δηεπζπληέο. Έπαηξλαλ ρακειή βαζκνινγία. Καη άλζξσπνη πνπ ήηαλ θνληά 

ζην θφκκα έβγαηλαλ πξψηνη. Απηφ είλαη άζρεκν. Δίρα έλα ζπλάδειθφ κνπ απφ έλα ρσξηφ πνπ βγήθε 

πξψηνο θαη ήηαλ έλα πξφζσπν πνπ φινη ηνλ ήμεξαλ πνηνο είλαη. Η επηινγή απφ ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα δελ ήηαλ θαζφινπ αμηνθξαηηθή. […] Σν έδεζα θη εγψ σο λένο δάζθαινο κε ηνπο 

δηεπζπληέο, άπια έηπρα ζε θαινχο αλζξψπνπο. Χζηφζν, ην έιεγαλ θαη νη ίδηνη φηη δελ είραλ θαλέλα 

άγρνο φηη δελ ζα μαλαγίλνπλ δηεπζπληέο, ήηαλ δεδνκέλν. Ννκίδσ φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ.» (11 

Δθπαηδεπηηθφο Γάζθαινο) 

Παξφιν πνπ ν ηξφπνο επηινγήο κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο 

πεξηζζφηεξν αμηνθξαηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο, εληζρχνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, σζηφζν, παξνπζηάδεη αξλεηηθά ζεκεία, θαζψο επηιέγεηαη «ν αξεζηφο ησλ παιηψλ 
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ζπλαδέιθσλ», απηψλ, δειαδή, πνπ έρνπλ κηα ηζρπξή Κνηλσληθή Σαπηφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

ηδηφηππεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. πσο 

ζεκεηψλεη εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο (10) ε ςεθνθνξία ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζε 

κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη φρη ζε ππνθεηκεληθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηνπ ππνςήθηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ έιιεηςε κεηξήζηκσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

εμηζψλεη ηξφπνλ ηηλά ηελ ςεθνθνξία κε ηε ζπλέληεπμε, θαζψο ιεηηνπξγψληαο απηέο νη 

κέζνδνη ζε έλα πιαίζην «πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ», αλαδεηθλχνπλ σο δηεπζπληέο/ηξηεο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ είλαη αλεπαξθείο θαη αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιήκαηα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, κε απνηέιεζκα λα δεηνχλ ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε άιισλ δηεπζπληψλ.  

«ίγνπξα ν δεχηεξνο είλαη πην αμηνθξαηηθφο. Γηαηί κε ην ΠΤΠΔ έπαηδε, κε ηα πξνζφληα θαη ηελ 

ζπλέληεπμε, θαη ζηελ νπζία γηλφηαλ δηεπζπληήο ν αξεζηφο ηνπ ΠΤΠΔ, ηνπ εθάζηνηε πξντζηακέλνπ. 

[…]αλ δηαδηθαζία πηζηεχσ είλαη ε δεχηεξε ε θαιχηεξε. Σν λα ςεθίδνπκε εκείο. Γηαηί κε ηελ δεχηεξε 

θνξά, αλ δελ είζαη θαιφο δελ ζα ζε ςεθίζσ. Θα ςεθίζσ θάπνηνλ άιινλ. Θα πξέπεη λα βγνπλ θάπνηνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βαζκνιφγεζε. Γειαδή, ζα ήηαλ πνιχ αμηνθξαηηθφ αλ βαζηδφηαλ ζηελ 

πξνυπεξεζία ζνπ, ην ηη έρεηο ζαλ εθπαηδεπηηθφο, αλ κπνξνχζεο λα αμηνινγεζείο κε δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα, γεληθά κε ηελ πξνζθνξά ζην ζχλνιν. Γηαηί είλαη θάηη αλάινγν ηεο ζπλέληεπμεο ε 

ςεθνθνξία, ην αλ είζαη αξεζηφο ή φρη. […] Γηαηί είδακε δηεπζπληέο πνπ έρνπκε ζέκαηα, απνδείρηεθε 

φηη δελ είλαη ηθαλνί. Γελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θξίζεηο. Φσλάδνπλ άιινπο δηεπζπληέο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην δηθφ ηνπο ην ζέκα, επίζεκα.» (10 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία έρεη δεκνθξαηηθφ 

πεξηερφκελν, φκσο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά ρξεηάδεηαη σξηκφηεηα θαη ζχλεζε 

θαη απφ ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε, πξνθεηκέλνπ ε θξίζε λα είλαη βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα. πσο αλαθέξζεθε, ε ςεθνθνξία αλαπφδξαζηα επεξεάζηεθε απφ ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρνιηθφ θιίκα -ην νπνίν θπκαηλφηαλ 

απφ αξλεηηθφ ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ είρε επηθξαηήζεη κε ηελ επηθείκελε αμηνιφγεζε 

κέρξη δεκνθξαηηθφ- θαη ηε δηάρπηε δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί εθνχζηα ή αθνχζηα ππέζθαςαλ ηε 

δεκνθξαηηθή θαηά ηα άιια δηαδηθαζία, ςεθίδνληαο ππνθεηκεληθά απφ θφβν λα «θαλνχλ 

κεηνςεθία». Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ςεθνθνξία επλφεζε ηνπο/ηηο ελ ελεξγεία 

δηεπζπληέο/ηξηεο ζε αληίζεζε κε άγλσζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ κπνξνχζαλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ λα θξηζνχλ αληηθεηκεληθά, ελψ δηακφξθσζε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο εληφο ησλ 

ζρνιείσλ, θαζψο νη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο επηρείξεζαλ λα «εμππεξεηήζνπλ» πνηθηινηξφπσο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ςήθν ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη άηππεο νκάδεο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

«Καηά ηε γλψκε κνπ είλαη θαιή ζαλ θίλεζε ε ςεθνθνξία γηα λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα, αιιά δελ ηα 

αιιάδεη εχθνια, γηαηί δελ αιιάδνπλ νη λννηξνπίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ κε 

ιάζνο θξηηήξηα, δειαδή, απηά πνπ ηνπο βνιεχνπλ. Τπεξηζρχεη ηειηθά ε θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη κέζα 

ζε θάζε ζχιινγν. Αλ ππεξηζρχεη ην θάλσ δεκνζηνυπαιιειηθά ηε δνπιεηά κνπ, φζν γίλεηαη λα κνπ 

δεηάλε ιηγφηεξα πξάγκαηα γηα λα γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, αλ είλαη απηή ε θνπιηνχξα, απηφ ζα επεξεάζεη 

θαη ην πνην δηεπζπληή ζα επηιέμνπκε. Δπίζεο, αλ θνβνχληαη γηαηί ππήξρε ιίγν ηξνκνθξαηηθφ θιίκα 

πξηλ κε ηελ αμηνιφγεζε, αλ θνβνχληαη θαη κεηξάγαλε νη θαθνκνίξεδεο ηηο ςήθνπο αλ ηειηθά ζα βγεη 

απηφο ν δηεπζπληήο θαη αλ βιέπαλε φηη λαη ηειηθά κπνξεί λα βγεη γηαηί θάπνηνη ζα ηνλ ςεθίζνπλ, 

ςεθίδαλε θαη απηνί γηαηί θνβφληνπζαλ λα θαλνχλ κεηνςεθία. Άξα, θαιή ηδέα ήηαλ, αιιά 
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ππνλνκεχζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» (7 Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

«Βιέπσ φηη ν ηειεπηαίνο λφκνο έρεη έλα ζεηηθφ, φηη ε αμηνιφγεζε απνθηά ακθίδξνκε ζρέζε, γηαηί 

πιένλ έξρεηαη θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ λα αμηνινγήζεη ην δηεπζπληή πφζν θαιφο είλαη. Βέβαηα 

έρεη θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ζα έξζεη έλαο ππνςήθηνο δηεπζπληήο πνπ 

δελ ηνλ γλσξίδνπλ θαλ νη ζπλάδειθνη κε ηη θξηηήξηα ζα ηνλ θξίλνπλ, ηνλ λπλ δηεπζπληή ηνλ θξίλνπλ, 

απηφλ κε ηη; Καη επίζεο ππάξρεη θαη ην άιιν φηη κε ην άθνπζκα φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα 

ςεθίδεη, πνιινί δηεπζπληέο άξρηζαλ ην δνχλαη θαη ιαβείλ, ην νπνίν δελ είλαη θαιφ πξάγκα, νχηε λα 

νκαδνπνηνχληαη νη ζπλάδειθνη, νχηε ηάμηκν, νχηε ρνξήγεζε αδεηψλ άγξαθσλ…» (8 Τπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία νη εξσηψκελνη/εο πηζηεχνπλ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο επηινγήο είλαη 

απηφο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ επηινγή δηεπζπληψλ/ηξηψλ εθπαίδεπζεο, θαζψο ήηαλ κεηθηφο 

κε ζπλέληεπμε απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (ΑΠΤΠΔ) θαη ςεθνθνξία κε εθινγείο 

ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ηξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη εξσηψκελνη/εο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πξνηείλνπλ έλα ζπλζεηηθφ θαη ζπλδπαζηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο, φπνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα, ε ζπλέληεπμε θαη ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ, ε νπνία λαη κελ ζα έρεη 

βαξχηεηα, αιιά δελ ζα είλαη θαζνξηζηηθή, κε απνηέιεζκα λα εθκεδελίδεη ηηο ζπνπδέο θαη ελ 

γέλεη ηα κεηξήζηκα θξηηήξηα. Αθφκε, φπσο ζεκεηψλεη εδξαησκέλνο δηεπζπληήο (1) νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ηξηβήο κε ηνλ δηεπζπληή 

είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεινη λα ηνλ αμηνινγήζνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο ή ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν. Πξνζζέηεη, επίζεο, φηη ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί κηα 

αλεμάξηεηε αξρή, ε νπνία ρσξίο θνκκαηηθά θξηηήξηα ζα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά φρη κφλν 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, αιιά ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ησλ ζηειερψλ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο, 

άπνςε πνπ απνηειεί αίηεκα αξθεηψλ δηεπζπληψλ απφ άιιεο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. 

«Σν 95% ησλ δηεπζπληψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ βγήθαλ θαη κε ηνλ ησξηλφ. Θεσξψ φηη νη 

ζπλάδειθνη μέξνπλ θαιπηέξα απφ ηνλ θαζέλα. Θεσξψ θαζνξηζηηθφ λα έρεηο ηελ γλψκε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δηδαζθφλησλ. Αιιά λα κελ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δίκαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είκαη ππέξ φκσο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. […] Πηζηεχσ ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ λα έρνπλ γλψκε (νη 

εθπαηδεπηηθνί), φρη φκσο θαζνξηζηηθή. Ήηαλ θαζνξηζηηθή γηαηί θάπνηνο πνπ δελ έπαηξλε ην 20% θαη 

ρίιηα κφξηα απφ ηηο ζπνπδέο απνθιείνληαλ. Θεσξψ φηη είλαη ιάζνο απηφ, λα έρεη γλψκε βέβαηα, λα 

κεηξάεη ιηγφηεξν, φκσο. Να ππάξρεη θαη κηα επηηξνπή αλεμάξηεηε, ρσξίο ελδηάκεζνπο θαη παξαηάμεηο 

θαη αιηζβεξίζηα λα αμηνινγεί ην έξγν ησλ ζηειερψλ εηδηθά. Δηδηθά νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη απζηεξά.» (1 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Γχν ελ ελεξγεία δηεπζπληέο πξνηείλνπλ ε δηαδηθαζία θξίζεο ησλ ππνςήθησλ ζηειερψλ λα 

είλαη νιηζηηθή θαη ζθαηξηθή, θαζψο ε κελ ζπλέληεπμε αμηνπνηνχζε ηελ άπνςε ησλ ηεξαξρηθά 

αλψηεξσλ, ελψ ε ςεθνθνξία ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

βάζεο. πσο ζεκεηψλνπλ, ε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί, είηε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο γξαπηνχ δηαγσληζκνχ, είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ ην ζχγρξνλν ζρνιείν λα ελαξκνληζηεί κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

επνρήο. Ζ πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηε δηαδηθαζία θξίζεο 

ζηειερψλ, πνπ αλαθέξζεθε απφ έλαλ εδξαησκέλν δηεπζπληή (3) απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 
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έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ελφο εδξαησκέλνπ δηεπζπληή (9) ηεο πξψηεο 

θαηεγνξίαο, πνπ ζεσξεί αξλεηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κηα ηέηνηα εμέιημε. 

«Έρσ ζπκκεηάζρεη θαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν επηινγήο αιιά θαη κε ηνλ ηειεπηαίν. […]Δθείλν πνπ έρσ 

λα πσ –δελ μέξσ πφζν είλαη αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά- είλαη φηη πξέπεη θάπνηνο λα θξηζεί 

ζθαηξηθά θαη νιηζηηθά γηα απηφ πνπ θάλεη. Γηαηί πνιιέο θνξέο ηα ζπζηήκαηα, είηε κε ην αξρηθφ καο 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, είηε ηψξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βάζε, 

πνηέ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά. Αιιά πηζηεχσ φηη ζαθψο θαη πξέπεη λα έρνπλ ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

βάζεο, φπσο θαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, δειαδή νη πξντζηάκελνί καο ζε απηφ πνπ θάλνπλ ζε κηα 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία. πσο κπνξνχκε λα βάινπκε, λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο καζεηέο αθφκα, λα 

έρνπκε θαη ηελ θνηλσλία, δειαδή ηνπο γνλείο ζε απηφ ην θνκκάηη. Άξα, κηα επνκέλε θνξά κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα εκπινπηηζηεί ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο. Δθηηκψ φηη πάληα πξέπεη λα πξνζαξκνδφκαζηε 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο.» (3 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

«Η γλψκε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, φπσο έγηλε κε ηνπο 

δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο. Ίζσο λα ππήξρε θαη έλαο δηαγσληζκφο. ζν πην πνιιά θξηηήξηα ηφζν πην 

θαιφ ζα είλαη γηα λα βγεη κηα εηθφλα ζπλνιηθή. Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα 

ζηαζεί. Η γλψκε ησλ ζπλαδέιθσλ, ν ζεβαζκφο, λα ππάξρεη θαη έλαο γξαπηφο δηαγσληζκφο πνπ λα 

θαίλνληαη θάπνπ νη ηθαλφηεηεο θηι. Σν νινθιεξσηηθά δίθαην είλαη ζρεηηθφ, αιιά πηζηεχσ φηη ν 

ζπλδπαζκφο πνιιψλ πξαγκάησλ έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα.» (7 Νένο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε λένπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο (7), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ (ζπλέληεπμε-ςεθνθνξία) κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα 

θαη αμηνθξαηία ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ε ππεξκεγέζπλζε ελφο θξηηεξίνπ θαη ε ππνβάζκηζε ή 

αθφκα θαη ε αλππαξμία άιισλ, αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζηελ αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

κελ ςεθνθνξία εμαηηίαο ηεο άκεζεο θαη θαζεκεξηλήο επαθήο εθιέγνληνο θαη εθιεγφκελνπ, 

δεκηνχξγεζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηδηφηππεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπλέληεπμε βαζηδφηαλ κνλνκεξψο ζηελ θξίζε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (ΠΤΠΔ). πσο θάλεθε απφ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα, ην 90% 

ησλ πξνεγνχκελσλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ επαλεμειέγεζαλ θαη κφλν ην 10% άιιαμε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνεγνχκελνο ηξφπνο επηινγήο ζηειερψλ ήηαλ ζε έλα βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, πξνηείλεη κηα ζπλζεηηθή θαη πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε 

κε πνιιά ηζνδχλακα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά θαη 

εμηζνξξνπεηηθά, θαζψο κπνξεί λα πξνεγεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

λα αθνινπζήζεη ε εθινγή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία, φκσο, ζα έρεη κεησκέλε 

βαξχηεηα.  

«Σν γεγνλφο φηη θαηά 90% επαλεμειέγεζαλ νη δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχζαλ πξηλ, απηφ δείρλεη φηη ε 

πξφηεξε δηαδηθαζία θάηη θαιφ ζα παξήγαγε. Η πξνεγνχκελε δηαδηθαζία έδηλε ππεξβάιινλ βάξνο ζηε 

ζπλέληεπμε θαη ε δεχηεξε ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπιιφγνπ. Απηφ δεκηνπξγεί δηαβιεηφηεηα, 

δειαδή, φηαλ έρεηο έλαλ βαζηθφ θξίθν, απηφο ν θξίθνο είλαη πνιχ εχθνιν λα ηξσζεί θαη λα ζπάζεη. 

Γηα κέλα κηα αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη πνιιά επίπεδα ηζνδχλακα κεηαμχ ηνπο, ψζηε θαη 

έλα λα κελ πάεη θαιά, λα ππάξρνπλ άιια αληηζηαζκηζηηθά. Γελ γίλεηαη λα ππεξπξνβάιισ νχηε ηε 

ζπλέληεπμε παιηφηεξα, νχηε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπιιφγνπ. […] Δλδερνκέλσο, λα δηεπξπλζεί 

θαη ην πέικα ησλ επηινγψλ ελφο δηεπζπληή, λα είλαη φιν ην ΠΤΠΔ, γηαηί, δειαδή, λα πξέπεη λα 

πεξηνξίζεη ηε βεληάιηα ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.» (7 Άλδξαο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 
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ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία έρνπκε δέθα απαληήζεηο –θπξίσο απφ δηεθδηθνχληεο (8)- ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο θαλέλαο λφκνο εθ ησλ δχν δελ είλαη απνιχησο απνηειεζκαηηθφο θαη αληηθεηκεληθφο 

γηα λα αλαδείμεη ηνπο πην ηθαλνχο, θαηάιιεινπο, θαη επαξθείο ππνςήθηνπο. Ζ ςεθνθνξία 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία άηππσλ νκάδσλ εληφο ζρνιείνπ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζπγθξνπζηαθά 

θαη αληαγσληζηηθά, ελψ ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ην απνηέιεζκα λα ήηαλ αλαμηφπηζην, αλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ ήηαλ κφληκν ζην ζρνιείν. Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχζε είρε εγείξεη πνιιέο ελζηάζεηο εθ κέξνπο ππνςήθησλ δηεπζπληψλ θπξίσο γηα 

θαηλφκελα δηαβιεηφηεηαο θαη αδηαθάλεηαο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δηεθδηθνχληεο ζεσξνχλ φηη είλαη ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ε επηινγή νπνηνδήπνηε πνηνηηθνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, θαζψο ην δεηνχκελν 

είλαη λα ηεξείηαη ε αμηνθξαηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζην ζπλνιηθφ έξγν ησλ ππνςήθησλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

θαη παξέκβαζε εμσγελψλ παξαγφλησλ, πνπ κπνξεί λα αιινηψζνπλ θαη λα δηαζηξεβιψζνπλ 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

«Ννκίδσ φηη θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ είλαη εληειψο απνηειεζκαηηθφο. Ννκίδσ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζα ήηαλ λα ζε θξίλεη θάπνηνο απφ ηελ δνπιεηά πνπ έρεηο θάλεη. Γειαδή, ζε απηφ ην θνκκάηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θξίλνπλ φηη κε ηνλ δηεπζπληή θάλακε θαιή δνπιεηά θαη κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε. Αιιά εθεί ππάξρνπλ άιια δεηήκαηα. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θιίθεο κέζα ζην 

ρψξν, έγηλαλ πάξα πνιιά, γηα απηφ ην ιέσ, ζε θάπνηα ζρνιεία. Μπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πξνσζήζνπλ θάπνηνη θάπνηνλ άιινλ. Θα έπξεπε ινηπφλ έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο λα κπνξεί κε 

θάπνην ηξφπν λα δεη ηελ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη κέζα ζε έλα ζρνιείν ζε κηα πνξεία εηψλ.» (5 

Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

«Καη νη δχν ηξφπνη επηινγήο ζηειερψλ έρνπλ ηα αξλεηηθά θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Καθά ηα ςέκαηα 

θαη κε ηε ζπλέληεπμε κέζσ ηνπ δηεπξπκέλνπ ΠΤΠΔ πάληα ππάξρεη ππνθεηκεληθφηεηα θαη ίζσο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο επεξεάδνληαη νη απφςεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαη κπνξεί απηφ 

λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο. Καη ν ηειεπηαίνο λφκνο έρεη ηα αξλεηηθά ηνπ γηαηί ππάξρεη ν θφβνο ηνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο ε κία λα ππνζηεξίδεη ηνλ έλαλ θαη ε άιιε ηνλ άιιν ππνςήθην. ε εκέλα δελ 

έηπρε γηαηί δελ ππήξρε άιινο ππνςήθηνο θαη έηζη δελ κε επεξέαζε θαζφινπ ε δηαδηθαζία κε ηνλ 

ηειεπηαίν λφκν. Πηζηεχσ θαη μέξσ φηη ζε αξθεηά ζρνιεία ππήξραλ πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

πνιιά δεηήκαηα….» (8 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Μηα λέα δηεπζχληξηα εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο (3) αλαιχεη δηεμνδηθά ην Νφκν 4327/2015, 

ζεκεηψλνληαο φηη αλ θαη έρεη δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα, αληηηηζέκελνο ζηελ ηνπνζέηεζε 

εγθάζεησλ απφ ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα δηεπζπληψλ, εληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

θαηφξζσζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζεηηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ςήθηζαλ αλψξηκα κε θαζαξά πξνζσπηθά θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα λα δηαζαιεπζεί ην ζεηηθφ 

θιίκα θαη λα ππνλνκεπζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ ηεθκαίξεηαη θαη 

απφ ηελ πξφθιεζε πνηθίισλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θάπνηνη 

εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ςήθν ηνπο σο κέζν εθδίθεζεο θαη αληαπφδνζεο, παξά σο 

κέζν αλάδεημεο ησλ ηθαλφηεξσλ θαη θαηαιιειφηεξσλ ππνςήθησλ. 

«Απηφο ν λφκνο θάιππηε ηελ άπνςε πνιιψλ πνπ έιεγαλ πσο είλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη έλαο άζρεηνο 

δηεπζπληήο πνπ δελ είλαη απφ ηελ πεξηνρή θαη δελ μέξεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Σν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ αληηπαξαζέζεηο θαη δελ μέξσ πσο ηηο δηαρεηξίδνληαη πιένλ, ζα 

είλαη δχζθνιν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη γηα ην δηεπζπληή. Πνιιέο θνξέο νη ζπλάδειθνη ιέγαλε ζηα 
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ζρνιεία καο ζηέιλνπλ ηνλ ηάδε δηεπζπληή πνπ δελ είλαη αγαπεηφο, δελ είλαη αξεζηφο, καο ηνλ 

επηβάιινπλ. […] Σν δήηεκα είλαη θαηά πφζνλ ήηαλ έηνηκνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ψξηκνη λα επηιέμνπλ. 

[…] ε άιια ζρνιεία άθνπζα δηεπζπληέο πνπ θαηαθέξζεθαλ ελαληίνλ ησλ ζπλαδέιθσλ, θάπνηνη 

ζπλάδειθνη πνπ είραλ πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο κε ην δηεπζπληή είπαλ «ηψξα ζα δεη ηη ζα ηνπ 

θάλσ», βξήθαλ ηελ επθαηξία ρσξίο λα θξίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα, αιιά ςήθηζαλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.» (3 Νέα Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

Σα ιεγφκελα ησλ δηεθδηθνχλησλ επηβεβαηψλεη θαη κηα εθπαηδεπηηθφο (5), αλαθέξνληαο φηη ε 

ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ςεθνθνξία, 

αιιά θαη απηή έρεη αξλεηηθά ζεκεία, επεηδή βαζηδφκελε ζε θνκκαηηθά θξηηήξηα, αλαδείθλπε 

αλεπαξθείο θαη κε απνδεθηνχο θνηλσληθά δηεπζπληέο. Ζ ςεθνθνξία, σο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, 

δελ ήηαλ αξλεηηθή κφλν γηα ηνπο δηεπζπληέο, αιιά θπξίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα 

έπξεπε λα επηιέμνπλ, λα ππεξςεθίζνπλ θάπνηνλ θαη λα θαηαςεθίζνπλ θάπνηνλ άιιν, ζηελ 

πεξίπησζε πνιιψλ ππνςήθησλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα πξσηφγλσξν γηα ην 

ζρνιείν θιίκα αληαγσληζκνχ. Ζ δηακφξθσζε άηππσλ νκάδσλ θαη ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο, 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην φηη θάπνηνη ππνςήθηνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθξαηήζνπλ έλαληη 

ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο δελ δίζηαζαλ λα πξνβνχλ αθφκα θαη ζε ηδηφηππεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ςήθν ηνπο. 

«Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ιάζνο. Με ην ΠΤΠΔ ήηαλ ιάζνο, γηαηί έπαηδαλ ξφιν ηα θνκκαηηθά θαη κε 

ηελ ςεθνθνξία νη ζπλάδειθνη ήξζαλ ζε δχζθνιε ζέζε, γηαηί κπνξεί θάπνηνη λα κελ ζπκπαζνχζαλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηεπζπληή ή λα πίζηεπαλ φηη δελ έρεη ηθαλφηεηεο, ήξζαλ ζε δχζθνιε ζέζε λα ηνλ 

θαηαςεθίζνπλ γηαηί ζα θαηλφηαλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζάξξνο θαη ιέλε ηε 

γλψκε ηνπο κε ηελ ςήθν ηνπο ζαξξαιέα, φηη εγψ δε ζε γνπζηάξσ, αιιά αλ εθιεγείο ζα ζε απνδερζψ 

ζαλ δηεπζπληή κνπ. κσο δελ ζπκθσλψ κε ην λέν λφκν, γηαηί γηλφληνπζαλ θιίθεο. Παξάδεηγκα έρσ 

αθνχζεη πεξίπησζε κε ππνςήθην δηεπζπληή πνπ πξνζπαζνχζε λα επεξεάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ιέγνληαο ςήθηζέ κε γηαηί ζα ζνπ θάλσ απηφ είκαη κε ην κέξνο ζνπ. Δθ ησλ δχν λφκσλ θαιχηεξνο 

είλαη απηφο κε ηελ επηινγή ηνπ ΠΤΠΔ, φκσο θαη εθεί δελ κπήθαλ άμηνη άλζξσπνη. Τπήξραλ άηνκα 

πνπ δελ ήηαλ θαζφινπ αγαπεηά σο δηεπζπληέο θαη φκσο γίλαλε…[…] Σν λα ςεθίδνπλ νη δάζθαινη 

δελ είλαη θαιφ, έξρεηαη ν δηεπζπληήο ζε δχζθνιε ζέζε, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο πνηνο ζα πάξεη 

ηελ θαξέθια θαη πνηνο δελ ζα ηελ πάξεη.» (5 Δθπαηδεπηηθφο Γαζθάια) 

Δμαηξεηηθά αλαιπηηθή είλαη ε άπνςε λέαο εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο (1), ε νπνία εθηφο απφ 

ηα αξλεηηθά ζεκεία ησλ δχν λφκσλ, αλαθέξεη πσο απηφο ν ηξφπνο επηινγήο επλφεζε ηνπο/ηηο 

δαζθάινπο/εο, πνπ σο θπξίαξρε αξηζκεηηθά θαη θνηλσληθά ππνθαηεγνξία, είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εθιεγνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, εθφζνλ ην 

εθινγηθφ ζψκα απνηεινχληαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ δαζθάινπο/εο.  

«Δίλαη θαιφ απφ ηελ άιιε λα ππάξρεη ε έγθξηζε ηνπ ζπιιφγνπ γηα έλα δηεπζπληή. θέςνπ, φκσο, φηη 

ζαλ εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο ζεσξψ φηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ππνςήθηνη θαη είλαη γηα παξάδεηγκα δάζθαινη, ζεσξψ φηη έρσ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ λα εθιεγψ. […] Πξνζπάζεζαλ μαθληθά φινη ζηνπο ζπιιφγνπο λα γίλνπλ πην ζπκπαζείο θαη ίζσο 

λα ήηαλ είλαη ιίγν ςεχηηθν. […] …ζε πνιιά ζρνιεία αλαιψζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε ησλ 

ππννκάδσλ πνπ ήηαλ ζηε κία πιεπξά ή ζηελ άιιε, φπνπ ππήξραλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη γηα 

παξάδεηγκα. Με ηε ζπλέληεπμε, ζεσξψ φηη δελ είλαη αξθεηά αληηθεηκεληθφο ηξφπνο, γηαηί κπνξείο λα 

παξέκβεηο. […] Γεληθά είλαη απαξάδεθην λα κελ πξνζκεηξψληαη ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα γηα 

θάπνηεο ζέζεηο, δειαδή, κηα δσή γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηα ρξφληα ππεξεζίαο είλαη ην κεγάιν αηνχ… ή νη 

ζπκπάζεηεο…» (1 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 
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Σέζζεξηο δηεθδηθνχληεο αλαθέξνπλ, επίζεο, ηα θαθψο θείκελα ησλ δχν λφκσλ, ελψ πηζηεχνπλ 

φηη ε ςεθνθνξία ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί αθελφο απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ γηα λα 

είλαη αμηφπηζηε -άπνςε πνπ αλαθέξζεθε απφ αξθεηνχο δηεπζπληέο- θαη αθεηέξνπ ε ςήθνο ζα 

έπξεπε λα είλαη θαλεξή θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε γηα λα κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε 

εθ κέξνπο ησλ ππνςήθησλ. Αθφκε, ε αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ζπγγξαθηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο ησλ ππνςεθίσλ ζα ήηαλ ηα 

θαηαιιειφηεξα θξηηήξηα γηα λα θξηζνχλ αληηθεηκεληθά, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ππνςήθηνπ 

δηεπζπληή (1). 

«Καη ν έλαο θαη ν άιινο λφκνο έρεη ηξσηά ζεκεία. Ο έλαο είρε ηε ζπλέληεπμε θαη απνθάζηδαλ 

θάπνηνη, αλ απηνί απνθάζηδαλ ζσζηά ήηαλ εληάμεη. Ο άιινο ήηαλ ε ςεθνθνξία, λαη ζα πξέπεη λα 

δεηεζεί ε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αιιά φρη ρσξίο αηηηνιφγεζε. Γελ κπνξψ λα απνθαζίδσ 

εγψ γηα ζέλα ρσξίο λα δηθαηνινγψ, γηα λα κπνξεί κεηά ν ππνςήθηνο λα θάλεη έλζηαζε. […] ην 

ζρνιείν πνπ ήκνπλ ην δηεπζπληή ηνλ έβγαιαλ νη αλαπιεξσηέο, απηνί νη νπνίνη ήηαλ εθεί θαη δελ ζα 

ηνλ μαλαέρνπλ δηεπζπληή. Θα πξέπεη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε απηνχο πνπ είλαη κφληκνη εθεί 

νξγαληθά, ε γλψκε ηνπο λα έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα.» (5 Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

«Οχηε ν έλαο ηξφπνο επηινγήο είλαη θαιφο νχηε ν άιινο. Δγψ ζα πξφηεηλα γηα ηελ επηινγή λα γίλεη κε 

βάζε ηε ζπγγξαθηθή, κε βάζε ηελ θνηλσληθή δξάζε, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά, κε βάζε ην θάθειφ ηνπ. 

Καη αλ κπνξεί ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Γελ ήηαλ νη θαηαιιειφηεξνη απηνί πνπ 

κπήθαλ, γηαηί ε ηειεπηαία επηινγή βαζίζηεθε ζε θιίθεο θαη ζε κηθξνεμππεξεηήζεηο.» (1 Τπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

πδήηεζε- Πξνηάζεηο 

Αξθεηνί/εο εξσηψκελνη/εο –θαηά βάζε εδξαησκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο θαη θάπνηνη/εο λένη 

δηεπζπληέο/ηξηεο θαη ππνςήθηνη/εο (δηεθδηθνχληεο)- ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο -ζπλάδνληαο κε ηα επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνχινπ θαη 

πκεσλίδε (2017)-ζεσξψληαο φηη ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Σαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα), ελψ γηα λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ παξαδείγκαηα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καηά 

ζπλέπεηα, νη εξσηψκελνη/εο απηνί/εο ππαηλίζζνληαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κνπηνχδεο, 2012) πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε βεκπεξηαλή 

γξαθεηνθξαηία (Θενθηιίδεο, 2012) θαη ηε Γηνηθεηηθή Ζγεζία (Bush, 2007) είλαη αζχκβαην λα 

εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο απνθεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο νη 

δηεπζπληέο/ηξηεο εθαξκφδνληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο,κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ελ 

ζπλερεία λα θαηαςεθηζηνχλ ζηελ ςεθνθνξία (ππξηάδνπ, 2018). 

Κη ελψ νη έρνληεο/εο Ηγεηηθή Σαπηφηεηα (ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο) πξνηηκνχλ ε ρνξήγεζε 

ηεο Σαπηφηεηαο απηήο λα γίλεηαη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα, νη έρνληεο Σαπηφηεηα Αθφινπζνπ 

(θαη θάπνηνη δηεθδηθνχληεο) επηζπκνχλ νη ίδηνη/εο λα ρνξεγνχλ ηελ Ηγεηηθή Σαπηφηεηα, άπνςε 

πνπ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνχινπ θαη πκεσλίδε 

(2017). Καηά ηε γλψκε ηνπο, ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Σαπηφηεηαο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 
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ηνπ ζρνιείνπ εληζρχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο ε αμηνιφγεζε θαη επαλαμηνιφγεζε 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο, 

επεηδή δηαζθαιίδεη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο επηινγήο απφ ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, θαζψο ε ελεξγή Κνκκαηηθή Σαπηφηεηα φρη απιψο 

εμαζθάιηδε ηελ επαλεθινγή ησλ ππνςήθησλ, αιιά ζπλάκα αλαπαξήγαγε έλα statusquo εο αεί 

ζπζηεκηθψλ δηεπζπληψλ/ηψλ, νη νπνίνη/εο βαζηδφκελνη/εο ζηα θνηλσληθά δίθηπα αηζζάλνληαλ 

άηξσηνη/εο (ππξηάδνπ & Κνπηνχδεο, 2017α). Ζ άπνςε απηή απνηππψλεη ηελ αλάγθε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ άζθεζε εγεζίαο θαη φρη παζεηηθφ ξφιν Αθφινπζνπ 

πνπ εμ νξηζκνχ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ ηεξαξρία θαη ηε ζέζε ηζρχνο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο. 

πλεπψο, κέζσ ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γίλεηαη άκεζε ρνξήγεζε ηεο Ηγεηηθήο Σαπηφηεηαο 

απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο-αθφινπζνπο, πνπ αμηνινγνχλ ηηο δεμηφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη πξσηνηππηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ, δίλνληαο ζεηηθή ςήθν ζε απηνχο/εο πνπ αθελφο 

κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο θαη αθεηέξνπ ζε 

απηνχο/εο πνπ απνζηαζηνπνηνχληαη απφ εγεκνληθέο-θπξηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο δε 

ιείπνπλ ηα θαηλφκελα θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο εθ κέξνπο δηεπζπληψλ/ηξηψλ (ππξηάδνπ, 

2018, ζ. 575∙ Spyriadou & Koutouzis, 2020). 

Αθφκε, πξνηάζεθε απφ ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, έλαο ζπλδπαζηηθφο, 

ζθαηξηθφο θαη νιηζηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, δειαδή, έλαο ζπγθεξαζκφο ησλ δχν εξγαιείσλ, 

-θαζψο θάηη αλάινγν ίζρπζε ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο (Ν. 

4351/2015)-, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Σαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα 

πνιππξηζκαηηθή θαη πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, ε νπνία έρνληαο πνιιά θαη ηζνδχλακα 

θξηηήξηα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά θη εμηζνξξνπεηηθά, ζα δηαζθαιίζεη ηε 

δηαθάλεηα, δηθαηνζχλε θαη αμηνθξαηία. Πξνηάζεθαλ, επίζεο, απφ θάπνηνπο/εο 

εξσηψκελνπο/εο δηάθνξνη ηξφπνη εκπινπηηζκνχ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ε 

πξαγκαηνπνίεζε γξαπηνχ δηαγσληζκνχ, ή ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αλ θαη ε 

δεχηεξε άπνςε επηθξίζεθε απφ άιιν εξσηψκελν (εδξαησκέλν δηεπζπληή). χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνχινπ θαη πκεσλίδε (φ.π., ζει. 69), νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε επηινγή ζηειερψλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ην ηεζη 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξά ζηελ παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη κε ην ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο-ηθαλφηεηαο, ελψ ήηαλ ιηγφηεξν ζεηηθνί ζηηο εθζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εθ κέξνπο αλψηεξσλ ζηειερψλ (δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ), θαζψο 

θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε γξαπηνχ δηαγσληζκνχ. 

Οη πεξηζζφηεξνη/εο ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο δηεθδίθεζαλ έλα ζρνιείν, είηε 

απηφ ζην νπνίν ήηαλ ήδε δηεπζπληέο/ηξηεο (εδξαησκέλνη/εο), ή απηφ ζην νπνίν είραλ νξγαληθή 

ζέζε, επηβεβαηψλνληαο ην πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ, πνπ δελ επέηξεπε επί ηνπ 

πξαθηένπ ηε δηεθδίθεζε ζρνιείσλ ζηα νπνία νη ππνςήθηνη/εο ήηαλ άγλσζηνη/εο, ελψ, φπσο 

θάλεθε, θαη ε εηδηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο, εθφζνλ φζνη 

ππνςήθηνη/εο αλήθαλ ζηνλ θιάδν ησλ δαζθάισλ (ΠΔ70) είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ππεξςεθηζηνχλ ζε ζχγθξηζε κε ππνςήθηνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ (ππξηάδνπ, 
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2017β), επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρπξή Δπαγγεικαηηθή θαη Κνηλσληθή Σαπηφηεηα ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο (Koutouzis & Spyriadou, 2017).  

ε ζρνιεία, σζηφζν, πνπ είρε απνζπξζεί ν/ε πξνεγνχκελνο/ε δηεπζπληήο/ηξηα γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, νη ππνςεθηφηεηεο ήηαλ πνιιέο απφ εθπαηδεπηηθνχο εληφο 

θαη εθηφο ζρνιείνπ, αθφκε θαη δέθα, επεηδή ε δηεθδίθεζε «νξθαλψλ ζρνιείσλ» απνηεινχζε 

«επθαηξία» πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ δηακνξθνχκελνπ θνηλσληθνχ 

αληαγσληζκνχ. Αθφκε, αξθεηνί δηεθδηθνχληεο απέζπξαλ ηηο ππνςεθηφηεηέο ηνπο απφ ζρνιεία 

ζηα νπνία ν/ε πξψελ δηεπζπληήο/ηξηα ήηαλ θνηλσληθά απνδεθηφο/ε ή/θαη είρε πνιιά 

αληηθεηκεληθά κφξηα απφ θφβν κελ εθηεζνχλ θνηλσληθά, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κία 

ππνςεθηφηεηα ζε ζρνιεία πνπ νη ππεξεηνχληεο δηεπζπληέο/ηξηεο δηεθδηθνχζαλ ηε ζέζε, 

θαζψο εμαηηίαο ηεο εδξαησκέλεο Ηγεηηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο ήηαλ ζρεδφλ απίζαλν λα κελ 

επαλεθιεγνχλ. Ζ απφζπξζε ππνςεθηνηήησλ απφ ηα ζρνιεία απνηππψλεη ην ζπλαιιαθηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, γηαηί εθηφο απφ ηα κεηξήζηκα θξηηήξηα πνπ ήηαλ γλσζηά, γλσζηή 

ήηαλ θαη ε πξφζεζε ςήθνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-εθινγέσλ, θαζψο νη άηππεο ππννκάδεο 

εθδήισλαλ κε θαλεξνχο ή ιαλζάλνληεο ηξφπνπο ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο/εο 

ππνςήθηνπο/εο, θαζηζηψληαο ην απνηέιεζκα πξνεηιεκκέλν. Απηφο ν ηξφπνο επηινγήο 

δηεπζπληψλ/ηξηψλ δεκηνχξγεζε έλα πξσηνθαλέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

αληαγσληζηηθφ θιίκα απφ ην νπνίν, σζηφζν, απνζηαζηνπνηήζεθαλ δηεπζπληέο/ηξηεο ηνπ 

δείγκαηνο, θαζψο απείραλ ζπλεηδεηά απφ ηελ ελεξγή δηεθδίθεζε άιισλ ζρνιείσλ, 

επηζπκψληαο λα κε ζπγθξνπζηνχλ κε άιινπο ππνςήθηνπο ή αθφκα θαη λα ζηεξήζνπλ ηε 

δηεπζπληηθή ζέζε απφ εδξαησκέλνπο δηεπζπληέο (ππξηάδνπ, 2018, ζ. 576). 

Ζ ρξήζε ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο -ζπλάδνληαο κε ηηο αθνινπζνχκελεο ζηελ Ηζπαλία θαη 

Πνξηνγαιία πξαθηηθέο, φπνπ ν/ε δηεπζπληήο/α εθιέγεηαη απφ ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Καηζαξφο, 2008, ζ. 188)-, θάλεθε λα πξνσζεί κηα νηνλεί απνθέληξσζε, 

επηρεηξψληαο λα απνδνκήζεη ην θνκκαηηθφ θαηεζηεκέλν πνπ ίζρπε κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο. Χζηφζν, αλαπφδξαζηα, ζπλδέζεθε κε ηε πλαιιαθηηθή Ζγεζία, εκπεξηέρνληαο 

ζπγθξνχζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ εθινγέσλ θαη εθιεγφκελσλ θαη αλαπαξάγνληαο 

«πειαηεηαθέο ζρέζεηο» θαη ηδηφηππεο αιιειεμαξηήζεηο ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ ξφινπ ησλ αθαλψλ, 

αιιά θπξίαξρσλ ππννκάδσλ εληφο ησλ ζρνιείσλ (Κνπηνχδεο & ππξηάδνπ, 2018), κε 

απνηέιεζκα ε ζπλέληεπμε λα ζεσξεζεί, παξφιεο ηηο παζνγέλεηέο ηεο, πην απνηειεζκαηηθφ 

αμηνινγηθφ εξγαιείν (ππξηάδνπ, 2018), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ απφθαζε ππ‟ 

αξηζκφλ 865/2016 ηνπ ηΔ πνπ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή ηε κέζνδν ηεο κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο (Κνπηνχδεο & ππξηάδνπ, φ.π., ζ. 56). 

Σν δήηεκα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ εθπαίδεπζεο απνηειεί δηαρξνληθά αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο ιφγσ 

ηνπ κείδνλνο ξφινπ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο, νη θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε απηήλ ηελ θαίξηα παξάκεηξν, 

εκπινπηίδνληαο ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο ζεκαληηθά θίλεηξα ζηνπο/ζηηο 

ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/ηξηεο (ππξηάδνπ & Κνπηνχδεο, 2019β), εληζρχνληαο νπζηαζηηθά 

θαη φρη ηχπνηο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε δηνηθεηηθή ηνπο επάξθεηα κε αλάινγα 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 247 of 409 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (ππξηάδνπ & 

Κνπηνχδεο, 2018), ελψ ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ έλα αίζζεκα 

δηθαηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο, αλακνξθψλνληαο ηε κνξηνδφηεζε ησλ κεηξήζηκσλ-

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαπαξάγεηαη ε πθηζηάκελε ζπκβνιηθή πάιε 

κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θαη θπξηαξρνχκελσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ππξηάδνπ & 

Κνπηνχδεο, 2019α). Δλ ηέιεη, ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζπλεηδεηά θαη απνθαζηζηηθά ζηελ 

επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζηειερψλ βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο θαη φρη βάζεη ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ Σαπηνηήησλ ηνπο 

(ππξηάδνπ, 2018).  
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Abstract: The modern school, called to operate in accordance with the principles of inclusive 

education, including students with special educational needs (SEN), creates new training 

needs for teachers. In the present study, the views and training needs of the Secondary 

Education teachers of the prefectures of Heraklion and Rethymno regarding the inclusion of 

students with SENin the general school are investigated.The quantitative methodology was 

utilized for the implementation of the research, by providing an electronic questionnaire to the 

teachers. The most important results of the study include the positive view of the majority of 

teachers regarding the inclusion of students with SEN in general school.In addition, the need 

for in-service training emerges, and in fact with a mandatory nature, for all teachers in the 

field of Special Education, while teachers show a high degree of interest in training in all 

topics proposed by the researchers. For their training in the E.E.A., the teachers of the sample 

consider the experiential and participatory techniques to be more appropriate. 

Key-words: In-service teacher training,Inclusion, Special educational needs, Secondary 

Education 

Πεξίιεςε: Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, θαιoχκελν λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Δ.Δ.Α.), δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

αμηνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία, κε ηε ρνξήγεζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε 

ζεηηθή άπνςε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 
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καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο, 

θαη κάιηζηα κε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ λα επηκνξθσζνχλ ζε 

φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο. Γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο 

Δ.Δ.Α., νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξεο ηηο βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, πκπεξίιεςε, Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, ζην πιαίζην ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζην γεληθφ 

ζρνιείν, θαιείηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ (Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Μάκαο, 2014; ηαζηλφο, 2016). Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αλαιάβεη λένπο ξφινπο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο σο ζπλδηακνξθσηήο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2009; Παζηάο, 2015), ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). 

ην παξφλ άξζξν αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ Δ.Δ.Α., πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα 

θαη ην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςε θαη παξαηίζεηαη ε αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, φπσο πξνέθπςαλ κέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο, 

αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

1.1 Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Οη Δ.Δ.Α. θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αλνκνηνγελψλ πεξηπηψζεσλ παηδηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ λνεηηθή πζηέξεζε, αηζζεηεξηαθέο αλεπάξθεηεο φξαζεο θαη αθνήο, δηαηαξαρέο 

ιφγνπ, θπζηθέο αλεπάξθεηεο θαη πνιιαπιέο δηαηαξαρέο, ρξφληεο παζήζεηο, εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), δηάρπηεο 

δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δπζρέξεηεο θαη παξαβαηηθφηεηα πνπ νθείινληαη ζε θαθνπνίεζε, παξακέιεζε, εγθαηάιεηςε 

θαη ελδννηθνγελεηαθή βία, θαζψο θαη ηδηαίηεξα πςεινχ βαζκνχ λνεηηθφ επίπεδν θαη ηαιέληα 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο (Heward, 2011; Ν. 3699/2008; ηαζηλφο, 2016).Οη Δ.Δ.Α. 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ζηε βαξχηεηα θαη ην εχξνο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη σο λα έρνπλ Δ.Δ.Α. θαη 
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απαηηείηαη λα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ζην ζρνιείν ηείλεη λα απμάλεηαη κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ (Heward, 2011; Κνπξθνχηαο, 2011).  

1.2 πκπεξίιεςε 

Ζ εθπαίδεπζε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

αηφκσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα αξηζκεηηθά πιεζπζκηαθή νκάδα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθιακβάλεη ηελ εηεξφηεηα σο θξηηήξην δηαρσξηζκνχ (Kαζίδεο, Απνζηνιίδνπ 

& Γνπθεμή, 2016; ππξφπνπινο, 2014).  

Ζ ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ φια ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο 

(Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Γεξνζίκνπ, 2013; Florian, 2008). Σν ζρνιείν, αθνινχζσο, 

θαιείηαη λα πηνζεηήζεη κηα λέα θνπιηνχξα θαη λα εθαξκφζεη ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ ππαξθηή εηεξφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα 

δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ γηα αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή εμέιημε (Αγγειίδεο & 

Υαηδεζσηεξίνπ, 2013; Acedo, Ferrer&Pàmies, 2009; Obiakor, Harris, Mutua, 

Rotatori&Algozzine, 2012).  

1.3 Σν πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο  

Σν πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, 

δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

(Booth&Ainscow, 2011). Ζ ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα είλαη ε βάζε ηεο χπαξμεο ελφο 

θνηλνχ ζρνιείνπ γηα φια ηα παηδηά, φπνπ θπξηαξρεί ε αζθάιεηα, ε απνδνρή, ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα (Booth&Ainscow, 2011; 

Obiakoretal., 2012). Αλακθίβνια, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη θαίξηνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Καινγήξνπ, 2014) κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

απφ κέξνπο ηνπο θνπιηνχξαο ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο εηεξφηεηαο (Μάκαο, 2014).  

Οη ζρεηηδφκελεο κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζρνιείνπ αλνηρηνχ θαη πξνζβάζηκνπ απφ φινπο, ζην νπνίν ε εηεξφηεηα ππνζηεξίδεηαη 

κε ζπληνληζκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Απαξαίηεηνο ζεσξείηαη έλαο ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηθαλφ λα δξα κε επειημία (Αγαιηψηεο, 2008; 

Booth&Ainscow, 2011).  

ζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνάγνπλ ηε ζπκπεξίιεςε, είλαη απηέο 

πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ζρνιηθή δσή 

(Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Booth&Ainscow, 2011; Καινγήξνπ, 2014). Ζ πινπνίεζε 

ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνυπνζέηεη απνκάθξπλζε απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν θαη ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πεπνηζήζεηο. Οη 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 253 of 409 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο αξρέο, ψζηε λα 

ζέινπλ λα ηηο εθαξκφζνπλ, αιιά θαη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ηηο πινπνηήζνπλ (Αγγειίδεο & Αβξαακίδνπ, 2011; Acedoetal., 2009; Florian, 2008; 

Μάκαο, 2014). 

ήκεξα ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο κε Δ.Δ.Α. ηείλνπλ λα θνηηνχλ ζην 

γεληθφ ζρνιείν, φπνπ εθαξκφδνληαη νη ζπκπεξηιεπηηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο θαη λα 

δηδάζθνληαη απφ έλαλ θνηλφ εθπαηδεπηηθφ, λα δέρνληαη παξάιιειε ζηήξημε ή λα θνηηνχλ ζε 

ηκήκα έληαμεο ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Τπάξρεη δειαδή ε ηάζε 

καζεηέο πνπ κέρξη πξφηηλνο θνηηνχζαλ ζε ρσξηζηφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηππηθφ ζρνιείν (Αγγειίδεο, & ηπιηαλνχ, 2011; Ν. 3699/2008; 

ηαζηλφο, 2016).  

1.4 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθό 

ζρνιείν θαη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν ζε έξεπλεο δχλαληαη λα είλαη ζεηηθέο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο (Hadjikakou, 

Petridou&Stylianou, 2008; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016), αιιά θαη αξλεηηθέο, δεδνκέλεο 

ηεο δπζθνιίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ (Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014; Zoniou-

Sideri&Vlachou, 2006).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

έληαμε ησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Koutrouba, Vamvakari&Theodoropoulos, 2008) 

θαη ηε ζρνιηθή ηνπο πξφνδν (Hadjikakouetal., 2008). Ζ δηαδηθαζία δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε επηκφξθσζε θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

αχμεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο (Hadjikakouetal., 2008;Koutroubaetal., 2008; Λατλά & 

Παπαδνπνχινπ, 2016). Δπηπιένλ, ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν εκθαλίδεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ (Λατλά& Παπαδνπνχινπ, 2016) θαζψο 

ζεσξνχλ φηη νη πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

αηζζεηεξηαθέο αλεπάξθεηεο είλαη πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπκπεξηιεπηηθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο (Koutroubaetal., 2008).  

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ππάξρνπλ θαη δεδνκέλα εξεπλψλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. πξέπεη λα θνηηνχλ ζε εηδηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

(Zoniou-Sideri&Vlachou, 2006), εθδειψλνληαο αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν (Coutsocostas&Alborz, 2010; 

Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014) θαη ππνζηεξίδνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (79,5%) φηη ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ πινπνηείηαη επηηπρψο ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

(Coutsocostas&Alborz, 2010). Δπηπξφζζεηα, εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε 

ζχλζεηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή πζηέξεζε θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη 
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λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (Coutsocostas&Alborz, 2010; 

Koutroubaetal., 2008). 

Πνηθίιεο είλαη θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν, θαζψο ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 

2016; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010; Υνχζνπ 

θ. ζπλ., 2018), ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 

2008), ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; 

Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018), ηα ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-

Μάξθνπ, 2016) θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη αξκφδησλ θνξέσλ 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

δειψλνπλ φηη, παξά ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ καζεηψλ κε αληίζηνηρεο δπζθνιίεο, δελ 

ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Coutsocostas&Alborz, 

2010; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016). 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη νη αλάγθεο επηµφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Αληίζηνηρα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη 

σο εμήο: 

1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ γηα 

ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν; 

2. Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ζξαθιείνπ θαη 

Ρεζχκλνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν; 

Τινπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο (Creswell, 2016). Σν εξσηεκαηνιφγην, απνηεινχκελν απφ 30 

εξσηήζεηο, ήηαλ θιεηζηφ θαη δνκεκέλν (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016) θαη 

δηαξζξψζεθε ζε ηξεηο άμνλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα∙ ην α΄ κέξνο αθνξνχζε ζηα αηνκηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην β΄ κέξνο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη 

Ρεζχκλνπ γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν θαη ην γ΄ κέξνο ζηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. 

Τινπνηήζεθε απνγξαθηθή έξεπλα (Creswell, 2016) ζηνπο δπν λνκνχο, θαζψο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε θάζε ζρνιείνπ 

ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
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αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ απηνχο. ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

έξεπλαο αλήθαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ΠΔ02-Φηινιφγσλ, ΠΔ03-Μαζεκαηηθψλ θαη 

ΠΔ04-Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Αγσγήο ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ 

θαη Ρεζχκλνπ νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ σο εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο ή Δηδηθήο Αγσγήο 

(παξάιιειε ππνζηήξημε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.). Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 75 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε 

κε ην πξφγξακκα IBMSPSSStatistics 19. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο κηαο έξεπλαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηελ εμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ (Creswell, 

2016; Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). ηα δεδνκέλα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ε 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα πινπνηήζεθε 

απνγξαθηθή κειέηε ε νπνία παξέρεη ηελ πςειφηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε 

δηαζθάιηζε επαξθψλ πεγψλ, ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

εξεπλεηηθνχ νξγάλνπ. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε αληηζηνηρία 

κε ηνπο άμνλεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αληηπξνζσπεχνληαο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ππφ 

κειέηε ζέκαηνο δηαζθαιίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (Cohen, Manion&Morrison, 

2008) ελψ, ε έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα έλαλ επαξθή αξηζκφ 

ζηνηρείσλ θάζε δεηήκαηνο. Γηαζθαιίζηεθε θαιφ επίπεδν αλαγλσζηκφηεηαο, δηαηππψζεθαλ 

ζαθείο νδεγίεο θαη εξσηήζεηο ρσξίο δηάζεζε γηα θαζνδήγεζε ή πξφθιεζε ζχγρπζεο. 

Δπηπξφζζεηα δηελεξγήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 3 εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε θαηάιιειε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζίαρσξίο 

δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ ελψ, απνθεχρζεθε ε επηιεθηηθή επεμεξγαζία θαη ε ππνθεηκεληθή 

εξκελεία. Σέινο, ηα δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν ελψ, 

δηαζθαιίζηεθε ε απάληεζε φισλ  ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Cohenetal., 2008; 

Creswell, 2016; Robson, 2010). Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εληζρχζεθε θαζψο 

δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή 

εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ (Cohenetal., 2008) θαη επηιέρζεθε πιεζπζκφο θαηάιιεινο γηα λα 

απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Creswell, 2016).  

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη ε επηινγή ηεο πινπνίεζεο ηεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δχν λνκψλ ηεο 

ρψξαο, θαζψο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επεθηαζεί ε κειέηε ζε φινπο ηνπο λνκνχο. 

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα αηνκηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη γπλαίθεο (81,3%), κε πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα εθείλε κεηαμχ 31-40 εηψλ 

(33,8%) θαη πνιππιεζέζηεξε εηδηθφηεηα ηελ ΠΔ04 (θπζηθνί, ρεκηθνί, γεσιφγνη, βηνιφγνη) 
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(43,8%). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνυπεξεζία 11-20 έηε (42,7%) ελψ, νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ εκπεηξία δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. (58,7%). Δπηπξφζζεηα, ην 

66,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεηεί ζηε Γεληθή Αγσγή, ην 54,8% ππεξεηεί ζε Γπκλάζην, ην 

65,3% ζε αζηηθή πεξηνρή θαη ην 61,3% ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (60%) ελψ, ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ επηκνξθσζεί ζηελ Δηδηθή Αγσγή (50,7%) έρνληαο παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (33,3%) ή επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 400 σξψλ (32%).  

Γηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ κε ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν κε Μ.Σ.=3,91 πνπ πξνζεγγίδεη ην 

«πνιχ» (Σ.Α.=0,968)ζε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert (Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Πηζηεύεηε όηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην γεληθό ζρνιείν;» 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πνιχ (Μ.Σ.=4,33, Σ.Α.=0,794) κε ηελ ηθαλφηεηα 

ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ελψ, δειψλνπλ 

φηη αηζζάλνληαη άγρνο απφ ηελ παξνπζία ζηελ ηάμε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α., ην νπνίν θπκαίλεηαη 

ζε ρακειφπξνο κέηξην επίπεδν (Μ.Σ.=2,36, Σ.Α.=1,215). 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. πνπ εκθάληδαλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηδάμεη νη 

εθπαηδεπηηθνί, πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηδάμεη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (94,7%), ΓΔΠ-Τ (90,7%) θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (74,7%). 

Δπηπξφζζεηα, νη Δ.Δ.Α. πνπ δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=3,23), ε ΓΔΠ-Τ (Μ.Σ.=3,03) θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή (Μ.Σ.=2,89) (Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Αληηκεησπίζαηε ζεκαληηθή δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 

καζεηώλ κε:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα 

πνιχ  

 Μ.Σ. Σ.Α. 

1. Ννεηηθή πζηέξεζε 12,0 28,0 22,7 6,7 1,3  2,40 0,947 

2. Πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο 17,3 29,3 9,3 2,7 2,7  2,09 1,007 

3. Γηαηαξαρέο ιφγνπ 17,3 25,3 13,3 2,7 2,7  2,15 1,032 

4. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 20,0 34,7 25,3 9,3 4,0  2,39 1,067 

5. ΓΔΠ-Τ      5,3  28,0    29,3 17,3        12,0  3,03   1,124 

6. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή   5,3 18,7 18,7 14,7 4,0  2,89 1,080 

7. Κηλεηηθά πξνβιήµαηα 29,3 17,3 9,3 1,3   1,70 0,832 

8. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο   4,0 20,0 17,3 24,0 10,7  3,23 1,150 

         

Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζή ηνπο 

ζην πεδίν ησλ Δ.Δ.Α., νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, ηνχο 

επηηξέπνπλ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε Δ.Δ.Α. κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ ηείλεη ζην «ιίγν» 

(Μ.Σ.=2,21, Σ.Α.=1,318). Αθνινχζσο, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

επηκφξθσζήο ηνπο κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ην «πάξα πνιχ» (Μ.Σ.=4.64, 

Σ.Α.=0,747) θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζε είλαη πάξα πνιχ αλαγθαία 

(78,67%) θαη πνιχ αλαγθαία (8%) (Γξάθεκα 2). 

 

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Θεσξείηε αλαγθαία ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο;» 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 258 of 409                                                                                                              

ζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηήξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (73,33%) ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζήο ηνπο ζην νηθείν πεδίν (Γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Θεσξείηε όηη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Γεληθήο Αγσγήο ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο πξέπεη λα είλαη: Τπνρξεσηηθή/Πξναηξεηηθή» 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α., ην 25,33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη 

δελ έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε, ην 20% δήισζε φηη ε επηκφξθσζή ηνπ ηνχ 

επηηξέπεη πνιχ θαη ην 20% πάξα πνιχ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν απηφ (Μ.Σ.=2,91, 

Σ.Α.=1,490).Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ 

πξνζεγγίδεη ην «πνιχ» (Μ.Σ.=3,91, Σ.Α.=1,080). Δηδηθφηεξα, ην 37,33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρεη ηελ αλάγθε απηή ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην 29,33% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Γξάθεκα 4). 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 259 of 409 

 

Γξάθεκα 4. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Αηζζάλεζηε ηελ αλάγθε λα παξαθνινπζήζεηε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο ώζηε λα επεθηείλεηε ηηο γλώζεηο ζαο ζην νηθείν πεδίν;» 

Δμεηάδνληαο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

Δ.Δ.Α.,νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ άλσ ηνπ κεηξίνπ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζεζηηο 

θαηεγνξίεο, κε πξνεμάξρνπζεο: ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=4,09, Σ.Α.=1,105), ηε 

ΓΔΠ-Τ (Μ.Σ.=3,81, Σ.Α.=1,238), ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Μ.Σ.=3,77, Σ.Α.=1,158) θαη ηε 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (Μ.Σ.=3,53, Σ.Α.=1,256) (Πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Οη θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. ζηηο νπνίεο ζα επηζπκνύζαηε λα 

επηκνξθσζείηε:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα  

πνιχ  

 Μ.Σ. Σ.Α.  

1. Ννεηηθή πζηέξεζε 13,3 17,3 34,7 17,3 17,3  3,08 1,260  

2. Πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο 10,7 21,3 32,0 18,7 17,3  3,11 1,237  

3. Γηαηαξαρέο ιφγνπ  6,7 16,0 37,3 18,7 17,3  3,32 1,176  

4. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 4,0 12,0 20,0 30,7 33,3  3,77 1,158  

5. ΓΔΠ-Τ      8,0   8,0   14,7   33,3   36,0  3,81  1,238  

6. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή   10,7 8,0 24,0 32,0 25,3  3,53 1,256  

7. Κηλεηηθά πξνβιήµαηα   14,7 20,0 32,0 17,3 16,0  3,00 1,273  

8. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο   4,0 5,3 16,0 26,7 48,0  4,09 1,105  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ 

πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο 
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εξεπλήηξηεο, ζπγθεθξηκέλα ζηε «Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν» 

(M.T.=4,40, T.A.=0,854), ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.» 

(M.T.=4,25, T.A.=0,988), ηελ «Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α.» (M.T.=4,20, T.A.=0,900), ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία» (M.T.=4,19, 

T.A.=0,926), ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ» (M.T.=4,16, T.A.=1,027), ηελ 

«Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ» (M.T.=4,11, T.A.=0,981), ηηο 

«πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ» (M.T.=4,08, T.A.=1,037), 

ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.» (M.T.=4,04, T.A.=0,992), ηε «ρνιηθή 

Πξαθηηθή Άζθεζε» (Μ.Σ.=3,99, Σ.Α.=1,059), ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» 

(Μ.Σ.=3,92, Σ.Α.=1,062) θαη ηελ «Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε Δ.Δ.Α.» (Μ.Σ.=3,67, 

Σ.Α.=0,905) (Πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζεσξείηε όηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα 

πνιχ  

 M.T.  T.A. 

1. Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε  

Δ.Δ.Α. 

 8,0 38,7 32,0 21,3  3,67  0,905 

2. Γηαρείξηζε καζεηψλ κε  

Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν   

 4,0 12,0 24,0 60,0  4,40  0,854 

3. Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.   

2,7 1,3 18,7 22,7 54,7  4,25  0,988 

4. Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ  

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ   

1,3 5,3 18,7 30,7 44,0  4,11  0,981 

5. Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.   2,7 6,7    24,0   29,3   37,3  3,92  1,062 

6. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.   

 2,7 24,0 24,0 49,3  4,20  0,900 

7. Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ   

2,7 1,3 25,3 18,7 52,0  4,16  1,027 

8. πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

εθπαηδεπηηθψλ  

θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ   

2,7 4,0 21,3 26,7 45,3  4,08  1,037 

9. πκβνπιεπηηθή γνλέσλ  

παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.   

4,0 

 

 22,7 

 

34,7 

 

38,7  4,04 

 

 0,992 

 

10. Παηδηθή ςπρνπαζνινγία                                         6,7 14,7 32,0 46,7  4,19  0,926 

 

11. ρνιηθή πξαθηηθή άζθεζε                                4,0       2,7 24,0 29,3     40,0  3,99  1,059 
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ρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ θξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη ζηελ επηκφξθσζε γηα ηηο Δ.Δ.Α. πξνέθπςε φηη θαηαιιειφηεξεο θξίλνληαη 

βησκαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο (M.T.=4,41, 

T.A.=0,761), ε πξαθηηθή άζθεζε (M.T.=4,16, T.A.=0,922), νηνκάδεο εξγαζίαο (M.T.=4,01, 

T.A.=0,979) θαη ην παηρλίδη ξφισλ (M.T.=3,64, T.A.=1,158), ελψ ε εηζήγεζε-δηάιεμε 

επηιέγεηαη ηειεπηαία (Μ.Σ.=2,58, Σ.Α.=0,946). 

4. πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

ην πιαίζην εμέηαζεο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχεξσηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε, παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππνζηεξίδεη πνιχ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. χκθσλα κε 

ηηο κειέηεο ησλ Hadjikakouetal. (2008), Koutroubaetal. (2008) θαη Λατλά θαη Παπαδνπνχινπ 

(2016) νη εθπαηδεπηηθνί ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεοελψ, άιιεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε (Coutsocostas&Alborz, 2010; Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014; 

Zoniou-Sideri&Vlachou, 2006). Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. είλαη ηθαλνί λα ζεκεηψζνπλ 

ζρνιηθή επηηπρία ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ κηθξνχ έσο κέηξηνπ βαζκνχ άγρνο θαηά ηελ παξνπζία καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α. ζηελ ηάμε ηνπο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο έρεη εκπεηξία δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠ-Τ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζηνηρα, θαηά ηνπο 

Coutsocostas θαηAlborz (2010) νη ζχλζεηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε ζπρλφηεξε 

θαηεγνξία Δ.Δ.Α. πνπ έρνπλ δηαρεηξηζηεί νη εθπαηδεπηηθνί. Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α., δπζρέξεηα αηζζάλνληαηζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

ΓΔΠ-Τ θαη δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Παξφκνηα, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ 

Coutsocostas&Alborz(2010) θαηKoutroubaetal.(2008),νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ δπζθνιίεο 

ζηε δηαρείξηζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή πζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εθείλν πνπ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε, oη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνχο επηηξέπνπλ ζε κηθξφ 

βαζκφ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε Δ.Δ.Α. Ζ αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δηαθαίλεηαη κέζσ αλνηθηήο εξψηεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε αλάγθε αιιαγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ, φπσο επίζεο θαη απφ ηε κειέηε ηεο άθε θ. ζπλ. (2018) φπνπ 

θαηαδεηθλχεηαη ε ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ θηινιφγσλ, θπζηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ ζην νηθείν πεδίν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πάξα πνιχ αλαγθαία θαη ηελ επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

εχξεκα ζχκθσλν θαη κε άιιεο κειέηεο (Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Λατλά & 
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Παπαδνπνχινπ, 2016). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (73,33%) ζεσξεί φηη 

ε επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, φκνηα θαη κε 

ηε βηβιηνγξαθία, φπνπππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

ππνρξεσηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο εκπεηξία ζηελ Δηδηθή Αγσγή (Koutroubaetal., 2008). 

Παξάιιεια, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο 

Αγσγήο ηεο έξεπλαο δελ έρεη επηκνξθσζεί (72%) ελψ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (96%). χκθσλα θαη κε 

ηε βηβιηνγξαθία ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη ιάβεη αλάινγε επηκφξθσζε 

(Coutsocostas&Alborz, 2010; Koutroubaetal., 2008; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016). 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο εθδειψλνπλ κηα ηάζε πνιχ κεγάιεο αλάγθεο γηα 

επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ελψ, θαη ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κειέηεο ησλ 

Coutsocostas θαηAlborz (2010) ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαθηηθή 

ηνπο εηνηκφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α., νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ πξσηίζησο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ΓΔΠ-Τ, ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Αληίζηνηρα, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχλ θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-

Μάξθνπ, 2016; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018), ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018) θαη ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο (Βνξβή & 

Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Υνχζνπ θ. ζπλ., 

2018). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγγξακκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηε 

«Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν», ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.», ηελ «Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α.», ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία», ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ», 

ηελ «Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ», ηηο «πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ», ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.»,ηε 

«ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε», ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» θαη ηελ «Αλίρλεπζε 

θαη δηαθνξνδηάγλσζε Δ.Δ.Α.». κνηα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ζεκαηηθή 

ελφηεηα «Γηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο» απνηειεί θχξηα επηινγή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (93,1%) (Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018). Ζ ελφηεηα «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε» ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θηινιφγσλ (81,9%), ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ (74,4%) θαη ησλ καζεκαηηθψλ (71,9%) (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ επίζεο ηελ ελφηεηα «Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία (Βνξβή & 

Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016).  

Χο θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Δ.Δ.Α. θξίλνληαη νη βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, νηνκάδεο 
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εξγαζίαο θαη ην παηρλίδη ξφισλ, ελψ ε εηζήγεζε-δηάιεμε επηιέγεηαη ηειεπηαία. ε ζπκθσλία 

κε ηα επξήκαηα απηά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Υνχζνπ θαη ζπλ. (2018) φπνπ ην 86,1% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε 

βησκαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Αγαιηψηε (2008) ην 51,5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζπκεί ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο Δ.Δ.Α. λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο. 

5. πκπεξάζκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ κε πνζνηηθά θξηηήξηα νη απφςεηο θαη νη 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Μεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ επξεκάησλ πεξηιακβάλεηαη ε ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. ην πιαίζην ηεο ζεηηθήο 

άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ε ζεηηθή ηνπο 

γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. λα ζεκεηψζνπλ ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

άγρνπο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δηαρείξηζε καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α., απηφ αλαθέξεηαη απφ κηθξφ έσο κέηξην θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην είδνο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ Δ.Δ.Α. πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αθνξά θπξίσο ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠ-Τ 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαηαδεηθλχνληαο πηζαλψο θαη ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α πνπ δπζθφιεςαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηέο αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ΓΔΠ-Τ 

θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην πεδίν ησλ Δ.Δ.Α., ιφγσ θαη ηεο ειιηπνχο ηνπο πξνεηνηκαζίαο ζε επίπεδν 

βαζηθψλ ζπνπδψλ. ην πιαίζην απηφ, απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηελ έληνλε αλάγθε ηνπο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  Δζηηάδνληαο ζηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη θπξίσο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε ΓΔΠ-

Τ, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. ζνλ αθνξά ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ,νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ 

ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηε «Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ 

ζρνιείν», ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.», ηελ «Αμηνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.», ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία», 

ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ», ηελ «Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ», ηηο «πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ», ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.»,ηε «ρνιηθή Πξαθηηθή 
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Άζθεζε», ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» θαη ηελ «Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε 

Δ.Δ.Α.». Καηαιιειφηεξεο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Δ.Δ.Α. θξίλνληαη νη βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γίλεηαη ζαθήο ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζην πεδίν 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ.. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζην νηθείν πεδίν κε 

ηξφπν πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα αμηνπνηνχληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε, πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ ρώξν 

εξγαζίαο ηνπ 

Professional Exhaustion, problems and difficulties of the teacher in his workplace 

Υξήζηνο Ησαλλίδεο, Γ/ληεο Β/ζκηαο Δθ/ζεο , ME.d, chrioannid1@sch.gr 

Christos Ioannidis, Director of Secondary Education, ME.d, chrioannid1@sch.gr 

 

 

 

Abstract: The aim of this study was to examine burnout in its three dimensions, namely 

emotional exhaustion, personal fulfillment, and self-efficacy of Secondary Education 

teachers. The sample included three teachers of the Secondary Education of the Schools of N. 

Xanthi and Kavala, who anonymously by semi-structured interview, qualitative research, 

which referred to the collection of information on the levels of burnout syndrome, sources of 

occupational stress and their self-efficacy, such as they perceive it themselves. The research 

data that have been extracted concern: 1) the calculation of the levels of burnout, professional 

stress and self-efficacy of teachers 2) the significant correlation of the factors of self-efficacy 

with the dimensions of burnout, and 3) the connection of the dimensions of burnout and of 

professional stress with the age and gender of teachers, as well as with the type of school 

(EPAL, GEL, GYMNASIUM) and its capacity. 

Keywords: burnout, self-efficacy, work stress. 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

σο πξνο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε, θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. ην δείγκα ζπκκεηείραλ ηξηο εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ησλ ρνιείσλ ηνπ Ν. Ξάλζεο θαη Καβάιαο, πνπ αλψλπκα κεεκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, 

πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα επίπεδα ηνπ 

ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηηο πεγέο επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη/εο.Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί αθνξνχλ: 1) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2)ηε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαη 3) ηε ζχλδεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη  ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο θαη κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ (ΔΠΑΛ, ΓΔΛ, ΓΤΜΝΑΗΑ) θαη ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, επαγγεικαηηθφ ζηξεο  

  

mailto:chrioannid1@sch.gr
mailto:chrioannid1@sch.gr


Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 269 of 409 

Μέξνο Α 

Δηζαγσγή  

Ο εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά πξνθιήζεηο νη νπνίεο ηνλ επεξεάδνπλ ηφζν 

επαγγεικαηηθά φζν θαη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά. Ζ εθπαίδεπζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία είλαη 

αλνηθηή θαη επάισηε ζε θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο θαη αιιαγέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

αλαπφθεπθηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα αλαγθάδνληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν κε πξάμεηο ζχλδεζεο ζηελ δηδαζθαιία ηεο ηάμεο 

θαζεκεξηλά. Σειεπηαία απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη άγρνπο. χκθσλα κε ηνλ Κπξηαθνχ (2001) ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο θαη γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

επαγγέικαηα πςεινχ άγρνπο κε απνηέιεζκα εμαηηίαο ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ λα αηηνχληαη 

πξφσξεο ζχληαμεο.Οη Shirom θαη Melamed (2005) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

“jobburnout” ζαλ ζχλδξνκν ηεο επνρήο καο ην νπνίν εκθαλίδεηαη φπνπ ππάξρεη έληαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε θφπσζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή.Ο Farber 

1983 δηθαηνινγεί ηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε σο « ην απνηέιεζκα ηνπ λα είλαη θαλείο 

ζηξεζαξηζκέλνο θαη λα κελ έρεη δηέμνδν». Ο CaryChermiss (1980) κηιά γηα ηελ « αξξψζηηα 

ησλ ππεξαθνζησκέλσλ». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία ζα πεξηγξάθεη έξεπλα πνπ θάλακε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, θάλνληαο ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ην δείγκα ηεο, ηε 

ζπιινγή θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. Οη ζηφρνη είλαη α) 

απνηχπσζε ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ β) 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Με βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 1) νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηη επίπεδν 

εμνπζέλσζεο βηψλνπλ 2) πσο αιιεινεπηδξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη παξάγνληεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

Οη πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ην άγρνο, ρακειή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηάζε θπγήο απφ ηελ εξγαζία. πκπσκαηηθά ν 

εξγαδφκελνο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη θιηληθά 

ζχλδξνκα. Υξφληεο δηαηαξαρέο χπλνπ, πνλνθεθάινπο, θφπσζε, δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη δηαηξνθηθέο.  
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2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Ζ Maslash (1982) αλαθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζαλ ζχλδξνκν 

εμάληιεζεο ηφζν ζσκαηηθήο φζν θαη ςπρηθήο νπφηε ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπ θαη λα αλαδεηθλχεη αξλεηηζκφ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ. 

Οη Maslash&Jackson (1986) αλαθέξνπλ ηξεηο παξάγνληεο πιαηζίσζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δμνπζέλσζεο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη 

ηνλ θπληζκφ. 

Οη Edelwich&Brodsky (1980)  πεξηγξάθνπλ κε ηέζζεξα ζηάδηα ηελ πνξεία ηνπ εξγαδφκελνπ 

κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο Δμνπζέλσζεο. α) αξρηθά ν εξγαδφκελνο μεθηλά κε ελζνπζηαζκφ ηελ 

εξγαζία ηνπ β) ζε απηφ ην ζηάδην ακθηβάιεη γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ, εθθξάδεη 

παξάπνλα γηα θαηαζηάζεηο πνπ παιαηφηεξα δελ ηνλ απαζρνινχζαλ γ) απνγνεηεχεηαη 

πεξηζζφηεξν, μαλαβιέπεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη απνθεχγεη φηη ηνπ πξνθαιεί άγρνο θαη δ) 

εξγάδεηαη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, μνδεχεη ιίγε ελέξγεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη 

είλαη απαζήο ζε φηη ζπκβαίλεη. 

χκθσλα κε ηνλ ςπρίαηξν Freudenberger ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

θφπσζεο, απνγνήηεπζεο, ζπλαηζζεκάησλ απνηπρίαο. ε κειέηε ηνπ ζε θιηληθή νη 

εξγαδφκελνη έδεηρλαλ ζεκάδηα ζσκαηηθήο εμάληιεζεο, απνπζία ελέξγεηαο, έιιεηςε θηλήηξσλ 

θαη πξνβιήκαηα ςπρνζσκαηηθά (Freudenberger, 1989). 

Ζ Maslach (1982) ζε αληίζηνηρε έξεπλα αλαθέξεη φηη επεξεάδεη ζηελ εκθάληζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο. Δπάγγεικα ην νπνίν ζπλδπάδεη 

εξγαζηαθή έληαζε, επαθή θαζεκεξηλά κε ηξίηνπο φπνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ 

ηξίησλ κεηαθέξεηαη ζηνλ εξγαδφκελν. Δπαγγέικαηα κε θπιηφκελα ή εμαληιεηηθά σξάξηα 

νδεγνχλ ζε ςπρνζσκαηηθή θαηαπφλεζε. 

Οη Pines θαη Aronson (1988) φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα θπζηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξνπο εξγαζηαθνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνζσπηθή δσή, θνηλσληθφ 

θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Δμνπζέλσζεο. 

Οη Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ (2000) κε βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξα 

εμέιημεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο. Αξρηθά ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη  ζέηεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, κεηέπεηηα βιέπεη φηη ε εξγαζία ηνπ έρεη θαη αξλεηηθά 

κε απνηέιεζκα λα ακθηβάιεη γηα απηήλ. ην ηξίην ζηάδην αξρίδεη λα απνγνεηεχεηαη επεηδή 

δηαπηζηψλεη φηη δελ πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα παξφιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. ην ηειεπηαίν 

ζηάδην ν εξγαδφκελνο δελ πηζηεχεη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κε απνηέιεζκα απαζήο βιέπεη ηελ 

εξγαζία ηνπ φρη δεκηνπξγηθά αιιά σο έξγν ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ. 
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2.1 Δπηπηώζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο  

Ζ εξγαζία είλαη αλάγθε βηνπνξηζηηθή αιιά θαη θνηλσληθή. Μέζα απφ απηή επηηπγράλνπκε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο καο.Σα πξνεγνχκελα ρξφληα (πνιιέο δεθαεηίεο) ν 

εξγαδφκελνο ήηαλ ζηελ ίδηα εηαηξία αιιά θαη νη απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ έβξηζθαλ εχθνια 

δνπιεηά. Πιένλ φια απηά έρνπλ αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν κε απνηέιεζκα ηελ αλαζθάιεηα 

ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην άγρνο ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε. 

Ο Balchetal (2009) ζε έξεπλά ηνπ αλαδεηθλχεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο εμνπζέλσζεο ζηελ 

εξγαζία. Αξρηθά ν εξγαδφκελνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θάλεη θαηαρξήζεηο αιθνφι θαη 

λαξθσηηθψλ. Έρεη κε ηηο ζρέζεηο ηνπ, έρεη απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη πνιιέο θνξέο ν γάκνο 

θαηαιήγεη ζε δηαδχγην. Μεηέπεηηα θάλεη ιάζε ζηελ εξγαζία ηνπ, ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα, 

απνκνλψλεηαη απφ ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαη ε απφδνζή ηνπ είλαη κεησκέλε. 

Οη Shirom&Mekamed (2005) ζε κειέηε ηνπο αλέδεημαλ ζπκπηψκαηα εμαηηίαο ηεο 

Δμνπζέλσζεο ηξηψλ θαηεγνξηψλ. Κιηληθά πςειή πίεζε, πξφβιεκα κε ηελ θαξδηά, εμάληιεζε, 

θαξθίλν ιφγσ θαπλίζκαηνο θαη άγρνπο. Δπαγγεικαηηθά παξνπζηάδνπλ κηθξή απφδνζε, 

παίξλνπλ ζπρλά άδεηα, είλαη αδηάθνξνη θαη ζέινπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Φπρνινγηθά ε ηζνξξνπία ε ςπρηθή ηνπ πγεία δηαηαξάζζεηαη απνκνλψλεηαη θνηλσληθά θαη 

δείρλεη ζεκάδηα θαηάζιηςεο. 

Καηά ηνλ Schaufelietal (2009) νη εξγαδφκελνη είλαη ζίγνπξνη φηη νη ζπλάδειθνί ηνπο δελ ηνπο 

εθηηκνχλ θαη νπζηαζηηθά λνηψζνπλ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

Παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο φπσο πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζηα άθξα, γαζηξεληεξηθέο 

δηαηαξαρέο, θαξδηαθά πξνβιήκαηα, κπτθή ππεξέληαζε. 

Ο Cushway (1992) ρσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα ζε ηξείο θαηεγνξίεο ζηα ςπρνινγηθά, ζηα 

ζσκαηηθά θαη ζηα ζπκπεξηθνξηθά. ηα ζσκαηηθά έρνπκε αυπλίεο ή ζπλερή ππλειία, αχμεζε 

ρνιεζηεξίλεο, απμνκεηψζεηο ηνπ βάξνπο, δχζπλνηα, πξνβιήκαηα ζεμνπαιηθά, ππέξηαζε, 

θπληζκφ, άληα. 

2.2 Θεσξεηηθά Μνληέια 

2.2.1 Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο Maslach. Maslach Burnout Inventory- 

General Scale ( MBI-GS) 

Απηή ε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηξία ζηνηρεία:  

α) πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη ιφγσ αηνκηθνχ άγρνπο (Maslachetal, 

2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηελ ληψζνπλ έληνλα φηαλ έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ παξαπάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπο.   

β) Απνπξνζσπνίεζε, φπνπ εκθαλίδεηαη ν αξλεηηζκφο γηα ηελ εξγαζία θαη ηειηθά ν θπληζκφο 

θαη ε απνζηαζηνπνίεζε. Δίλαη κεραληζκφο άκπλαο θφληξα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 
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(Κάληαο, 2001). Ο Abraham (2000) ζπλδέεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε κε ηνλ 

εξγαζηαθφ θπληζκφ. 

γ) Μεησκέλε Πξνζσπηθή Δπίηεπμε, φ ν εξγαδφκελνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηζζάλεηαη φηη 

απνδίδεη ιίγν θαη νδεγείηαη ζε ρακειή απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε. 

Ζ κέηξεζε ηεο Δμνπζέλσζεο γίλεηαη κε ην κνληέιν MaslachBurnoutInventory- General Scale 

( MBI-GS) ην νπνίν είλαη ην πνην δεκνθηιέο κνληέιν πάλσ απφ 90% ησλ εξεπλψλ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Μεηξά ηηο ηξείο παξαπάλσ δηαζηάζεηο εμάληιεζε-ελέξγεηα, θπληζκφο-

ζπκκεηνρή, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα (Schaufellietal.,1998). ηελ αξρή 

απηφ ην κνληέιν κεηξνχζε κφλν επαγγέικαηα αλζξσπηζηηθά κεηέπεηηα αθνχ ηξνπνπνηήζεθε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. Έρεη θιίκαθα 7 (επηά) δηαβαζκίζεσλ 

αλάινγα κε ηελ απάληεζε (0=πνηέ, 6= θάζε κέξα) θαη βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ εηδηθφ 

θαηάινγν ηεο Maslach (MBI). Ζ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαζνξίδεηαη απφ πςεινχο 

βαζκνχο ζηνλ θπληζκφ θαη ρακεινχο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ Maslach ππνζηεξίδεη φηαλ 

ν εξγαδφκελνο αιιεινεπηδξά ζπλαηζζεκαηηθά κε άιια άηνκα ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

έθζεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε θαηάζηαζε εμνπζέλσζεο (Maslachetal.,1996,ζ.20). χκθσλα κε 

απηφ ην κνληέιν ε Δμνπζέλσζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θξίζε κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη φρη ζε 

θξίζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δπεηδή δελ παξαηεξήζεθε, φηαλ εκθαλίδεηαη ην έλα 

ζχκπησκα (ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε), εκθάληζε ησλ άιισλ δχν ζπκπησκάησλ 

(Golembiewski&Munzenrider, 1998) δηαηππψλνληαη ακθηβνιίεο θαηά πφζν νη ηξείο δηαηάζεηο 

ηνπ κνληέινπ είλαη εληαίν ζχλνιν. 

2.2.2. Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ησλ Edelwich&Brodsky 

α) Δλζνπζηαζκφο, ν λενεηζαρζείο ζηελ εξγαζία μεθηλά κε ελζνπζηαζκφ, πςεινχο ζηφρνπο θαη 

ζπρλά κε ξεαιηζηηθέο θηινδνμίεο. Αθηεξψλεη πνιχ ρξφλν ζηελ εξγαζία ηνπ δίλνληαο θαη ηελ 

ςπρή ηνπ. Αλαπηχζζεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αληιήζεη ηθαλνπνίεζε αλ δελ ηα θαηαθέξεη πεξλά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο 

ακθηβνιίαο. 

β) Ακθηβνιία θαη Αδξάλεηα, ν εξγαδφκελνο δηαπηζηψλεη φηη ην έξγν ηνπ δελ έρεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη απνγνεηεχεηαη. Σνλ ελνρινχλ θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία 

ηνπ πνπ θάπνηε δελ ηνλ απαζρνινχζαλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δνπιεηά ηνπ δελ ηνλ 

θαιχπηεη, δελ είλαη ηδαληθή αιιά δελ αλαζεσξεί αθφκε ηηο αξρηθέο ηνπ πξνζδνθίεο. 

γ) Απνγνήηεπζε θαη Μαηαίσζε, ν εξγαδφκελνο δεη θαζεκεξηλά ζε κηα εξγαζία πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη άγρνο θαη πηζηεχεη πξνζθέξεη κάηαηα έηζη ακθηζβεηεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. ε απηφ 

ην ζηάδην γηα λα μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ή λα 

θχγεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

δ) Απάζεηα, εξγάδεηαη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο δίλεη ιίγα ζηελ δνπιεηά ηνπ θαη δελ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.Έηζη απμάλνληαη νη εληάζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, θνηλσληθφ πεξίγπξν δελ έρεη ππνζηεξηρηέο θαη είλαη ζε αδηέμνδν. 
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2.2.3. Σν κνληέιν ηεο Pines. BM- BURN OUT MEASURE  

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ απφ ηεο Maslach είλαη φηη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ 

Δμνπζέλσζε εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη εμαηηίαο ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ (Pines, 2008). Καηά ηελ Pines νη πνιχ αθνζησκέλνη ππάιιεινη εκθαλίδνπλ 

βαξχηεξεο κνξθέο εμνπζέλσζεο. Σν παξαηήξεζε ε Pines ζε εξγαδφκελνπο πνπ επέιεμαλ 

ηδεαιηζηηθά επαγγέικαηα θαη ηα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζε εξγαζηαθή πίεζε. Σν ηεζη 

BM κεηξά ηξεηο πηπρέο ηεο Δμνπζέλσζεο ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θάζε πηπρή αμηνινγείηαη ρσξηζηά. Δίλαη ην 2
ν
 πην δεκνθηιέο εξγαιείν 

κέηξεζεο αιιά ακθηζβεηείηαη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα γηαηί παξαηεξήζεθε 

αιιεινεπηθάιπςε ηεο εμνπζέλσζεο απφ ηελ θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο (Shirom&Melamed, 

2008). 

2.2.4. Σν κνληέιν ησλ Shirom- Melamed (SMBM) 

ε απηφ ην κνληέιν ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη λα εμαληινχληαη ηα ςπρηθά, ζσκαηηθά θαη 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Δίλαη ε Θεσξία ηεο Γηαηήξεζεο Πφξσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα 

ηνλ εξγαδφκελν έρεη κεγάιε αμία ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ, γλσζηηθψλ, 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ ζσκαηηθή θνχξαζε, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη γλσζηαθή 

θφπσζε είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη ε έιιεηςε ηνπ ελφο ζεκαίλεη έιιεηςε ησλ άιισλ 

δχν. 

2.2.5. Σν δηαδξαζηηθό κνληέιν ηνπ Cherniss 

Έρεη ηξία ζηάδηα 

α) Δξγαζηαθφ ζηξεο, κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν ρσξίο λα νδεγήζεη ζε 

Δμνπζέλσζε β) Δμάληιεζε, γ) Ακπληηθή θαηάιεμε ηα δεκηνπξγεί ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη 

νδεγεί ζε απάζεηα, θπληζκφ πξνο ηνπο ππνινίπνπο εξγαδφκελνπο.  

2.3. Αίηηα  

χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηα αίηηα είλαη: α) ην αμηαθφ ππφβαζξν φπνπ ν 

εξγαδφκελνο ζησπειά απνδέρεηαη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ δελ ζπκθσλεί θαη θαηαπηέδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά β) εθδήισζε απφ ηελ εηαηξία κε εθηίκεζεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο φπνπ 

πλίγεηαη ε αηνκηθή αξηζηεία γ) κε παξνρή θηλήηξσλ έηζη αξρίδεη λα πιήηηεη θαη λνηψζεη λα 

πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία δξάζεο ηνπ δ) απηαξρηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ε) αλάγθε άζθεζεο 

ειέγρνπ γηα επηβεβαίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο ψζηε λα γίλνπλ πνην αληαγσληζηηθνί απμάλνπλ ηελ 

εθδήισζε ζπκπησκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν 

Γηακεζνιάβεζεο ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ νξγάλσζε, ηηο πνιηηηθέο, 
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ην φξακα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνηξαπεί ή λα εκθαληζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο. 

2.4. πκπηώκαηα – πλέπεηεο 

Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

σκαηηθά, Τηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ -Απνρή απφ επεξγεηηθέο γηα ηελ πγεία ηαθηηθέο 

-Απμεκέλνη βηνρεκηθνί θαη αηκαηνινγηθνί δείθηεο πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα θαξδηνπάζεηεο -

αθραξψδεο Γηαβήηεο -Γηαηαξαρέο χπλνπ -Γηαηαξαρέο θιεγκνλψδνπο δηαδηθαζίαο -

Γηαηαξαρέο αλνζνπνηεηηθνχ -Λνηκψδε λνζήκαηα -Καθή πνηφηεηα ζπέξκαηνο. 

Αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά,  Απηνθηνληθέο ηάζεηο -παξαηηήζεηο θαη ζπρλέο απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία - έιιεηςε θηλήηξσλ -επεξεζηζηφηεηα -κείσζε αθνζίσζεο θαη ηαχηηζεο κε ηνλ 

νξγαληζκφ εξγαζίαο (Maslach&Leiter , 1997). 

Φπρνινγηθέο επηπηψζεηο, Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ε νπνία είλαη αξθεηέο θνξέο  

αληηκέησπε κε ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο, κε αηζζήκαηα θελνχ, ζιίςεο, απφγλσζεο, 

καηαηφηεηαο θαη δπζθνξίαο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ εκθαλίδνληαη κφλν ζηνλ εξγαδφκελν 

αιιά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο. Δπίζεο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη εμαηηίαο ηεο 

θνχξαζεο ιφγσ Δμνπζέλσζεο έρνπλ παξαηεξεζεί αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν πεξίπνπ ην 18% ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

2.5 Αληηκεηώπηζε 

Ζ παξέκβαζε εζηηάδεη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, ζην αηνκηθφ θαη ζην επίπεδν 

δηνίθεζεοCherniss(1980) αλαθέξεη φηη ν εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη θαη πξνιαβαίλεη ην 

BurnOut φηαλ ην επάγγεικά ηνπ ηνλ εκπλέεη. Πξνηείλεηαη φηη νη παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηελ εηαηξεία. Πξέπεη νη εξγαδφκελνη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εηαηξείαο λα απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα ζσξαθίδνπλ ηνλ εξγαδφκελν 

απφ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη Maslashetal. (2001) κεηά απφ έξεπλεο έδεημαλ φηη είλαη 

βνεζεηηθφ λα ππάξρνπλ νκάδεο παξέκβαζεο εξγαδνκέλσλ νη ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε. Έλα 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δίθαην, κε ζεηηθή αλαγλψξηζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, κε 

αιιεινυπνζηήξημε, κε αιιεινζεβαζκφ εμαζθαιίδεη ηελ εμάιεηςε ηνπ άγρνπο απνηξέπνληαο 

ηελ εκθάληζε ηνπ BurnOut. 

2.6 Σν άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζηα επαγγέικαηα πςεινχ άγρνπο. Σν ζηξεο έρεη γίλεη ηξφπνο δσήο 

θαη είλαη θαλφλαο.Δηδηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη κεγαιχηεξν ιφγσ 

αλεπαξθνχο ππνζηήξημεο απφ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο (Nuri&Tezen, 2018). Οη εμνπζελσκέλνη 
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εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, παξαίηεζεο, λεπξηθφηεηαο, αδπλακίαο, 

ζπκνχ. Σν άγρνο ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, γίλνληαη απφκαθξνη, θπληθνί 

θαη ελδηαθέξνληαη ειάρηζηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο ψζηε λα ηελ θάλνπλ ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνο ζπκθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. ηφρνο ηνπο είλαη κφλν λα πεξάζεη θαη απηή ε εκέξα (Friedman, 1991).Με απηή 

ηελ ζπκπεξηθνξά κεηαθέξνπλ ηελ αξλεηηθφηεηά ηνπο δείρλνληαο ππεξβνιηθά ζθιεξή ζηάζε 

ζηνπο καζεηέο ηνπο. Δξγάδνληαη κφλνη ρσξίο λα δεηνχλ βνήζεηα ή ζπκβνπιέο θαη νδεγνχληαη 

ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πηζαλφλ ζε παξαίηεζε. Οη πνην πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

παξακέλνπλ ζηε εξγαζία ηνπο εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη απηφ θάλεη ην ζρνιηθφ 

θιίκα πεξηζζφηεξν αξλεηηθφ. Ζ Chang, (2009), αλαθέξεη φηη νη δάζθαινη κηκνχληαη ηνλ 

κέληνξά ηνπο ν νπνίνο ήηαλ απζηεξφο θαη θχιαθαο πξνζηάηεο. Παξφηη ε δηδαζθαιία θέξλεη 

θνληά καζεηέο εθπαηδεπηηθνχο σζηφζν νη δάζθαινη είλαη αλήζπρνη, ζπκσκέλνη, αλίζρπξνη 

θαη επάισηνη.  Μέξα κε ηελ εκέξα αιιάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φηαλ 

βξεζεί ζε κηα απείζαξρε ηάμε ληψζεη καηαίσζε κεηαληψλεη γηα ην επάγγεικα πνπ δηάιεμε θαη 

ζεσξεί κεγάιν ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ. Οη αλνχζηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε έιιεηςε 

πνηνηηθνχ ρξφλνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία κεγαιψλνπλ φηαλ ιείπεη ε 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν (Kyriacou, 2001). Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε ζε 

Αγγιία, Οιιαλδία νη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλφδνπ, ζπλερείο 

κεηαξξπζκίζεηο νδήγεζαλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εμάληιεζε (Chang, 2009). 

Ννηψζνπλ λα βξίζθνληαη ζε θπιηφκελεο ζθάιεο θαη κέρξη λα γίλεη ε επφκελε κεηαξξχζκηζε 

δελ κπνξνχλ λα θαηέβνπλ απφ ηελ ζθάια. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο νδεγνχλ ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε αιιά θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηξάγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ Farber, (1991) επεηδή εκπηζηεπφκαζηε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο αμίδεη 

απηή ε επαγγεικαηηθή ηάμε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

Δμνπζέλσζεο. 
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Μέξνο Β΄: 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα γηαηί ν εξεπλεηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ζε βάζνο 

θαη φρη απνζπαζκαηηθά. Τηνζεηείηαη πεξηγξαθή κε εθθξαζηηθνχο φξνπο γηα ην θαηλφκελν πνπ 

κειεηάηαη θαη ν εξεπλεηήο πξνζεγγίδεη πξνζσπηθά ηνπο εξσηεζέληεο. Απνθεχγεηαη ε 

αθαηξεηηθή γιψζζα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη νη πνηνηηθέο κέζνδνη βνεζνχλ ζηελ αλίρλεπζε λέσλ 

δεηεκάησλ. Γίλεηαη θαηαγξαθή, εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνκε 

ηα βηψκαηα ησλ εξεπλεκέλσλ.Ο εξεπλεηήο βιέπεη, αθνχεη, θαηαλνείθαη αλαζηνράδεηαη. Ζ 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δίλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή. 

3.1 Μέζνδνο 

ηελ παξνχζα έξεπλα επεηδή πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πιεξνθνξίεο θαηαιήμακε ζε δεηγκαηνιεςία αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, δηαδηθαζία 

πνηνηηθήο έξεπλαο (Creswell,2008, ζει426). Έρνπκε ην κεηνλέθηεκα ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο 

ιφγσ ρξφλνπ, έηζη επηιέμακε ηελ ζθφπηκε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ο ζηφρνο είλαη ε αμηνπηζηία 

θαη φρη ε γελίθεπζε. Έηζη ν εξεπλεηήο επηιέγεη ηπραία ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο λα βαζηζηεί 

ζε πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δμνπζέλσζε. 

3.2 Γείγκα/πξόζβαζε 

Πιεζπζκφο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη 

νπνίνη βξίζθνληαλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ εξεπλεηή. ηελ Σπραία Γεηγκαηνιεςία ηα 

άηνκα πξνζθέξζεθαλ εζεινληηθά λα κειεηεζνχλ θαη δφζεθαλ ηα e-mail ηνπο ψζηε λα 

ππάξρεη επηθνηλσλία εχθνιε. Ζ Marshall, (1996) ζεσξεί επαξθή ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο 

φηαλ απηφ απαληά κε επάξθεηα ζηελ εξψηεζε πνπ εξεπλνχκε. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη επέιηθηνο θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εμειίμεη 

θαη λα αλαπξνζαξκφζεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ζ απφθαζε γηα ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ηνπ 

δείγκαηνο απνθαζίδεηαη φηαλ ηα λέα κέιε δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη επηπιένλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

3.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Σν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε «πνηνηηθή ζπλέληεπμε», ζε βάζνο ζπλέληεπμε ε νπνία 

απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

Υξεηάδεηαη θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο κε θάξν ηελ ζχλδεζε κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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Σν πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ θαζνξίζηεθε απφ ην ζθνπφ θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο έξεπλαο καο. Οη εξσηήζεηο καο ήηαλ κέξνο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο επηδηψθνπλ 

απαληήζεηο πνπ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο σο πξνο ην δηεξεχλεζε ζέκα, ζπκπιεξψλνληαη 

εχθνια θαη ζχληνκα, εχθνιεο γηα θσδηθνπνίεζε θαη γξήγνξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(Creswell,2008,ζει.435-436). Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη δεκνθηιήο ζε λένπο 

κειεηεηέο γηαηί παξέρεη επειημία σο ηελ εκβάζπλζε ζε εξσηήζεηο κε θαηάιιεινπο 

ζπκκεηέρνληεο, ηξνπνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, 

ζεηξά πνπ ζα ηεζνχλ νη εξσηήζεηο, πξφζζεζε λέσλ εξσηήζεσλ ή αθαίξεζή ηνπο.  

Γηα ηηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζακε νλνκαζηηθέο θιίκαθεο(θαηεγνξηθέο), γηαηί 

είλαη εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα γλσξίζκαηα, ηηο ηδηφηεηεο, ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Οη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε δχν άμνλεο, (Παξάξηεκα Α): 

1)Δξσηήζεηο (6) πνπ αθνξνχλ ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δειαδή, ειηθία, θχιιν, 

απαζρφιεζε, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

2)Δξσηήζεηο (12) πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. πγθεθξηκέλα εθηά 

εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε».   

Σέινο ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή είλαη λα έρεη ηελ ζπγθαηάζεζε (πλνδεπηηθή Δπηζηνιή θαη 

Έληππν πλαίλεζεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β), απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξσηεζέληνο, ζηελ έξεπλα 

(informedconsent). Γενληνινγηθά είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή λα δηαζέζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα εμάγεη απφ ηελ έξεπλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Ησζεθίδεο, 2008). Δπίζεο πξέπεη ν 

εξεπλεηήο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο, πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηαηί νη 

εξσηήζεηο είλαη πνιχ πξνζσπηθέο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελφριεζε, αλαζηάησζε. 

4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ  

(χλδεζε ησλ επξεκάησλ ηεο εξγαζίαο κε ηε ζεσξία θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη 

εξκελεία ηνπο) 

Σα εξσηήκαηα 3,4,5,6 ζπλδένληαη κε ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη απφ ηνπο ηξείο 

εξσηψκελνπο ζπλάγεηαη φηη ζηνπο δχν εξσηψκελνπο (1
νο

 , 3
νο

 ) ππάξρεη εμνπζέλσζε, 

κεγαιχηεξν ζηνλ 1
ν
 , ελψ ζηνλ 2

ν
 δελ παξαηεξείηαη λα ππάξρνπλ ζεκάδηα εμνπζέλσζεο ζηνλ 

2
ν
 .  

Σα εξσηήκαηα 1,2,7,8,9,10,11,12 ζπλδένληαη κε ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη απφ ηνπο ηξείο 

εξσηψκελνπο ζπλάγεηαη φηη εκθαλίδνληαη επηπηψζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο 

(άγρνο, θφπσζε, απνγνήηεπζε, εθλεπξηζκφο) ζηνπο δχν απφ ηνπο εξσηψκελνπο (1
νο

 ,3
νο

 ) ελψ 

δελ παξαηεξείηαη ζηνλ 2
ν
. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζηελ 2ε εξψηεζε, δείρλνπλ λα 

ζπκθσλνχλ επαιεζεχνληαη νη Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ (2000) φπνπ ζην ηξίην ζηάδην αξρίδεη λα 
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απνγνεηεχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο επεηδή δηαπηζηψλεη φηη δελ πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα 

παξφιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη 

ζηηο εξσηήζεηο 3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 , δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ Maslach φπνπ ππνζηεξίδεη φηαλ 

ν εξγαδφκελνο αιιεινεπηδξά ζπλαηζζεκαηηθά κε άιια άηνκα ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

έθζεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε θαηάζηαζε εμνπζέλσζεο (Maslachetal.,1996,ζ.20). κνηα νη 

Pines θαη Aronson, (1988) φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα θπζηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξνπο εξγαζηαθνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, φπσο επηβεβαηψλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (εξσηήζεηο 

3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 ) νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη ζηηο εξσηήζεηο 3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 , δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλκεΣν κνληέιν ησλ ηξηώλ 

δηαζηάζεσλ ηεο Maslachφπνπ ε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη ιφγσ 

αηνκηθνχ άγρνπο (Maslachetal, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηελ ληψζνπλ έληνλα φηαλ έρνπλ ηελ 

αίζζεζε φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ παξαπάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε Μεησκέλε Πξνζσπηθή Δπίηεπμε, φ ν εξγαδφκελνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

(εξψηεζε 2
ε
 , 4

ε
 ,9

ε
)θαη αηζζάλεηαη φηη απνδίδεη ιίγν θαη νδεγείηαη ζε ρακειή απηνεθηίκεζε, 

απηνπεπνίζεζε. 

ηελ ζρνιηθή ηάμε ε έληαζε πνπ ππάξρεη (εξψηεζε 2
ε
 ,3

ε
 ,7

ε
 ),επηβεβαηψλεη ηνπο Shirom θαη 

Melamed, (2005) ζαλ ζχλδξνκν ηεο επνρήο καο θαη εκθαλίδεηαη φπνπ ππάξρεη έληαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε θφπσζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή (εξψηεζε 

5
ε
 ,7

ε
 ,9

ε
 ). 

5. Απνηειέζκαηα  

Δμεηάζηεθε ε εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παξαηεξήζεθε ηαχηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Γηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πςειέο 

απαηηήζεηο, ν φγθνο ησλ θαζεθφλησλ, θαηαζηάζεηο πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, νη ρακειέο απνιαβέο ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 

δηαθνξνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο επηζεκαίλεη θαη νη Antoniouetal. (2006) 

γπλαίθεο θαη άλδξεο βηψλνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα επίπεδα εμνπζέλσζεο. 

6. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξσηψκελσλ ε έξεπλα θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη επαξθή γηα ηελ πιήξε απνζαθήληζε ησλ παξαγφλησλ θαη 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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7. πκπεξάζκαηα/Πξνηάζεηο θαη Αλαζηνραζκόο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα μεθαζαξίζεη λνκνζεηηθά ηνπο ζηφρνπο 

θαη ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με απηή ηελ βάζε λα γίλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ζε εξγαζηαθά επηηεχγκαηα γηαηί απηά 

κεηψλνπλ ηελ εμνπζέλσζε φπσο αλαθέξνπλ νη  Papastylianouetal. (2009). Σα επηηεχγκαηα ζα 

απμήζνπλ ζεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά 

ζηελ εκθάληζε ηεο Δμνπζέλσζεο. Δπηπιένλ ε αχμεζε απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα 

εληζρχζεη ηελ ππεπζπλφηεηα, ην εζηθφ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη νη κεηψζεηο ζηηο απνιαβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πεξηζηνιή ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δαπάλεο έρεη ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ 

ηζνζηαζκηζηηθά εξγαιεία. Μηα κειινληηθή έξεπλα κε πεξηζζφηεξνπο εξσηψκελνπο ζα 

ζπκβάιεη λα βγνπλ πεξηζζφηεξα θαη πνην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 
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Σν λέν ύζηεκα Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ θαη ν ξόινο ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκόξθσζεο 

The Νew System of Continuing Teacher Training and the Role of in-school training 

Αληηγόλε Εήζε, (M.Sc)., ρνιηθή χκβνπινο Οηθνλνκνιφγσλ 

Antigoni Zisi, (M.Sc ) Coordinator for Economy in the Regional Center for Educational Planning of Eastern 

Macedonia and Thrace. 

 

 

 

Abstract: Further training of teachers is an essential demand of our contemporary society. As 

the traditional methods do not absolutely cover the needs of teachers, it becomes necessary for 

the further training to be offered through synchronous, flexible and functional ways as the in-

school training really is. In the present paper it is stressed that in-school training offers 

continuous scientific and pedagogical support to the teachers while, at the same time, it makes 

them active factors of the learning process. 

Keywords: Training, lifelong learning, forms of training, necessity of training, in-school 

training. 

Πεξίιεςε: Ζ επηκφξθσζε απνηειεί έλα βαζηθφ αίηεκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Καζψο, 

κάιηζηα, νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εθπαίδεπζεο δελ θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ε επηκφξθσζε λα πξνζθέξεηαη 

κέζα απφ ζχγρξνλα, επέιηθηα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. 

Ζ λέα πνιηηηθή γηα ηελ επηκφξθσζε εζηηάδεη πιένλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

(ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε), αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ-παξεκβάζεσλ (επηκφξθσζε πνιιαπιαζηαζηψλ θαη ελδηάκεζεο παξεκβάζεηο 

ζε δίθηπα ζρνιείσλ) θαη νδεγεί ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. ηελ πξννπηηθή απηή ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκκεηέρεη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ  

παξνχζα αλαθνίλσζε θαηαγξάθεηαη ε λέα ηάζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνλίδεηαη φηη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαξθή επηζηεκνληθή 

θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ελψ ηνπο κεηαηξέπεη  παξάιιεια  ζε ελεξγνχο  παξάγνληεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπηκφξθσζε, δηά βίνπ κάζεζε, κνξθέο επηκφξθσζεο, αλαγθαηφηεηα 

επηκφξθσζεο, ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε.  

  



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 283 of 409 

1. Ζ Αλαγθαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Ζ 

δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη σο απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Ζ δεκηνπξγία, επνκέλσο, κεραληζκψλ πνπ ζα 

παξέρνπλ ζπλερή θαη δηα βίνπ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε κε απνηειεζκαηηθφ, επέιηθην θαη 

αμηφπηζην ηξφπν είλαη πιένλ αλαγθαηφηεηα. Δίλαη γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θηάλνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε ζρνιηθή πξάμε ρσξίο ηελ αλαγθαία εκπεηξία, εθνδηαζκέλνη κε 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κάιηζηα, δηαπηζηψλεηαη κία ζεσξεηηθή απνδπλάκσζε θαη ζηαδηαθή απψιεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο νθείιεηαη ζηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ρξφλν ηεο κφξθσζεο θαη ζην ρξφλν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηµφξθσζεο γίλεηαη ηδηαηηέξσο αηζζεηή φηαλ: 

● Μεζνιαβεί αξθεηφο ρξφλνο αλάκεζα ζηελ απνθνίηεζε απφ ηε ζρνιή βαζηθήο θαηάξηηζεο 

θαη ην δηνξηζκφ. 

● Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε (Newton, Brathwaite, 1987). 

● Πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, εθπαίδεπζε αιινδαπψλ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επέιηθηε δψλε 

θ.ά, µε απνηέιεζµα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο 

θαη θαηλνηνµίεο λα µελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη (Νάζαηλαο, 1999). 

● Γίλεηαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

● Δθπαηδεπηηθνί πξνσζνχληαη ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα ε 

ζπζηεµαηηθή επηµφξθσζή ηνπο λα είλαη αλαγθαία, πξνθεηµέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

πσο επηζεκαίλνπλ νη Μαπξνεηδήο, Σχπαο, (2001) νη εθπαηδεπηηθνί θηάλνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε ζρνιηθή πξάμε ρσξίο ηελ αλαγθαία εκπεηξία, εθνδηαζκέλνη κε κηα 

θαηάξηηζε πνπ απνθηήζεθε καθξηά θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε βαζηθή 

κφξθσζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα κφξθσζε πξνθαηαξθηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο δηαπηζηψλεηαη αδπλακία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε.  

Οη ιφγνη νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθηφο απφ 

ηελ αλαγθαηφηεηα λα θαιπθζνχλ νη αδπλακίεο ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο, είλαη: 

● Οη ηαρχηαηεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο.  

● Οη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο. 

● Ζ αλεξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία ζπρλά αθπξψλεη θαη απαμηψλεη ηε βαζηθή ηνπο 
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εθπαίδεπζε.  

Ζ επηκφξθσζε γηα παξάδεηγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, πξέπεη 

λα απνηειεί αληηθείκελν πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζπλζέηεη 

πιένλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (Βαζηιφπνπινο, 2005). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εµθαλήο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα ε χπαξμε 

παιηλλνζηνχλησλ, αιινδαπψλ καζεηψλ θαη κεηνλνηήησλ, µε πςειή κάιηζηα 

αληηπξνζψπεπζε ζε νξηζµέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο µαο (Παιαηνιφγνπ, 1999). Οη καζεηέο 

απηνί, νη νπνίνη ζπληζηνχλ µία νµάδα καζεηηθνχ πιεζπζµνχ µε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο λένπ πξνο απηνχο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζµα λα εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ζηελ 

επίδνζε, δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο µε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαη ελ γέλεη δπζθνιίεο 

ςπρνινγηθέο ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλαηζζεµαηηθφ επίπεδν (Λάγηνο, 

Μαλίθα, Μπνµπαξίδνπ, 2006). Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ησλ παηδηψλ απηψλ δπζθνιεχεη θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο απφ ηελ επαθή νκάδσλ µε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Παληαδήο, Νάζαηλαο, Σζίγθα, 2002). 

2. Βαζηθέο κνξθέο ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

H επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλεηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ν 

ζθνπφο ηνλ νπνίν εμππεξεηεί, ην πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηά ηεο, ε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη ν θνξέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο µε ηε δηνξγάλσζή ηεο 

(Φισξίδεο, 2003). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθξίλεηαη ζε επηκφξθσζε ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή, 

εηζαγσγηθή θαη πεξηνδηθή, ελδνζρνιηθή ή εμσζρνιηθή, ηαρχξξπζκε ή κεγάιεο δηάξθεηαο. Ζ 

θαζηέξσζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή (Αζαλαζνχια-Ρέππα, Αλζνπνχινπ, Καηζνπιάθεο, Μαπξνγηψξγνο, 1999). 

Βεβαίσο ζηηο κέξεο καο θαη ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ πνπ είρε ε παλδεκία ζηελ εθπαίδεπζε έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί πιένλ ε εμ απνζηάζεσο δηαδηθηπαθή επηκφξθσζε 

κε έκθαζε ζηε «ζχγρξνλε» θαη «αζχγρξνλε» ηειεθπαίδεπζε. 

3. Σν λέν ζύζηεκα Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ  - Θεκαηνινγία 

Σν χζηεκα Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα δπλακηθφ πιαίζην θαη 

εξγαιείν επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ην νπνίν ζηελ παξνχζα θάζε ζρεδηάδεηαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) θαη ην νπνίν είλαη αλνηθηφ ζε αμηνιφγεζε, 

επηθαηξνπνίεζε θαη αλαδηακφξθσζε, νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλαλ Μφληκν θαη 

Αλνηθηφ Μεραληζκφ Δπηκφξθσζεο (ΗΔΠ, 2021). 
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Οη επηκνξθσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί θαη πινπνηνχληαη είλαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε ππνζηήξημε ηεο καζεηείαο, ε ππνζηήξημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. πλάκα ην ΗΔΠ νινθιεξψλεη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ 

επηκφξθσζεο ζε κηα ζεηξά λέσλ ζεκαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο ήπηεο θαη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζηνπο βαζηθνχο εγγξακκαηηζκνχο, ζε λέεο ζεκαηηθέο, 

φπσο εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε (citizenship education), θπθινθνξηαθή αγσγή, STEM, πνιηηηθή 

πξνζηαζία, αεηθφξνο αλάπηπμε, πγεία θαη δηαηξνθή, επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγψγεζε, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Παξάιιεια ζηεξίδεη επηκνξθσηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηε “δηδαζθαιία” αγγιηθψλ θαη πιεξνθνξηθήο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζρεδηάδεηαη ε δηνηθεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο. 

3.1. Παηδαγσγηθέο αξρέο θαη πιαίζην εθαξκνγήο 

Ο πξνηεηλφκελνο επηκνξθσηηθφο ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ, 

παηδαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ παξαδνρψλ, κε βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ εθπφλεζε λέσλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Χο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο παξαδνρέο ν επηκνξθσηηθφο ζρεδηαζκφο 

ζηνρεχεη ζηελ εθδίπισζε ησλ δεμηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ/ηξηψλ, ελψ αμηνπνηεί θαη πξνσζεί ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή/καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ ζπλεθηηκά ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο, ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κάζεζεο), δίλεη έκθαζε ζηελ αμία ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο επαθήο κε 

ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, εζηηάδεη ζηελ αμία ηεο δεκηνπξγηθήο 

κάζεζεο, πξνσζεί νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη 

εληζρχεη ηελ ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψλνληαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλνπλ 

δπλακηθά θαη αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, λα ζπλεξγάδνληαη, ζπκπξάηηνπλ θαη 

δηαδίδνπλ θαιέο πξαθηηθέο, λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη κε  θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη αμηνπνηνχλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο). 

Γηα ην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε δηεξεχλεζε 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη ζεκαληηθφ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επηκνξθψζεσλ, λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, ηδίσο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, αιιά θαη απφ ηα αηηήκαηα γηα επηκφξθσζε πνπ 

εθθξάδνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί.  

ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγείηαη θαη αμηνπνηείηαη εηδηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ, ψζηε λα 

θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη κνξθέο επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο δηά δψζεο 

θαη εμ απνζηάζεσο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε) ηειεθπαίδεπζε. 
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Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρεδίνπ δηαξθνχο επηκφξθσζεο, ζρεδηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζηεδεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα/πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ (ζα) πξνζθέξνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ πιαηθφξκα απηή ζπληζηά έλα αλαγθαίν εξγαιείν ηφζν απνηχπσζεο φζν 

θαη παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, κε παξάπιεπξν ζηφρν ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ.  

4. πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηφρνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη φρη απιψο ν εκπινπηηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ν ζηνραζκφο γηα ην ξφιν ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. ε έλα ηέηνην 

πιαίζην ιακβάλνληαη ππφςε θαη αμηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά ε ππάξρνπζα γλψζε θαη ε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν 

δηεπξχλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο γλψζε, αιιά θαη ζηαδηαθά αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο εθπαηδεπηηθή ζεσξία, νπφηε δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηελ αλακφξθσζή 

ηεο. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ ζηνραζηηθνχ θαη αλαζηνραζηηθνχ πιαηζίνπ απαξαίηεηε 

ζεσξείηαη ηφζν ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ-εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, φζν  θαη ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

ηελ επνρή καο ε έθηαζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απαηηεί ηε δηάζεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Βαζηθά δηαρξνληθά ζέκαηα θαη αηηήκαηα γχξσ απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ζχλδεζε κεηαμχ 

βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαξθνχο επηκφξθσζεο, ε απνθέληξσζε ησλ θεληξηθψλ δνκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ελίζρπζε ηήο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. (Αλδξένπ, 1992, Ξσρέιεο, 

Παπαλανχκ, 2000). 

Μέζα απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδεηαη κία 

γεληθφηεξε αδπλακία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ.  Ζ 

επηκφξθσζε φηαλ γίλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ή φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάησ 

απφ ηηο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο, 

κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ νη ηδηαίηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα.  

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαζηεξψλεη ηε κηθξή ζρνιηθή θνηλφηεηα σο κνλάδα κάζεζεο, 

φπνπ ζπλεξγαηηθά επηζεκαίλνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Με ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο 
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αλαληηζηνηρίαο αλαγθψλ θαη επηκφξθσζεο πνπ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν κε ηα 

ηππηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Σν γεγνλφο εμάιινπ φηη απαηηεί ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ηε κεηαθνξά λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζρνιείν. Έλα αλνηρηφ ππνζηεξηθηηθφ, επηθνηλσληαθφ θιίκα, θάλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο, λα κηινχλ θαη λα ελεξγνχλ ειεχζεξα. Έηζη, 

πξνάγεηαη, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ελφο ζρνιείνπ, ελψ απμάλεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

(Υνιέβαο, 1995). Σέινο, ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεμαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε ζρνιείνπ, δηαδηθαζία πνπ 

θαζηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εξεπλεηέο θαη απνηειεί ζηήξηγκα θαη εθαιηήξην γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο επηηπγράλεηαη ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο 

κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βησκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο επηκφξθσζεο ν νπνίνο εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηάινγνο, αληαιιαγή απφςεσλ, αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ, αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ζρνιείνπ, ηνπηθήο θνηλσλίαο, Παλεπηζηεκίσλ θ.ι.π. 

Οη αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο δεκηνπξγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο δηαξθνχο πξνζαξκνγήο φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα αξθείηε ζηα 

εθφδηα ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Έρεη αλάγθε απφ δηαξθή ελεκέξσζε ζηηο εμειίμεηο ηφζν 

ηεο επηζηήκεο ηνπ φζν θαη ηνπ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, αλαλεψλνληαο επαξθψο ην 

γλσζηηθφ ηνπ εμνπιηζκφ. 

Με ηελ έλλνηα απηή ε δηαξθήο επηκφξθσζε παξέρεη ζπλερή επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε ζην δχζθνιν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  κεηαηξέπνληαο ηνπο  παξάιιεια  ζε 

ελεξγνχο  παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζηε ζθέςε φηη κπνξνχκε λα ζηξαθνχκε ζε πην επέιηθηα ζρήκαηα 

παξνρήο επηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Με ηελ έλλνηα απηή ζεσξνχκε 

αλαγθαίν ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα έρνπλ δηάξθεηα θαη βάζνο 

ρξφλνπ, λα απεπζχλνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκπιεξψλνληαη κέζα απφ αλνηθηέο επέιηθηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ππνζηήξημε 

ζπκκεηνρήο θαη αλάδεημεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο θνξέσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ο ζεζκφο ηεο Δλδνζρνιηθήο Δπηκφξθσζεο ζπληζηά νπζηαζηηθά κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα θαηλνηνκία, θαζψο δελ κεηαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην ζρνιείν ηνπο 

πξνο ηνλ ηφπν επηκφξθσζεο, ελψ εζηηάδεη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Γίλεη, αθφκε,  ηε 
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δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιείνπ θαη θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
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Abstract: The special circumstances which emanated from the COVID-19 pandemic 

pinpointed the significance of Web 2.0 tools in distance learning, both in formal and non-

formal education. eTwinning has a two-way relationship with distance education since it 

supports it while it is supported by it at the same time. The present article penetrates the 

theoretical framework of Web 2.0 tools (YouTube, Google tools, web conferencing tools, 

eBook, Padlet and social media) which were used for the enhancement of the eTwinning 

project “Once upon a time…” during the quarantine and there is a subsequent presentation of 

how they were used and contributed to the accomplishment of the project with the 

participation of all the partner teachers and their students, eventually acquiring the European 

Quality Label. 

Keywords: Web2.0, DistanceLearning, eTwinning 

Πεξίιεςε:Oη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 αλέδεημαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ WEB 2.0 ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ηφζν ζηελ ηππηθή 

φζν θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. ΣoeTwinning έρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ 

εμαπνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζψο ηελ ππνζηεξίδεη αιιά ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεηαη απφ 

απηή. Σν παξφλ άξζξν δηαπεξλά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ 

(Youtube,Δθαξκνγέο Google, εξγαιεία δηαδηθηπαθψλ ζπζθέςεσλ, eBook, Padlet θαη 

θνηλσληθά δίθηπα)πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ eTwinning 

“Onceuponatime…” θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο θαη αθνινχζσο γίλεηαη παξνπζίαζε 

ηνπ πψο απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζπλέβαιαλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ην έξγν κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ- εηαίξσλ, ιακβάλνληαο Δπξσπατθή 

Δηηθέηα Πνηφηεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Web2.0, Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, eTwinning 
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Δηζαγσγή 

Ενχκε ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ, φπνπ ππάξρεη κηα ηαρεία πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηθνηλσλία θαη ε ηερλνινγία δηαδξακαηίδνπλ 

θπξίαξρν ξφιν ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

είλαη θαη ε εθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ζηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεηαη ν ηξφπνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο (Fu, Chu, &Kang, 2013; Norman, Din, Nordin, &Ryberg, 2014), εζηηάδνληαο 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο  θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Οη  δπλαηφηεηεο ηεο 

ηερλνινγίαο αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, αλάκεζα ζηα νπνία δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε δξάζε eTwinning. ε 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο(EuropeanCommission, 2013a; Crawleyetal., 2010a) ηνλίδνληαη ηα 

παηδαγσγηθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα eTwinning, πξνθξίλνληαο ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ απζεληηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Οη Galvinetal, 

2006 αλαθέξνληαη ζε πέληε θχξηεο πεξηνρέο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο κέζα απφ ηα έξγα eTwinning, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε Υξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηψλ πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηηο 

ηερλνινγηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Μαζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο ζην Twinspace  αιιά  ηαπηφρξνλα επηδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο ζηε 

ρξήζε θαη  άιισλ εξγαιείσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ην έξγν ηνπο, φπσο ςεθηαθάβίληεν, ρξήζε 

LMS φπσο ην Moodle, ηζηνιφγηα, Web 2.0 εξγαιεία θαη wikis (Kampylisatal., 2013). 

Αιισζηε, νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη πνπ είραλ ηελ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα 

eTwinning βξέζεθαλ πξνεηνηκαζκέλνη παηδαγσγηθά θαη ηερλνινγηθά γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο ιφγσ ηνπ COVID-19.  

πλνιηθά, φπσο θαζεκεξηλά απνδεηθλχεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο κέζσ εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ θάλεη ηα 

καζήκαηααιιά θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πην νπζηψδε θαη ελδηαθέξνληα γηα ηνπο 

καζεηέο.ηελ παξνχζα εξγαζία αθνχ αλαθεξζνχκε ζε κηα επηζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε παξνπζηάδνπκε πψο απηά αμηνπνηήζεθαλ ζε έξγν eTwiinning ηε ρξνληά 

2010-21 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο. 

1. Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ην eTwinning 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, παξέρνληαο αλεμαξηεζία απφ ηελ απφζηαζε θαη αλεμαξηεζία 

απφ ην ρξφλν, απνηειεί κηα κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκε ηφζν 

ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηφζν ζηε ηππηθή φζν θαη ζηε κε ηππηθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο. Σν eTwinning ζηεξίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαζψο έρεη ελζαξξχλεη 

πεξηζζφηεξα απφ 800.000 κέιε ηεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθά 

εξγαιεία γηα λα πινπνηήζνπλ ζπλεξγαηηθά έξγα (projects) κε ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηεξίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ έξγσλ 
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eTwinning. Ζ πιαηθφξκα ηνπ twinspace εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ αλεμάξηεηα 

απφ ην ρψξν πνπ βξίζθνληαη. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο γίλεηαη 

ζε “πξαγκαηηθφ ρξφλν”, ελψ ηαπηφρξνλα νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (χβαθα θαη Γθηλνχδε, 2013). Ζ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0 ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

«αλνηρηφηεηαο», ηε ζπλεξγαζία, ηε δπλακηθφηεξε επηθνηλσλία ηελ θνηλή ρξήζε πιηθνχ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο (O`Reilly, 2005) θαη γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξχηαηα ζηα έξγα ηνπ eTwinning.Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ ιφγσ ηνπ COVID-19, ηα εξγαιεία απηά ήηαλ ην κφλν κέζν ην νπνίν δηεπθφιπλε 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

2. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 

Ζ µειέηε ησλ Wilson θαη Boldeman (2012) δείρλεη φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε µαζεζηαθή 

δηαδηθαζία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο 

ηνπο θαίλεηαη πην ελδηαθέξσλ θαη απνηειεζκαηηθφο απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο. Πιεζψξα 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ ηζηνχ Web 2.0 

ηα νπνία εληζρχνπλ ηνλ ςεθηαθφ θαη νπηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ. Σα εξγαιεία απηά 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηφζν ζηε δηά δψζεο φζν θαη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο ηππηθή ή κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

2.1  ToYoutube σο εξγαιείν κάζεζεο 

Σν YouTube δηαζέηεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα κάζεζε θαη επηθνηλσλία ψζηε 

κπνξεί λα είλαη ην πην ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ηεο επνρήο καο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Antonio & Tuffley (2015), ην YouΣube είλαη ζαλ λα έρνπκε 

κηα ηάμε ζηελ ηζέπε καο, θαζψο, εθηφο απφ ηελ παξάδνζε δηαιέμεσλ, κπνξεί λα ππάξμεη κηα 

πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ ρξήζεσλ, φπσο ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο 

ζεκάησλ, ε αλεζηξακκέλε ηάμε (φπνπ νη καζεηέο θάλνπλ ηε δνπιεηά έμσ απφ ηελ ηάμε, κεηά 

ζπλαληηνχληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ), ε αμηνιφγεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη δηάθνξεο 

ζπλδπαζκέλεο κνξθέο κάζεζεο.  Δμάιινπ, νη καζεηέο καζαίλνληαο κε ζηνηρεία πνιπκέζσλ, 

φπσο ην βίληεν, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά γηα ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Krauskopf, Zahn & Hesse, 2012; Zahn, Pea, Hesse & Rosen, 2010). Οη 

καζεηέο ζπκνχληαη θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα φηαλ βιέπνπλ, αθνχλε θαη πξάηηνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ην επίπεδνθαηαλφεζεο ελφο ζέκαηνο είλαη πςειφηεξν (75%) φηαλ νη καζεηέο 

βιέπνπλ, αθνχλε θαη παξάγνπλ πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

καζεηέο πνπ βιέπνπλ κφλν (20%) ή βιέπνπλ θαη αθνχλε (40%) (Lindstorm, 1994).  

Δπηπξφζζεηα, ην YouTube απνηειεί θνηλσληθφ κέζν φηαλ γίλεηαη θνηλή ρξήζε ησλ βίληεν θαη 

ζρνιίσλ, θαζψο θαη άιισλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο.  Σα θνηλσληθά κέζα έρνπλ απνδεηρζεί 
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απνηειεζκαηηθά γηα ηε κάζεζε. Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζθέςεο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ, φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(Bunus, 2010; Greenhow θαη Robelia 2009). Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλδέζεηο κε απηφ 

πνπ έκαζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο (Greenhow Robelia 2009) θαη ε κάζεζε γίλεηαη πην ειθπζηηθή 

(Bunus, 2010). Χζηφζν, ζε πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα, ζε καζεηέο ιπθείνπ, γηα ηε 

ρξήζε ηνπ Youtube ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεκεηψλεηαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ 

εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία απφ ηνπο ίδηνπο βίληεν φηαλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή 

ην βίληεν λα ζρεηίδεηαη κε ην ζρνιείν θαη ηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Υξεζηκνπνηνχλ ην 

Youtube σο πεγή δηαζθέδαζεο ρσξίο βεβαίσο λα παξαβιέπνπλ θαη ην γεγνλφο φηη ε 

παξαθνινχζεζε βίληεν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεψλ ηνπο (νπβαηδφγινπ & 

Παζηαιή, 2017). 

2.2 Δθαξκνγέο Google (Google Docs, Google Forms)  

Οη Δθαξκνγέο Google είλαη απφ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία θαη είλαη δηαζέζηκεο δσξεάλ.Σν 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπο είλαη έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν. Απηέο νη εθαξκνγέο (Docs, Sheets, Forms, Presentations θ.ιπ.) επηηξέπνπλ ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο λα δεκηνπξγνχλ έγγξαθα, λα κνηξάδνληαη εκεξνιφγηα, email, 

chat, λα δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο, βίληεν θαη άιια. Δίλαη αζθαιείο θαζψο φια παξακέλνπλ 

ζην θαηαρσξηζκέλν domain θαη δελ είλαη πξνζβάζηκεο απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ην login. 

Δίλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

2.2.1 GoogleDocs 

Tα Έγγξαθα Google είλαη κία εθαξκνγή ηνπ Web 2.0 πνπ αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ εγγξάθσλ θαη δηακνηξαζκνχ ηνπο ζε πνιινχο ρξήζηεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπλ δηθαηψκαηα ζπγγξαθήο θαη πξφζβαζεο αλάινγα κε απηά πνπ ηνπο δίλεη ν 

δεκηνπξγφο ηνπο. Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαηηθήο ηερληθήο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο, ζπκκεηέρνληαο 

σο ρξήζηεο ζηε δηαδηθηπαθή απηή εθαξκνγή, κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αξρείσλ, 

πξνσζψληαο ηελ αηνκηθή κάζεζε κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνάγνληαο ηε 

κάζεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο.Ζ επεμεξγαζία ηνπ εγγξάθνπ 

κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε chat ή ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κε ηελ εηζαγσγή ζρνιίσλ θαη νη 

αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη επηζεκαίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε ρξήζηε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε δηάδξαζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Με ηα 

Έγγξαθα Google ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο κηαο εξγαζίαο, ζηε ζπλεηζθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ, ηδηαίηεξα ησλ 

καζεηψλ νη νπνίνη είλαη πην εζσζηξεθείο θαη ιηγφηεξν ζπκκεηνρηθνί ζηελ πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ, είλαη πην εχθνιν λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο κέζσ 

ζρνιίσλ θαη λα θάλεη πξνηάζεηο κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο. 
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2.2.2 GoogleForms 

Ζ δηαξθήο αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ, ηεο αληίιεςήο ηνπο, ησλ πξνηηκήζεψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ εθπιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, απνηειεί κηα δχζθνιε θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία, ε νπνία φκσο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Γπζηπρψο, ηα κφλα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο απνηεινχλ, σο επί ην πιείζηνλ, 

ηα ηεζη ή νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε εγγξάθσλ. Σα Google Forms δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ ή πνιιαπιήο επηινγήο, ζπιινγήο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ θάλεη ην 

εξγαιείνθαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο θαη γηα αμηνινγήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ηζηφηνπνπο ή λα ζηαιεί σο ζχλδεζκνο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Google Forms δίλνπλ ζην εξγαιείν κηα παηδαγσγηθή δηάζηαζε σο έλα 

κέζν δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (Konstantinidis, Theodosiadou & 

Pappos, 2013). Δπνκέλσο, είλαη έλα εχρξεζην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα αμηνινγείηαη 

εχθνια θαη γξήγνξα νηηδήπνηε ελδηαθέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ξσηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα ηξνπνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ εάλ θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη (Hwang & 

Chang, 2011). 

2.3 ύγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε (κε εξγαιεία δηαδηθηπαθώλ ζπζθέςεσλ) 

Ζ ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη 

κέζα φπσο βηληενδηάζθεςε, ζπλνκηιίεο θαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ειεθηξνληθά ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο (Hrastinski, 2008). Αλαθέξεηαη θπξίσο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ γεγνλφο, 

ζηνπνηεο νκάδεο καζεηψλ αζρνινχληαη κε ηελ εθκάζεζε ηαπηφρξνλα θαη  κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη καζεηέο θαη δαζθάινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηάμε κέζσ ελφο εξγαιείνπ 

δηαδηθηπαθψλ δηαζθέςεσλ, Blackboard Collaborate,Adobe Connect, WebEx, imo ή Skype 

(Johnson, 2006). Πεξηιακβάλεη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κηα δσληαλή ξνή ηζηνχ κηαο 

ηάμεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

πιαηθνξκψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Λεηηνπξγία ζπλνκηιίαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία, παξέρνληαο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν ζηνπο καζεηέο 

φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ chat, δηακνηξαζκφ νζφλεο κε 

δπλαηφηεηα παξνπζηάζεσλ θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη πνιιέο αθφκε δπλαηφηεηεο αλάινγα κε 

ηελ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο. 

Απηά ηα ζχγρξνλα εξγαιεία εθκάζεζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ εθπαηδεπηή-καζεηή θαη καζεηή-καζεηή. Δπηπιένλ, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα 

ηελ επίηεπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεμηνηήησλ κάζεζεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο 

εμειίμεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή πξννπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο παξέρνπλ  ηε δπλαηφηεηα γηα 

ηε βειηίσζε ή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο.  
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2.4 eΒook 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κάζεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα eBooks επέθεξαλ κηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαιχηεξα θαη γξεγνξφηεξα. Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε σο κέζν δηδαζθαιίαο (Tan, 2009; 

Carty, 2000; Springer, 2007). 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα κειέηεο 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, ηα δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα 

ησλ θεηκέλσλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ, ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ,ηε 

δηαδξαζηηθή αμηνιφγεζε (Harman, 2018). Χζηφζν, κηα κεγάιε θαηλνηνκία απνηειεί ε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ/ςεθηαθνχ ηεηξαδίνπ, εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα ειεθηξνληθά βηβιία/ηεηξάδηα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάζνπλνπνηνλδήπνηε ηχπν αθνπζηηθνχ ή νπηηθνχ πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νκηιίαο, θεηκέλνπ, κνπζηθήο, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, θσηνγξαθηψλ ή βίληεν κφλν ή ζε 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Σα ειεθηξνληθά βηβιία/ηεηξάδηα κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαπαξαζηάζεσλ, φπσο εηθφλεο κε ήρνπο, πξνθνξηθέο αλαγλψζεηο κε 

γξαπηφ θείκελν, βίληεν κε ππφηηηινπο ή άιινπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Casey, 1994). Μπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ 

ηεξάζηηα επειημία, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ην ξπζκφ νκηιίαο, λα 

απνθαζίζνπλ εάλ ην γξαπηφ θείκελν πξέπεη επίζεο λα δηαβάδεηαη δπλαηά, λα επηιέμνπλ ηε 

γιψζζα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θείκελν θαη νκηιία (Abd Mutalib Embonget al, 2012). Έλα 

ειεθηξνληθφ βηβιίν/ηεηξάδην κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή 

εξγαζία κε πνιιαπιά νθέιε. 

Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά βηβιία/ηεηξάδηα ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία  

δηαζθεδαζηηθή ιφγσ ησλ ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ eBook (π.ρ. θηιηθέο πξνο ηνλ 

ρξήζηε ιεηηνπξγίεο, ειθπζηηθά γξαθηθά, δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ). Σν 

ειεθηξνληθφ eBook πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε, ζπκβάιιεη 

ζηελ απηννξγάλσζή ηνπο, βειηηψλεη ην επίπεδν γξαθήο ηνπο,  ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη 

θαη ην φηη ν δάζθαινο ηνπο παξέρεη αηνκηθή θαζνδήγεζε θαη πην εθηεηακέλε 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα ειεθηξνληθά ηεηξάδηα δηεπθνιχλνπλ 

ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. Σνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ πην εχθνιε πξφζβαζε ζηηο 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα ηελ ηεθκεξηψλνπλ 

(David, 2011), ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπο. Σν eBook 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηνκή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  θαζψο είλαη ηδαληθφ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ην έξγν ηνπο. 
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2.5 Padlet 

Σν Padletείλαη έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν έρεη ηε κνξθή ηνίρνπ. Δθεί νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ θείκελα, εηθφλεο ή βίληεν ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα ζε 

φζνπο έρνπλ ηνλ ζχλδεζκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ «ηνίρνπ». Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πίλαθαο γηα λα  αλαξηψληαη θείκελα πνπ απνηεινχλ έλα αξρείν πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί, λα γίλνπλ ζρφιηα θαη λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε, λα γίλνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηάμεο (Fisher, 2017). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο ηελ θάλνπλ ειθπζηηθή ζηνπο 

καζεηέο, θαζψο είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε, ελψ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

απηνζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα κέζα απφ κία πιεζψξα επηινγψλ παξνπζίαζεο θαη 

ρξσκάησλ. Ζ θνξεηφηεηά ηνπ απνηειεί επίζεο έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα αθνχ ν καζεηήο 

κπνξεί εχθνια λα έρεη πξφζβαζε φπνπ θη αλ βξίζθεηαη, αξθεί λα έρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Απηφ επεθηείλεη ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θη απνηειεί κία ζεηηθή επηινγή γηα ηε λέα γεληά 

καζεηψλ. 

Ζ εθαξκνγή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο γηα δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε, γηα αλαζηνραζκφ θαη 

ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο ζε έλα αζθαιέο δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (Delacruz et al., 

2014). Σν Padlet δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα βιέπνπλ έλα κεγάιν θάζκα 

απαληήζεσλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη 

ηελ ακνηβαία κάζεζε απφ νκνηίκνπο (peer learning). Ζ έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη κε ην Padlet 

βειηηψλεηαη ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ν καζεηήο απνθηά ελδηαθέξνλ θαη 

θηλεηνπνηείηαη, βειηηψλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο πέξα απφ ηε 

ζρνιηθή ηάμε (Rashid, 2015). Δπηπιένλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ρψξν γηα ηαπηφρξνλε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη αμηνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Fuchs, 2014). Σα 

ζρφιηα πνπ γίλνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ επλννχλ ηνλ αλαζηνραζκφ 

θαη ηελ απηνδηφξζσζε (Nizametal., 2016). Οη πην αδχλακνη καζεηέο ηείλνπλ λα 

παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ απνηειψληαο γη‟ απηνχο πξφηππα ζηα 

νπνία ζηεξίδνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν. Σν γεγνλφο φηη ην θείκελφ 

ηνπο είλαη δεκφζην θη νξαηφ απφ ηνπο ππφινηπνπο, πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ην 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ην βειηηψζνπλ πξηλ ην δεκνζηνπνηήζνπλ. Δπνκέλσο, ε κάζεζε απφ 

έλα δηαδηθηπαθφ ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν φπσο ην Padlet, εληζρχεη ηελ ελαιιαγή ησλ ξφισλ ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη καζεηέο γίλνληαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο πιεξνθνξηψλ (Anderson, 2010). 

2.6 Σα θνηλσληθά δίθηπα σο εξγαιεία επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Απηνί νη ηζηφηνπνη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδένληαη κε θίινπο γηα θνηλή ρξήζε πεξηερνκέλνπ.Σα πην δεκνθηιή 

θνηλσληθά δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ην Facebook 

θαη ηo Instagram θαη κέζσ απηψλ ην Messenger. Ζ ρξήζε ηνπο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο θαη 
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ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο ζπλαληήζεηο θαη επηθνηλσλία. Οη καζεηέο 

είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά. Μπνξνχλ 

λα γίλνπλ θίινη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα ζε απηά θαη είλαη πην πηζαλφ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζε έξγα (Kaya,  Özgür&Koçak, 2012). 

Σν ζρνιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο ηξφπν γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο ζε πξνγξάκκαηα ή νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζε πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή  ρξήζε ηνπο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ζε ηξία επίπεδα: 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη θνηλή ρξήζε πφξσλ/πιηθνχ. Ζ επηθνηλσλία απνηειείηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, 

αλαθνηλψζεηο γηα ηάμεηο, ηκήκαηα θαη καζήκαηα, παξάδνζεεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, ελεκέξσζε γηα πφξνπο θαη ζπλδέζκνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε καζήκαηα. 

Γεχηεξνλ, θαζψο απηά ηα θνηλσληθά δίθηπα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία νκάδσλ θαη 

θνηλνηήησλ, παξέρνπλ επθαηξίεο ζηα κέιε ηνπο λα εληαρζνχλ ζε λέα δίθηπα αλνίγνληαο 

ρψξνπο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο, λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ θνηλά 

ελδηαθέξνληα, ηδέεο θαη αλάγθεο. Σέινο, θαζψο αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο, 

κπνξνχλ επίζεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, λα κνηξάδνληαη ηνπο 

πφξνπο, ηα πιηθά, ηα έξγα θαη ηα έγγξαθά ηνπο (Mazman&Uslual, 2010). Δπνκέλσο, ε 

θνηλσληθή δηθηχσζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εθπαηδεπηηθή  δηθηχσζε, κε ηε ρξήζε ησλ 

δηαθφξσλ εξγαιείσλ  ηνπ Web 2.0,  ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθφ  είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

δηάδξαζε (Palermo, 2008), γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

3. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ Web 2.0 θαη επηθνηλσλίαο ζε έξγν eTwinning 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, νη καζεηέο καο ζπκκεηείραλ ζε  έξγν eTwinning κε ηίηιν 

“OnceUponaTime…”. Σν ζέκα ηνπ έξγνπ ήηαλ ηα παιαηά θηίζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

θάζηξα, ηα παιηά ζπίηηα, νη λεξφκπινη θαη ηα γεθχξηα. Βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νη 

καζεηέο παξνπζίαδαλ αλά θαηεγνξία ηα παιαηά θηίζκαηα, ελψ κέζσ ηνπ onlinemeeting ζην 

Twinspace  παξνπζηάζεηο γίλνληαλ θαη ζε live ζχλδεζε  θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο.  

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε κία κεγάιε πνηθηιία Web 2.0 

εξγαιείσλ ηα νπνία θαηαγξάθηεθαλ ζε μερσξηζηή ζειίδα ζην Twinspace, ψζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκα απφ καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ ήζειαλ λα επεθηείλνπλ ηνλ ςεθηαθφ ηνπο 

γξακκαηηζκφ. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, φηαλ ηα ζρνιεία έθιεηζαλ θαη δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη πηα 

δηά δψζεο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ην έξγν έθηαζε ζε 

κία θξίζηκε θακπή ηελ νπνία ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο καο 

βνήζεζαλ λα μεπεξάζνπκε, παίδνληαο θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ καο. 

πγθεθξηκέλα, ε θαξαληίλα βξήθε ηνπο καζεηέο καο λα έρνπλ μεθηλήζεη ηε ζπγγξαθή κηαο 

ζπλεξγαηηθήοηζηνξίαο. Κάζε ζρνιείν-εηαίξνο είρε αλαιάβεη ηε ζπγγξαθή ελφο θεθαιαίνπ ζε 

έλα θνηλφ eΒook. Αμηνπνηψληαο ηα GoogleDocs, θάζε ζρνιείν είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
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ζπλερίζεη ηε ζπγγξαθή ζε έλα θνηλφ έγγξαθν, φπνπ νη καζεηέο «ζπλαληηφληαλ» ζε δηθφ ηνπο 

ηφπν θαη ρξφλν, ζπλδηακφξθσλαλ ην θεθάιαηφ ηνπο, πξνζθέξνληαο ηηο ηδέεο ηνπο, θάλνληαο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Σν ζπλεξγαηηθφ βηβιίν ήηαλ ν ζπλεθηηθφο θξίθνο πνπ δηαηεξνχζε κία ζπλέρεηα 

ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα λα κεηαβνχλ απφ ην έλα 

θεθάιαην ζην άιιν θξαηψληαο δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζά 

ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζεσξψληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ιφγσ ησλ ηδηαδνπζψλ ζπλζεθψλ, λα 

πξνζθέξνπκε κία δηέμνδν ζηελ θαηάζηαζε πνπ βίσλαλ νη καζεηέο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαξαληίλαο, νη θαζεγεηέο ηνπο πξνγξάκκαηνο δεκηνχξγεζαλ έλα Padlet φπνπ ν θάζε καζεηήο 

εμέθξαδε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Πξάγκαηη, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εξγαιείνπ, νη καζεηέο απνηχπσλαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ζρνιίαδαλ θάησ απφ ηηο ζθέςεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππήξμε κία κνξθή έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, έλαο ζπλδπαζκφο εξγαιείσλ δηαδηθηπαθψλ ζπζθέςεσλ (Webex), 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Messenger) θαη YouTube ήηαλ ην κέζν λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

δηαδηθηπαθή ζχδεπμε αλάκεζα ζε ζρνιεία (καζεηέο θαη θαζεγεηέο) πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα, έλαλ λεξφκπιν θη έλα ιανγξαθηθφ κνπζείν. πγθεθξηκέλα,  δχν ειιεληθά 

ζρνιείν (ζηα ηα νπνία αλήθνπλ νη ηδξπηέο ηνπ έξγνπ θαη ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο)  είραλ 

πξνγξακκαηίζεη κία εθδξνκή ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο Διιάδαο φπνπ νη καζεηέο ζα 

μελαγνχζαλ ζε onlinemeeting ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηνλ λεξφκπιν θαη ην ιανγξαθηθφ 

κνπζείν πνπ βξίζθνληαλ εθεί. Με ηε καηαίσζε ηεο εθδξνκήο ιφγσ ηνπ COVID-19, 

επηλνήζεθε έλαο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο κε ηελ επηζηξάηεπζε 

κίαο ζεηξάο εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. Με ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Webex, καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο απφ ηα ζρνιεία-εηαίξνπο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ βίληεν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλάληεζεο θαη πεξηέγξαθε ηνλ λεξφκπιν 

ηνπ ρσξηνχ. Τπνηηηιίζηεθε ζηα Αγγιηθά απφ ηνπο Διιελεο καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ππνηηηιηζκνχ ηνπ YouTube γηα λα είλαη πην εχθνια θαηαλνεηφ, ιφγσ ηερληθψλ 

φξσλ θπξίσο, γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ηε ρξήζε ηνπ Messenger, ππήξμε 

δσληαλή ζχλδεζε κε άλζξσπν ηνπ ρσξηνχ (ν νπνίνο γλψξηδε Αγγιηθά) πνπ βξηζθφηαλ ζην 

ιανγξαθηθφ κνπζείν θαη κε αλακεηάδνζε κέζσ Webex πξαγκαηνπνηήζεθε μελάγεζε ζηα 

εθζέκαηά ηνπ. Δπηπιένλ, ηα GoogleForms ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ φζν θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ηφζν απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο φζν θη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, κε ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ ελ κέζσ ηεο θαξαληίλαο. 

πκπεξάζκαηα 

ην παξφλ άξζξν  επηρεηξήζεθε κηα αλαζθφπεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ Web 2.0, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 
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Αθνινχζσο, παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ν ηξφπνο πνπ απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ eTwinning «Onceuponatime…» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ιφγσ ηνπ COVID-19. H απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επηβεβαηψζεθε 

απφ ηε καδηθή θαη αδηάθνπε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο, απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρακε ζέζεη θαη επηζθξαγίζηεθε απφ ηε βξάβεπζή ηνπ 

κε ηελ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο γηα ηελ ηειεηφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Ο ηξφπνο  πνπ εξγαζηήθακε ζηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

WEB 2.0 πνπ είρακε ζηε θαξέηξα καο  έδσζαλ ην κήλπκα ζηνπο καζεηέο καο  φηη κε ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ 

εκπφδηα θαη λα βξίζθνπλ εθαξκφζηκεο ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπο πξνβιεκαηίζνπλ 

ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 
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Abstract: The present study deals with the issue of youth in the context of  their education, 

training and employment in Greece. The existing concerns about the role of youth should be  

continued in order to provide high quality employment for young people that responds to their 

needs and aspirations. This takes place  at a period of time when young people face increasing 

challenges in terms of their transition to adulthood, precariousness, uncertainty and insecurity. 

At a time when youth employment is more than ever needed to support and empower young 

people to explore  their potential, many Member States restrict or reduce support to them 

using as an excuse the  rising demand and competition for limited resources and the 

announced need to implement austerity measures. 

Keywords:youth, education, training, employment, inequalities 

Πεξίιεςε:  ηφρνο ηεο  παξνχζαο  εξγαζίαο είλαη ην ζέκα ηεο λενιαίαο εμεηάδνληαο ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζή  ηεο ζηελ Διιάδα. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηνλ ξφιν ηεο λενιαίαο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ  πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Απηφ έξρεηαη ζε κηα επνρή  ζηελ 

νπνία νη λένη αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελεο πξνθιήζεηο, απφ ηελ άπνςε ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

ελειηθίσζε, ηεο επηζθάιεηαο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο. ε κηα επνρή, θαηά ηελ 

νπνία ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε απαζρφιεζε γηα ηε λενιαία γηα λα ππνζηεξίμεη θαη 

λα δψζεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο, πνιιά θξάηε κέιε 

πεξηνξίδνπλ ή κεηψλνπλ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο απηνχο, αληηκεησπίδνληαο ηελ 

απμαλφκελε δήηεζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ηελ 

αλαγγειζείζα αλάγθε λα εθαξκφζνπλ κέηξα ιηηφηεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: λενιαία, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, απαζρφιεζε, αληζφηεηεο 

Δηζαγσγή 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νη λένη Δπξσπαίνη αληηκεηψπηζαλ 

απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο, εθηεηακέλε αλαζθάιεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δλψ 

πνιιά έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ησλ λέσλ πξνβιέπνπλ 

επειημία κε αζθάιεηα, νη απαληήζεηο κεηά ηελ θξίζε ζηεξίδνληαη ζηελ επειημία θαη φρη ζηελ 
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αζθάιεηα (Heyes, 2013). Πξσηνβνπιίεο, φπσο νη Δπθαηξίεο γηα ηε Νενιαία θαη ε Δγγχεζε 

Νέσλ ππνγξακκίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πξνζθνξάο (κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο) 

(EuropeanCommission, 2010). Παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζα πξνθαιέζνπλ αλάπηπμε, νη κειεηεηέο (Lehndorff, 2015. Vaughan-Whitehead, 2015) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ιηηφηεηα θαη ε απειεπζέξσζε έρνπλ εκβαζχλεη ηελ χθεζε θαη νδήγεζαλ 

ζε πςειή αλεξγία, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ. 

ε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ε απαζρφιεζε ηεο λενιαίαο παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο δηαθνξέο φζνλ 

αθνξά ηηο επθαηξίεο, ηελ ππνζηήξημε, ηηο δνκέο, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα. Μπνξεί λα είλαη κέξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ην θξάηνο ή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο επξένο 

θάζκαηνο θνηλνηηθψλ, εζεινληηθψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Χζηφζν, ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε απαζρφιεζε ηεο λενιαίαο 

αληηθαηνπηξίδεη ην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη ηα 

ζπζηήκαηα αμηψλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη  (Schild et al., 2017). 

1. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ηεο λέαο γεληάο ζηελ Διιάδα 

To πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εγγξάθεθαλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) ζηελ Διιάδα ήηαλ θάησ 

απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ: 31,5% ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε 48% ζηελ ΔΔ. Σν 10,5% ησλ 

θνηηεηψλ αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ην 2014, έλαληη 34% ζηελ ΔΔ. Σν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ πξφζθαησλ απνθνίησλ αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ 

επίζεο ρακειφ: 38,8% ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε 70,8% ζηελ ΔΔ. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην πνζνζηφ ήηαλ 37,5% ην 2015, ζε ζχγθξηζε 

κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ 73%. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε ήηαλ επίζεο 

ρακειή: 3,3% ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε 10,7% ζηελ ΔΔ (Cedefop, 2018). 

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηζε έιιεηςε 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο απμαλφκελεο ζπκκεηνρήο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγνδνηψλ, ηελ αχμεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο παξνρήο. Διήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ. Ο λφκνο 

γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην 2013 εηζήγαγε έλα πξναηξεηηθφ έηνο ηειηθήο 

καζεηείαο γηα καζεηέο ζε επίζεκα αλψηεξα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΠΑΛ), νδεγψληαο ζε πςειφηεξν επίπεδν πξνζφλησλ 

(επξσπατθφ πιαίζην πξνζφλησλ (EQF) επίπεδν 5) (Cedefop, 2018). 

Έλαο λένο ηχπνο ζρνιήο εηζήρζε εθηφο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνζθέξνληαο ηξηεηή πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο έηνπο καζεηείαο) ζε άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 
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ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ, εγθξίζεθε ην 2013 

πξφγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ελέξγεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ 

ζηφρσλ πξνηεξαηφηεηαο (Cedefop, 2018). 

Μεηά ην 2016 δεκνζηεχζεθαλ δχν λφκνη θαη κηα ζεηξά εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ ην 2016 θαη 

2017 πνπ ξχζκηδαλ ην έηνο καζεηείαο ησλ ΔΠΑΛ, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

θαζνξίδνληαο ην πιαίζην πνηφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ην πιαίζην πνηφηεηαο γηα ηηο καζεηείεο  θαη ηελ εηζαγσγή 

πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Σν ζηξαηεγηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα δχν λέσλ θνξέσλ: α) ηελ εζληθή επηηξνπή 

ζπληνληζκνχ καζεηείαο, ε νπνία ζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ζπζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ λνκνζεζίαο. ια ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ επηηξνπή. (β) ζηηο νκάδεο ζηήξημεο ηεο καζεηείαο κε βάζε ηηο 

θεληξηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε ζέζεσλ 

θαηάξηηζεο (Cedefop, 2018). 

ε θάζε δεκφζην θέληξν απαζρφιεζεο δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα ππνζηήξημεο καζεηείαο πνπ 

απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο, κε δηάθνξα θαζήθνληα: i) λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνλ ζχκβνπιν ηνπ εξγνδφηε ή κε ηνκεαθέο νξγαλψζεηο θαη επηκειεηήξηα γηα ηε δηνξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ δηάδνζεο θαη ζεκηλαξίσλ, (ii) ηε δηαηήξεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζέζεηο 

καζεηείαο θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζχκθσλα κε ηε δήηεζε γηα ηηο εηδηθφηεηεο, (iii) ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο θαη κεζνιάβεζεο, αλ ρξεηαζηεί, (iv) ηελ 

εηήζηα ελεκέξσζε ηεο εζληθήο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ καζεηείαο γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ καζεηείαο θαη ηε  ζπκκεηνρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηελ θεληξηθή έλσζε επηκειεηεξίσλ ζηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε ησλ εξγνδνηψλ (ζηφρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία αλαγλσξηζκέλνπ κεηξψνπ εξγνδφηε) (Cedefop, 2018). 

Σα κέηξα ππνζηήξημεο ηεο καζεηείαο πεξηιακβάλνπλ πηιφηνπο θαη δξάζεηο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθνχο αξηζκνχ ζέζεσλ καζεηείαο (πιαηθφξκα δηαρείξηζεο κάζεζεο, έκκεζα 

θίλεηξα γηα επηρεηξήζεηο, ρξεκαηνδφηεζε), αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. Ζ πεηξακαηηθή 

καζεηεία ζηα ΔΠΑΛ μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο 2016/17 κε δχν εηδηθφηεηεο (ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη γεσξγηθφ εκπφξην) θαη έλα λέν πηινηηθφ πξφγξακκα μεθίλεζε επίζεο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2017. Ζ εζληθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ΔΠΑΛ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 ζε επηά εηδηθφηεηεο (1.200 καζεηεπφκελνπο). Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017/18, ε κεηαδεπηεξνβάζκηα πεξίνδνο καζεηείαο 

επεθηάζεθε, κε πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζε 16 εηδηθφηεηεο. Σα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ΗΔΚ 

πξνγξακκαηίδνληαη λα μεθηλήζνπλ θαη ζπλνιηθά πξνγξακκαηίδνληαη 7.800 ζέζεηο καζεηείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠΑΛ & ΗΔΚ (Cedefop, 2018). 

Μεηά ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηνπ 2016 ε ηάμε Α΄ (ην πξψην απφ ηα ηξία ζρνιηθά 

επίπεδα) ηνπ ΔΠΑΛ (αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα ΔΔΚ) γίλεηαη θνηλή ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Σν 
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δεχηεξν επίπεδν (θαηεγνξία Β) είλαη φπνπ γίλεηαη ηνκεαθφο δηαρσξηζκφο, ελψ ζηελ Γ΄ ηάμε  

(ηξίην επίπεδν) νη καζεηέο επηιέγνπλ κηα εηδηθφηεηα. Απφ ηφηε, ε ηάμε Α΄ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη επθνιφηεξν γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο απφ ην πξψην έηνο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο λα 

αιιάμνπλ θαη λα εγγξαθνχλ ζηα ΔΠΑΛ κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ 2ε ηάμε ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηή ε κεηαξξχζκηζε επηηξέπεη κεγαιχηεξε 

δηαπεξαηφηεηα κεηαμχ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ΔΠΑΛ. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, κεηά ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο Μηα λέα αξρή 

γηα ην ΔΠΑΛ, ηα βαζηθά κέηξα βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ, νη δξάζεηο θνηλσληθν-

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη έληαμεο ζα ηεζνχλ ζε δνθηκαζία ζηα καζήκαηα Α σο 

πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ΔΠΑΛ. Ο λφκνο αξηζ. 4386/2016 

εληζρχεη ηελ πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ΔΠΑΛ φρη κφλν ζε ηερλνινγηθά ηξηηνβάζκηα 

ηδξχκαηα αιιά θαη ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (Cedefop, 2018). 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε φκσο δελ εμαζθαιίδεη ηελ απαζρφιεζε θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηελ επηζπκεηή απαζρφιεζε. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Υξηζηνθφξνπ θ.ά. 

(2018) αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα, εληφπηζε φηη νη λένη 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή είραλ απνθηήζεη πςειή εθπαίδεπζε. Παξαδνζηαθά, φπσο θαη νη 

πξνεγνχκελεο γεληέο πξηλ απφ απηνχο, εθηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο απνδίδνπλ κεγάιε 

αμία. Δληνχηνηο, παξά ην γεγνλφο φηη νη λένη επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ ην επάγγεικά  ηνπο δελ 

ηθαλνπνηεί ηνπο κηζνχο απφ απηνχο. Άιινη πάιη αλ θαη ππάξρεη ζπλάθεηα αλάκεζα ζην 

επάγγεικά ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ζεσξνχλ φηη δελ ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ην απνδίδνπλ ζε δχν αηηίεο. Αξθεηνί λένη 

επηιέγνπλ ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εξγαζηνχλ θαη φρη απηέο πνπ 

φλησο ηνπο ελδηαθέξνπλ. Δπηπιένλ, άιινη έθαλαλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο ιφγσ ηνπ φηη δελ 

είραλ θαιή ελεκέξσζε (Υξηζηνθφξνπ θ.ά., 2018). 

2. Ζ απαζρόιεζε ηεο λέαο γεληάο ζηελ Διιάδα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πξηλ απφ ηελ θξίζε, ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε απμήζεθε θαηά 30% θαη, θαηά ζπλέπεηα, πεξηζζφηεξα απφ ηα δχν ηξίηα 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ ήηαλ αλελεξγά. Δπνκέλσο, ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα δελ είλαη πξντφλ κφλν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηνπ 

απμαλφκελνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Ζ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζεκαίλεη φηη νη Έιιελεο λένη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

ήηαλ παιαηφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη δπλεηηθνί κεηαλάζηεο, θάηη πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηνπο ρακεινχο κηζζνχο θαη ηνλ ζνβαξφ αληαγσληζκφ γηα ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, 

ην κλεκφλην νδήγεζε ζε αιιαγέο ζηελ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη λένη ζηελ Διιάδα έρνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο λα παξακείλνπλ άλεξγνη απφ 

ηελ έλαξμε κεξηθήο απαζρφιεζεο.  Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν 

δηαδεδνκέλε φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, αιιά επί ηνπ παξφληνο νη Έιιελεο λένη πνπ δελ 
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είλαη αθφκε επηρεηξεκαηίεο εθθξάδνπλ πνιχ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Tubadji, 2012). 

Ζ Διιάδα, πνπ πιήηηεηαη απφ νηθνλνκηθή θξίζε,  επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη παξαδνζηαθά έλα 

απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, απηφ ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ελφο παιαηνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αγσλίδεηαη λα δηεμαγάγεη έλαλ επηηπρεκέλν δηάινγν κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Τπάξρεη κηα κεξίδα λέσλ πνπ δελ 

είλαη νχηε νηθνλνκηθά ελεξγνί νχηε ζπκκεηέρνπλ ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε 

δεμηνηήησλ. Απφ ηε κία πιεπξά, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηθξή πξννπηηθή απμεκέλεο 

παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνζθάησο θαηαξηηζκέλσλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη λένη πνπ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα πςειέο δεμηφηεηεο θαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη πηζαλφ λα κεηαβνχλ ζην εμσηεξηθφ γηα εθπαίδεπζε ή θαη 

εξγαζία. Ζ κφληκε απψιεηα ελφο λεαληθνχ ηαιαληνχρνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνθχπηεη 

είλαη κηα ζηέξεζε ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ηεο ρψξαο. Ζ θαηάζηαζε απηή 

επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ παξαδνζηαθά ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ησλ λέσλ εθηφο 

Αηηηθήο. Οη λένη ζε αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο πθίζηαληαη αθφκε 

κεγαιχηεξε έθζεζε ζηα πηζαλά ζεκάδηα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο. Ζ ρψξα έρεη ιάβεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ κείσζαλ ελ κέξεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Σα 

εζληθά πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε - φπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ, ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Equal πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηα ηνπηθά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο - 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο απφ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο (Tubadji, 2012). 

Ηζηνξηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 

δηπιάζην απφ ην πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο νδήγεζε ζε δξακαηηθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ κεηαμχ ηνπ 2009 

θαη ηνπ 2013, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Papadakisetal., 2017). 

Μέρξη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ ησλ 28 κεηψζεθε ειαθξά 

(θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ζε ζχγθξηζε κε 19,3% πνπ είρε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, 

αιιά εληνχηνηο παξέκεηλε πνιχ πςειή θηάλνληαο ζην 17,7% (άλδξεο: 18,6%, γπλαίθεο: 

16,7%). Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα λένη (ειηθίαο 15-24) 

άλεξγνη ζηελ ΔΔ-28.  Παξά ηελ ειαθξά κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα, εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ φ, ηη πξηλ απφ ηελ θξίζε. Δπίζεο, 

απμήζεθαλ νη αζπκκεηξίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2017, ε ρψξα κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ε Γεξκαλία (6,5%), ελψ ε Διιάδα 

(45,2% - Γεθέκβξηνο 2016), Ηζπαλία (42,2%) θαη Ηηαιία (37,9%) έρνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά (Papadakis et al., 2017). 

Αλακθηζβήηεηα, ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, φπνπ ν αληίθηππνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ πην γξήγνξνο θαη νξαηφο απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο πνπ έπιεμε ηε 
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ρψξα. Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε απφ 

ην αλψηαην επίπεδν ηνπ 60% πνπ είρε θηάζεη ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Μάην ηνπ 2013, αιιά 

εμαθνινπζεί λα είλαη εμαηξεηηθά πςειφ θηάλνληαο ην 45,2% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. Δίλαη 

κάιηζηα  πςειφηεξν απφ φ, ηη ηεο Ηζπαλίαο (42,2% - Ηαλνπάξηνο 2017) θαη φισλ ησλ άιισλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη δηπιάζηα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ 

θαη ην πνζνζηφ ηεο δηπιάζην απφ ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο 

(Papadakis et al., 2017). 

ρεδφλ έλαο ζηνπο δχν λένπο ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη απφ ηελ αλεξγία. Οξηζκέλα ηκήκαηα 

ηεο λενιαίαο έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ άιια. Οη λέεο γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη 

άλεξγεο απφ ηνπο λένπο άλδξεο, κε πνζνζηφ αλεξγίαο 48,8% ζε ζχγθξηζε κε ην 42% ησλ 

αλδξψλ. ιεο νη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζεκείσζαλ ξαγδαία άλνδν ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ απφ 

ην 2008 έσο ην 2015, αιιά νη απμήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ζηε Θεζζαιία (απφ 34,4% ην 

2010 ζε 60,3% ην 2015) ζηελ Πεινπφλλεζν (απφ 29% ην 2010 ζε 50,5% ην 2015), ζην Νφηην 

Αηγαίν (απφ 14,9%, ην 2008 ζε 33,8% ην 2015), ζηελ Αηηηθή (απφ 19,1% ην 2008 ζε 47,2% 

ην 2015) θαη ζηελ Κξήηε (απφ 14% ην 2008 ζε 40,4% ην 2015) (βιέπε Πίλαθα 1).  

Πίλαθαο 1. Πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ (15-254 εηώλ) ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2008-2015 

Υξνλνινγία/Πεξηνρή 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Διιάδα 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4 49,8 

Βφξεηα Διιάδα 23,4 28,6 36,0 51,3 60,0 62,5 54,1 52,6 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία, Θξάθε 

21,4 30,4 40,1 51,8 53,0 59,4 50,7 53,8 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

22,4 28,0 34,1 51,4 60,7 62,0 53,4 51,9 

Γπηηθή Μαθεδνλία 36,6 34,8 35,3 52,7 72,3 70,4 49,6 49,4 

Ήπεηξνο 31,2 34,7 37,1 48,6 61,1 67,4 69,8 58,6 

Κεληξηθή Διιάδα 28,5 29,8 34,3 42,9 55,1 58,4 57,3 55,6 

Θεζζαιία 23,7 26,6 34,4 46,7 53,7 57,5 59,8 60,3 

Ηφληα λεζηά 27,1 26,5 35,2 26,2 23,9 51,5 44,8 54,6 

Γπηηθή Διιάδα 31,3 28,8 35,3 45,1 56,8 59,0 61,1 54,6 

ηεξεά Διιάδα 27,7 32,9 36,9 42,5 58,7 59,5 59,1 55,4 

Πεινπφλλεζνο 23,1 25,8 29,0 39,0 62,3 60,3 52,0 50,5 

Αηηηθή 19,1 21,9 30,9 43,2 56,0 60,6 52,5 47,2 

Νεζηά Αηγαίνπ, 

Κξήηε  

15,0 22,5 29,6 39,3 43,6 42,9 38,9 38,4 
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Νφηην Αηγαίν  14,9 24,5 28,4 36,8 41,0 37,2 25,8 33,8 

Βφξεην Αηγαίν  - 24,6 29,7 43,0 45,8 46,1 40,2 42,1 

Κξήηε 14,0 20,9 30,4 39,8 44,1 45,4 46,3 40,1 

Πεγή:Papadakis et al. (2017). 

 

Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ πξφζθαησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

έρεη παξακείλεη ζηάζηκν θαη παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφ. Απμήζεθε ειαθξψο, απφ 47,4% 

ην 2014 ζε 49,9% ην 2015, αιιά ήηαλ αθφκε πνιχ καθξηά απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-28, ην 

νπνίν ήηαλ ην 80,5% ην 2014 θαη ην 81,9% ην 2015. Δπηπιένλ, ε Διιάδα έρεη έλα 

αλεζπρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ πξφζθαησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 2015, ήηαλ κφιηο 37,5%, δειαδή ζρεδφλ ην ήκηζπ 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ πνπ ήηαλ 73,0%. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ ζπλδέεηαη ξεηά κε ηνλ θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Παξφιν πνπ θακία θνηλσληθή νκάδα ζηελ Διιάδα 

δελ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε, ε νπνία άθεζε ην έλα ηέηαξην ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ 

ελειίθσλ αλέξγσλ θαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ζηε θηψρεηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2016, ν 

αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηε λέα γεληά είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφο θαη πνιππαξακεηξηθφο  

(Papadakis et al., 2017). 

Οη πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

αθνινπζνχκελεο απφ ην Νφηην Αηγαίν θαη ηελ Κξήηε, ήηαλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ, θάησ απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Απηέο ήηαλ 

πεξηνρέο ηνπξηζηηθψλ θαη γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηνρέο φπσο ε Γπηηθή Μαθεδνλία 

θαη ε ηεξεά Διιάδα γλψξηζαλ αλνδηθή πνξεία ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ. Σα 

νξπρεία πνπ βξίζθνληαη εθεί θαη παξάγνπλ αγαζά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο εμαγσγέο: 

πξντφληα ληθέιην, θνπηί, αινπκίλην, ηζηκέλην θαη ράιπβα (ζηε ηεξεά Διιάδα) θαη ιηγλίηε γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ (Γπηηθή Μαθεδνλία). Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ απμήζεθε 

επίζεο θαη θαηαλαιψλεη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε επεκεξνχζα 

αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2010 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ππήξραλ 

επηδνηήζεηο γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο (Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε). Χζηφζν, ε παξαγσγή ησλ λενζχζηαησλ εξγνζηαζίσλ δελ ήηαλ 

αληαγσληζηηθή θαη ηα ηξαπεδηθά δάλεηα επηβάξπλαλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο, πνιιά εξγνζηάζηα έθιεηζαλ θαη απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ γλψξηζαλ 

ηεξάζηηα ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη, ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε 

Θξάθε ζεκείσζαλ άλνδν ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2010. Ζ 

Αηηηθή θαη ε Γπηηθή Διιάδα - δειαδή νη πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Πάηξαο - φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη νη ππεξεζίεο, θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ 

ζε πνιχ κηθξή αχμεζε. Οη αγξνηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ην Βφξεην Αηγαίν, ε 

Κξήηε θαη ην Νφηην Αηγαίν, παξνπζίαζαλ ηαρεία αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, φπσο θαη ηα 

Ηφληα Νεζηά (Tubadji, 2012). 
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3. Οη αληζόηεηεο ζηε λέα γεληά ζηελ Διιάδα 

Σα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαηά 30% ην 2009-2013 

θαη ε θηψρεηα ζηελ Διιάδα απνκαθξχλζεθε απφ ηνπο ειηθησκέλνπο πξνο ηα λεφηεξα 

δεπγάξηα κε παηδηά θαη ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο. Δλψ ην 2007, έλαο ζηνπο ηξεηο λένπο 

Έιιελεο ειηθίαο 15-24 εηψλ θηλδχλεπε απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (33,6% ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ 28,7%), ην 2012, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 

πνζνζηφ αλέβεθε ζε έλαλ ζηνπο δχν (45,5% ζηελ Διιάδα έλαληη 31,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

ΔΔ). Ζ θηψρεηα κεηαμχ ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) απμάλεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ζχκθσλα κε ηα 

πην πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα. Αθφκα θαη αλ ε 

αλεξγία ησλ λέσλ κεηψλεηαη απφ ην 2013, ν κεησκέλνο θίλδπλνο θηψρεηαο κπνξεί λα κελ 

ζεσξείηαη δεδνκέλνο, θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πξνο ηηο αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο αλεξγίαο έρεη κεξηθψο απνδπλακσζεί απφ 

ηε κείσζε ησλ κηζζψλ, ηηο αζπλεπείο επηδξάζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ παξνρψλ θαη ηεο 

ππναπαζρφιεζεο (Kraatz, 2015).  

χκθσλα κε ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην 2012 ε Διιάδα κείσζε ηνπο 

θαηψηαηνπο κηζζνχο θαηά 22% απφ 751 ζε 586 επξψ, κε επηπιένλ κείσζε γηα άηνκα ειηθίαο 

θάησ ησλ 25 εηψλ: ν ειάρηζηνο κηζζφο ηνπο κεηψζεθε θαηά 32%. ήκεξα ν ειάρηζηνο κηζζφο 

γηα απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα αλέξρεηαη ζε 511 επξψ. Χζηφζν, παξά ηε κείσζε απηή, ε 

Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηε κεζαία νκάδα ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη έρεη θαζνξίζεη 

ειάρηζην κηζζφ κεηαμχ 500 θαη 800 επξψ. Σν επίπεδν απηφ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔ, θαη έρεη πξνθαιέζεη κηα ακθηιεγφκελε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηηο εθπηψζεηο κηζζψλ γηα ηνπο λένπο, ηηο δενληνινγηθέο πηπρέο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

απαζρφιεζε. Ο δπλεηηθφο αληίθηππνο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο ήηαλ 

αζπλεπήο. Οη ζεκεηψζεηο πνπ ζπλέηαμε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δείρλνπλ φηη νη δεκφζηεο 

θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ήηαλ ζπγθξηηηθά ρακειέο ζηελ Διιάδα ήδε πξηλ απφ ηελ θξίζε. Χο 

αληίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ην κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο κεηψζεθε απφ 

454 επξψ ζε 360 επξψ γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη λένη επσθειήζεθαλ απφ ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο: Απφ ην 2014, δηθαηνχληαη 

καθξνπξφζεζκα επηδφκαηα αλεξγίαο (20-66 αληί γηα 45plus πξηλ). Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθε 

έλα εηδηθφ ηακείν γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη έλα λέν ζχζηεκα ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2014. Ζ ππναπαζρφιεζε απμάλεηαη κεγαιψλνληαο ηνλ 

θίλδπλν θηψρεηαο: ην κεξίδην ηεο αθνχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθε απφ 5% έσο 11% (Kraatz, 2015). 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηεο αηνκηθήο θαηάζηαζεο απφ ηνπο 

λένπο ζηελ Διιάδα δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Σα πνζνζηά ηνπ 30,8% ησλ λέσλ θαη ηνπ 45,8% 

ησλ NEETS
16

 ζηελ Διιάδα πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε σο ζθιεξή θαη αθφξεηε. Έηζη, έλαο 

                                                 
16

 Neets (Young people not in education, employment or training – λένηάλζξσπνηεθηφοεθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεοθαηαπαζρφιεζεο). 
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ζηνπο ηξεηο λένπο ζηελ Διιάδα θαη νη κηζνί ΝΔΔΣS αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεο ησλ 17,9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ 

κεηαμχ ησλ NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαηαδεηθλχεη ηελ έληνλε ςπρνινγηθή 

επίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ λέσλ θαη ηελ απνμέλσζή  ηνπο απφ 

ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ λέσλ θαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ NEETS έρνπλ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία 

(Papadakisetal., 2017). 

Οη NEETS, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφηεξν εηζφδεκα, αλαγθάδνληαη λα 

εηζέιζνπλ λσξίηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σζηφζν ην 73,6% απηψλ πνπ έρνπλ πξνεγνχκελε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία είλαη ηψξα άλεξγνη. Πξφθεηηαη γηα κηα μεθάζαξε επίδξαζε ηεο 

επίκνλεο θξίζεο. Σα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα ην θάλνπλ μεθάζαξν. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ NEETS (84,3%) θαζψο θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (79%) έρνπλ ράζεη ηε 

δνπιεηά ηνπο ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ NEETS) πνπ έρνπλ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία, ην 

θέξδηζε θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη NEETS έρνπλ ζπλήζσο πξνεγνχκελε εξγαζηαθή 

εκπεηξία, ιφγσ επνρηθήο απαζρφιεζεο (εζηίαζε, αλαςπρή θαη ηνπξηζκφο). Mπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη απηνί πνπ είλαη πξφζθαηα άλεξγνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο επνρηαθήο 

απαζρφιεζεο. Χζηφζν, ην 32,7% ηνπ λεαξνχ πιεζπζκνχ θαη ην 39,7% ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πξφγξακκα NEETS, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί πξηλ, έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο πεξηζζφηεξν 

απφ 6 κήλεο θαη ιηγφηεξν απφ 2 ρξφληα πξηλ. Απηφ δε  ζπκβαίλεη ζηελ επνρηθή απαζρφιεζε. 

Δληφο ηεο νκάδαο ειηθίαο 15-24 εηψλ θαη κε πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε πιεηνςεθία 

είλαη άλδξεο ειηθίαο 20-24 εηψλ. Σν 48% ησλ λέσλ (26,4% ησλ NEETS θαη 47,8% ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο) δελ έρνπλ εηζέιζεη πνηέ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίθνζη έμη ηνηο εθαηφ 

(26,3% ησλ NEETS) απηψλ είραλ  θαη είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ 

είζνδν ή ε απνδέζκεπζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο παξαθσιχεη απνθαζηζηηθά ηε δπλαηφηεηα 

(επαλ) έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη θαη ηειηθά αλαηξνθνδνηεί ηνλ θαχιν θχθιν ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ (Papadakis et al., 2017). 

ζνλ αθνξά ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηε ζρέζε ησλ λέσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ NEETS) ζηελ απαζρφιεζε, ηα επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ ζαθψο 

φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ, ελψ δηαηππψλνληαη 

δχν βαζηθέο ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο: α) έρνπλ εξγαζηεί θαη β) φζνη έρνπλ εξγαζηεί γηα ιίγν, 

έρνπλ απνιπζεί. Απηφ ηείλεη λα είλαη απνηέιεζκα πεξηθνπψλ πξνζσπηθνχ ή πηψρεπζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνινχληαλ ή επεηδή ήηαλ επνρηαθνί ή πεξηζηαζηαθνί ππάιιεινη. 

Φπζηθά, ζα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ έθπγαλ νηθεηνζειψο (Papadakis et al., 2017). 

ζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ απαζρφιεζε, ηα επξήκαηα είλαη 

απνζαξξπληηθά. Μφιηο 15,9% ησλ λέσλ (17,7% ησλ NEETS θαη 15,6% ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο) παξαθνινχζεζαλ έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζην παξειζφλ. Ζ κεηνςεθία ησλ λέσλ 

έρεη παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη, κεηαμχ απηψλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία 

ζεσξεί φηη ε θαηάξηηζε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. Δίλαη πξνθαλέο φηη, παξά ηελ αλεξγία, νη 

λένη νχηε πξνζειθχνληαη απφ ηελ θαηάξηηζε νχηε ηελ εκπηζηεχνληαη  (Papadakis et al., 2017). 
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Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζηελ Διιάδα σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη θπξίσο αλαζθάιεηα (48%), ζπκφο (27%) θαη άγρνο (17,1%). ρεδφλ θαλέλαο δελ 

είλαη αηζηφδνμνο (3,6%), ελψ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Χζηφζν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνκεληθφ παξάδνμν. Σα 

ζρεηηθά πνξίζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλ νη ΝΔΔΣS αηζζάλνληαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη, θαίλνληαη απξνζδφθεηα: ην 90,2% ησλ ΝΔΔΣS δελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλα, ζρεδφλ εμίζνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (93,6%) (Papadakis et al., 2017). 

Αλακθηζβήηεηα, νη NEETS κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη. Χζηφζν, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ δελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη. To δίθηπν νηθνγελεηαθήο αζθάιεηαο ε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο εππάζεηαο 

πνπ αλαπφθεπθηα θέξλεη πνιινχο λένπο ζε παξφκνηα θαηάζηαζε NEETS, κεηψλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο θαη απνκφλσζεο. Με άιια ιφγηα, νη NEETS δελ είλαη κφλνη ηνπο, 

θαζψο πνιινί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. Ζ επξχηεξε 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ κεηψλεη ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο, σζηφζν 

θαηαδεηθλχεη ζαθψο κηα ζπλερηδφκελε ζθιεξή θαηάζηαζε γηα πνιινχο λένπο ζηελ Διιάδα. 

ε άιινπο θφζκνπο, νη ΝΔΔΣS δελ αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί άιινη πνπ ππνθέξνπλ (Papadakis et al., 2017). 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, πψο αληηκεησπίδνπλ νη λένη απηή ηελ εμαηξεηηθά ηαξαγκέλε 

θαηάζηαζε; Δδψ, κπνξνχκε εχθνια λα παξαηεξήζνπκε κηα εληειψο αληίζηξνθε εηθφλα, απφ 

ηελ άπνςε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνξείαο δσήο, κεηαμχ ησλ NEETS θαη ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο. Δλψ ε αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο απνηειεί ζαθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο NEETS, ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία μεπεξλά θαηά πνιχ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο (Papadakis et al., 2017). 

Σα πξναλαθεξζέληα επεξεάδνπλ ζαθψο ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ λέσλ. Οη βαζηθέο 

επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη ή είλαη πνιχ πηζαλφ λα θάλνπλ νη λένη είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηε κεηαλάζηεπζε 

ζην εμσηεξηθφ, ηελ αιιαγή θαηνηθίαο (κεηαθίλεζε ζε άιιν θζελφηεξν δηακέξηζκα ή ζην 

ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο) ζπλήζεηεο, πξνρσξψληαο ζε ζνβαξέο πεξηθνπέο.  Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη θνξπθαίεο επηινγέο ηνπο είλαη ίδηεο ηφζν γηα ηνπο NEETS 

φζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, δειαδή ην ππφινηπν ηεο λενιαίαο. Πξάγκαηη, ν 

αληίθηππνο ηεο θξίζεο είλαη πνιππαξακεηξηθφο, επεξεάδνληαο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λέσλ (Papadakis et al., 2017). 

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία φπνπ 

επηθξαηεί ε ζπλερηδφκελε χθεζε θαη ν αληίθηππφο ηεο ππεξ-θαζνξίδεη ηελ ελειηθίσζε θαη ηελ 

πνξεία δσήο ησλ λέσλ, ηα πξάγκαηα θαίλνληαη αθφκε ρεηξφηεξα. Αληηκεησπίδνληαο κηα 

απνζαξξπκέλε θαη θαηαζηξνθηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αληηθαηνπηξίδεη νπζηαζηηθά ζε θάζε 

βαζηθή πηπρή ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπο, νη λένη ζηελ Διιάδα γίλνληαη φιν θαη πην 

απνγνεηεπκέλνη, απαηζηφδνμνη θαη αθφκε θαη ζπκσκέλνη. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνπο 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο βαζκηαία θαηαξξέεη, νδεγψληαο ζε κηα μεθάζαξε 

ηδενινγηθή αιινηξίσζε πνπ επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ έιιεηςε 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 313 of 409 

πξννπηηθψλ, ε απειπηζηηθή αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά εξγαζίαο, 

ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (αθφκε θαη αλ δελ ζεσξείηαη ηέηνηνο ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο 

θνηλσληθήο εππάζεηαο), ε αλαπνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε θαη νη ζνβαξέο πεξηθνπέο ησλ 

θνηλσληθψλ δηαηάμεσλ θαζνξίδνπλ ην παξφλ ηνπο θαη ππνλνκεχνπλ ην κέιινλ ηνπο. Γελ 

απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ην πξναλαθεξζέλ απνηέιεζκα έρεη επηθέξεη κηα βαζηά θαη 

εθηεηακέλε δπζπηζηία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ (Papadakis 

et al., 2017). 

Ζ αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ λέσλ, απνηθνδνκνχλ ην πιαίζην 

ηεο ηππνπνηεκέλεο βηνγξαθίαο πνιιψλ λέσλ ζηελ Διιάδα ελψ ε καθξνρξφληα θξίζε θαη ε 

επαθφινπζε χθεζε πεξηνξίδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη ππεξθεξάδνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα φζνπο απνκνλψζεθαλ άζειά ηνπο απφ θάζε 

ζεκαληηθή θνηλσληθή πξφλνηα θαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (πφζν κάιινλ ηνπο καθξνρξφληα 

άλεξγνπο) θαη πνπ βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη ζην θαζεκεξηλφ άγρνο, βαζηδφκελνη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κηα νηθνγέλεηα πηεζκέλε απφ ηελ 

άπνςε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ). Πξάγκαηη, απηφ είλαη έλα αδηέμνδν πνπ επεξεάδεη ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απαηζηνδνμία θαη ηνλ ζπκφ. Γελ απνηειεί έθπιεμε ην 

γεγνλφο φηη νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ λέσλ, θπξίσο, πεξηιακβάλνπλ (νπνηαδήπνηε) 

αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα απμήζεη 

πεξαηηέξσ ηελ ππάξρνπζα δηαξξνή επηζηεκφλσλ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο θνηλσληθήο εππάζεηαο 

θαη ηεο απαηζηνδνμίαο έρεη σο απνηέιεζκα κηα εμαηνκηθεπκέλε πνιπεπίπεδε απφζπξζε θαη 

κηα επξχηεξε ζεζκηθή απεκπινθή πνπ κεηαηξάπεθε ζε θαχιν θχθιν ππνβάζκηζεο. Ζ 

θνηλσληθή αδπλακία πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, απεηιεί άκεζα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απμαλφκελεο κεηάδνζεο ηεο θηψρεηαο απφ γεληά ζε γεληά πνπ εκβαζχλεη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ λέσλ), ε θνηλσληθή ζπλνρή δηαηξέρεη κεγάιν 

θίλδπλν ζηελ Διιάδα (Papadakis et al., 2017). 

Οη NΔΔΣS αληηκεησπίδνπλ κεγάιε εππάζεηα θαη είλαη θνηλσληθά επάισηνη. Απηφ 

ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Μπάζηα θ.ά. (2016). Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηειέζαλ 

2.771 άηνκα απφ ηελ Διιάδα, ειηθίαο 15-24 εηψλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηάδεημαλ φηη 

νη NEETS βηψλνπλ κεγαιχηεξν άγρνο αιιά ρακειφηεξε αίζζεζε επεμίαο θαη απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο λένπο. Έρνπλ φκσο ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη 

πνζνζηά θαηάζιηςεο κε ηνπο άιινπο λένπο αιιά αλάκεζα ζηνπο NEETS νη άλδξεο έρνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηηο γπλαίθεο.  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε 

ειηθία, ην αλ κέλνπλ ή φρη κε ηνπο γνλείο ηνπο, αλ έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ θαη ην πφζν 

απνηειεζκαηηθνί ληψζνπλ νη ίδηνη (Μπάζηα θ.ά., 2016). 
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4. Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ κέζα ζηηο 

ηππνινγίεο ησλ πνηθηιηψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ θξαηψλ πξφλνηαο. Ζ Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη, καδί κε ηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηηαιία, σο κνληέιν ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο, δηαθξηηφ απφ ηηο  ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο αγνξάο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ειεχζεξσλ αγνξψλ. Αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη λφηηεο ρψξεο έρνπλ θνηλά 

ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνξξένπλ απφ παξφκνηνπο ηξφπνπο κεηαπνιεκηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμέιημεο. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ θαζπζηεξεκέλε 

εθβηνκεράληζε, ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έλα 

ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ηείλεη ζηε ζχγθξνπζε θαη φρη ζηε ζπλεξγαζία 

(Symeonidou, 1996).  

Σα θαζεζηψηα απαζρφιεζεο πξνβιέπνπλ πςειά επίπεδα λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθηεηακέλε απηναπαζρφιεζε θαη αλεπίζεκν ραξαθηήξα. 

ηελ Διιάδα, παξά ηελ ηζρπξφηεξε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο απφ φ, ηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

άιιεο Γπηηθέο ρψξεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ θπξηαξρνχζαλ αλεπίζεκεο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο πξαθηηθέο (Seferiades, 2003). Σα λνηηνεπξσπατθά θξάηε 

πξφλνηαο έρνπλ κνηξαζηεί νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηψλ 

πνπ ππνθαζηζηνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε θξαηηθή θνηλσληθή πξνζηαζία. Σν ειιεληθφ θξάηνο 

πξφλνηαο εδξαηψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, αιιά ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο εκπφδηζε ηελ εθαξκνγή κηαο θαζνιηθήο θνηλσληθήο ηζαγέλεηαο 

(Karamessini, 2015). 

Έηζη, ππάξρεη κηθξή θνηλσληθή βνήζεηα εθηφο ηνπ θπξίαξρνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν απνθιείεη εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ εηζθνξέο φπσο νη λένη (Matsaganis et al., 2003). Οη 

λφηηεο ρψξεο παξνπζίαζαλ επίζεο αμηνζεκείσηε έιιεηςε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε εθηεηακέλν 

πειαηεηαθφ ραξαθηήξα θαη λεπνηηζκφ (Featherstone, 2011). ηελ Διιάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ηηο πςειέο πνιηηηθέο θαη 

βηνκεραληθέο ζπγθξνχζεηο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηζηνξηθή αληθαλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ λα ζπλάςνπλ θνηλσληθά ζπκθέξνληα (Karamessini, 2009). 

ηελ Διιάδα, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ην 2000 έσο ην 2005 αχμεζαλ ηελ 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε, αχμεζαλ ηελ επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη κείσζαλ ην θφζηνο 

ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε επηηπρία απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο νξηζηηθήο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο πνπ ελίζρπζε ηνλ δηηηφ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

εμαηξψληαο πνιινχο λένπο απφ ηελ αζθαιή απαζρφιεζε. Χο απνηέιεζκα, έλαο ζηνπο ηξεηο 

λένπο εξγαδφκελνπο ήηαλ ήδε πξνζσξηλά απαζρνινχκελνο κέρξη ην 2008. Δλψ νη ζπκβάζεηο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο παξέκεηλαλ κάιινλ ρακειέο ζην 5,5% ην 2007 θαη ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο  ήηαλ ζρεηηθά πςειφο (2,73) ην 2008, ε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επξέσο δηαδεδνκέλε αιιά ζπρλά θξπκκέλε (Karamessini, 2015). 
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Ζ Διιάδα ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηεο ρακειήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε 

ρακειά θαζαξά πνζνζηά αληηθαηάζηαζεο (ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζηελ 

εξγαζία πνπ δηαηεξείηαη κεηά απφ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο) πεξίπνπ 50% ειάρηζην κηζζφ, 

πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη ρακειή θάιπςε (36%). Ζ πνιχ πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ηεο 

θπβέξλεζεο ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηζρπξφηεξε θνηλσληθή βνήζεηα εμεγείηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνιιψλ λέσλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηή ε ζπζρέηηζε, φζν 

δηαζηξεβισκέλε θαη αλππφθνξε, ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ 

«νηθνγελεηαθή» παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο παξά ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή πίεζε πνπ 

πιήηηεηαη απφ πνιιέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Ζ Διιάδα εηζήγαγε κέηξα γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο γηα άηνκα ειηθίαο 16-25 

εηψλ θαη μεθίλεζε έλα λέν ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (OECD, 

2010). Χζηφζν, νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη κάιηζηα κεηψζεθαλ, 

ζπλεπψο ηα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ζε λένπο, ησλ νπνίσλ ε 

ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηψζεθε απφ 32% ην 2007 ζε 39,7% ην 1999 

(ΟECD, 2009). ηε ζπλέρεηα, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ελεξγνπνίεζεο ζηελ Διιάδα παξέκεηλαλ 

κάιινλ ρακειέο, θζάλνληαο κφιηο ην 0,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 (ΟECD, 2009).  

Οη φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην Γεχηεξν Μλεκφλην ην 2012 απαηηνχζαλ κείσζε ησλ 

επηδνκάησλ αλεξγίαο θαηά 22%, ελψ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαζίζηαλην απζηεξφηεξα 

θαη ε δηάξθεηα ησλ παξνρψλ κεηψζεθε (EuropeanCommission, 2012). Σα κέηξα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ γηα ην ειάρηζην εηζφδεκα θαη ε 

επέθηαζε ησλ παξνρψλ ζε καθξνρξφληα αλέξγνπο ή λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

πξνηάζεθαλ, αιιά είραλ ζηακαηήζεη απφ πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

(Papatheodorou & Adams, 2015). Χο εθ ηνχηνπ, νη πεξηζζφηεξνη λένη παξέκεηλαλ 

απνθιεηζκέλνη απφ ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ελψ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξνζηαζία 

ησλ λέσλ κειψλ ηεο ππνλνκεχζεθε, ελψ ζρεδφλ ην 60% ησλ νηθνγελεηψλ «αγσλίδνληαη» ήδε 

απφ ην 2011. 

Ήδε απφ ην 2011, ε ΔΔ επεζήκαλε ηελ αξγή εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξνηξέπνληαο ηνπο πνιηηηθνχο λα αλαιάβνπλ ην πξφγξακκα θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηα ηκήκαηα θαη ηα θιηληθά δίθηπα (EuropeanCommission, 2011). Τπήξμε 

εκθαλήο ηαιαηπσξία απφ νξηζκέλνπο ειιεληθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, θπξίσο κεγάινπο 

εξγνδφηεο, ιφγσ ηνπ αξγνχ ξπζκνχ κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο αδπλακίαο ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

εθαξκφζνπλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Κάπνηνη κειεηεηέο (Featherstone, 2011) 

επηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ε «ινγηθή ηεο θαηαιιειφηεηαο», ν βαζκφο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ 

ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη ησλ εζληθψλ αμηψλ θαη ηδεψλ ήηαλ 

πξνβιεκαηηθή θαη ρακειή ζηελ Διιάδα, εκπνδίδνληαο ηνπο πνιηηηθνχο λα εθαξκφζνπλ 

κεηαξξπζκίζεηο. 
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5. πκπεξάζκαηα 

Ζ Διιάδα, πνπ πιήηηεηαη ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθά απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη παξαδνζηαθά έλα απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Δπξψπε. 

Δπηπιένλ, απηφ ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ελφο παιηνκνδίηηθνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

αγσλίδεηαη λα δηεμάγεη έλαλ επηηπρή δηάινγν κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ. Τπάξρεη κηα νκάδα λέσλ πνπ δελ είλαη νχηε νηθνλνκηθά ελεξγνί νχηε 

ζπκκεηέρνπλ ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε δεμηνηήησλ. Απφ ηε κία πιεπξά, απηφ ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη κηθξή πξννπηηθή απμεκέλεο παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνζθάησο 

θαηαξηηζκέλσλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ιφγσ απηνειέγρνπ, νη λένη 

πνπ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα πςειέο δεμηφηεηεο θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο είλαη πηζαλφ λα κεηαβνχλ ζην εμσηεξηθφ γηα εθπαίδεπζε ή θαη εξγαζία. Ζ 

πξνθχπηνπζα κφληκε απψιεηα ελφο λεαληθνχ ηαιαληνχρνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη κηα 

απνζηξάγγηζε ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ηεο ρψξαο. Ζ θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη 

πεξαηηέξσ απφ ηελ παξαδνζηαθά ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ησλ λέσλ εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Αηηηθήο. Οη λένη ζε αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο πθίζηαληαη αθφκε 

κεγαιχηεξε έθζεζε ζηα πηζαλά ζεκάδηα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο. 

Ζ ρψξα έρεη ιάβεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ κείσζαλ ελ κέξεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Σα εζληθά 

πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε - φπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ, ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Equal πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηα ηνπηθά ηδξχκαηα επαλεθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο - ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κέηξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

λένπο απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο.  
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Abstract: In recent years, there has been a particularly high research and academic interest in 

the phenomenon of school bullying, due to its effects and the alarming dimensions it is taking. 

Understanding the phenomenon of school bullying is crucial for the development of effective 

interventions and strategies that target, primarily, its causes and then act preventively. With 

this given, makes it necessary to inform and educate teachers about the phenomenon of school 

violence and bullying. This paper aims to present to present the conceptual demarcation, the 

various forms (direct or indirect) that it can take and the effects of the phenomenon of school 

violence and bullying. Finally, the paper presents specific pedagogical - didactic strategies for 

managing school violence and bullying are listed so that they can be used by teachers. 

Keywords: school bullying, forms, effects and pedagogical-teaching practices 

Πεξίιεςε: Σα ηειεπηαία ρξφληα εληνπίδεηαη έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν εξεπλεηηθφ θαη 

αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, εμαηηίαο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θαη ησλ αλεζπρεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ, πξσηαξρηθά, ζηηο αηηίεο 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά. Απηφ ην γεγνλφο, ινηπφλ, θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ ελλνηνινγηθή 

νξηνζέηεζε, ηηο δηάθνξεο κνξθέο (άκεζεο ή έκκεζεο) πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ Σέινο, παξαζέηνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθφ - δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Λέμεηο θιεηδηά: θαηλφκελν ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, κνξθέο, ζπλέπεηεο, δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο  
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Δηζαγσγή: ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνύ 

Ο φξνο ηεο ζρνιηθήο βίαο αθνξά ζπκπεξηθνξέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ή κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Θάλνο, 2017α). ηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζε ζπκπεξηθνξέο βίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο 

βίαο αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ, ζηελ απεηιή ή ρξήζε θπζηθήο βίαο κε 

πξφζεζε ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ, βιάβεο ή εθθνβηζκνχ ζε θάπνην 

πξφζσπν, ηε ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε (Δπζπκίνπ, 2018; Αξηηλνπνχινπ, 2001). 

Ζ ζρνιηθή βία θαη παξαβαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Θάλνο, 2017α:569): 

 «Βία θαηά πξνζψπσλ ή εαπηνχ (ζρνιηθή θνηλφηεηα): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

βίαο, φπσο ζσκαηηθή, ιεθηηθή, κε ιεθηηθή (ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί), εθθνβηζκφο, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή, ειεθηξνληθή, ζεμνπαιηθή, θάπληζκα, αιθνφι, νπζίεο 

 Βία θαηά ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο: Φαζαξία κέζα ζηελ ηάμε, απνπζίεο, θνπάλεο, 

ρξήζε θηλεηνχ, αληηγξαθή 

 Βία θαηά ηνπ ζρνιείνπ: Γηαξξήμεηο, θινπέο πιηθνχ, θαηαζηξνθέο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ». 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) νξίδεηαη σο έλαο ζπλδπαζκφο ιεθηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

επηζέζεσλ θαη θαθνπνηήζεσλ (Roberts, 2006:14, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015) πνπ 

απεπζχλνληαη απφ έλαλ δξάζηε-ζχηε (εθθνβηζηή) (the bully) ζε έλα ζηφρν (ην ζχκα)
17

. Ο 

φξνο bullying, πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε bully πνπ ζεκαίλεη εθθνβηζηήο ή ςεπηνληαήο ή απηφο 

πνπ θάλεη θάπνηνλ λα ππνθέξεη ςπρηθά. (Rigby, 2008:13). Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε 

θιίκαθα ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία, ελψ ζηελ ειιεληθή γιψζζα έρεη κεηαθξαζηεί σο 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (Αξηηλνπνχινπ, 2001:14). Δπηπιένλ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη 

νξηζηεί σο ε πξαγκάησζε ζθφπηκσλ, επαλαιακβαλφκελσλ, βιαβεξψλ ελεξγεηψλ ή ιέμεσλ ή 

άιινπ είδνπο ζπκπεξηθνξάο, φπσο βξηζηέο, απεηιέο, νη νπνίεο δηαπξάηηνληαη απφ έλα παηδί ή 

νκάδα παηδηψλ ελάληηα ζε έλα άιιν παηδί ή νκάδα παηδηψλ. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνπο Smith & 

Sharp (1994:1, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015), πξφθεηηαη γηα κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

ζπληζηά ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ππνδειψλεη κηα επηζπκία γηα εθθνβηζκφ θαη 

θπξηαξρία. O ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη ε βία, ζχκθσλα κε ηνλ Olweus (1993, 1997, φπ. 

αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015) είλαη πξσηνπφξνο ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ, απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ έλα παηδί 

«εθηίζεηαη, θαη‟ επαλάιεςε θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ, ζε αξλεηηθέο πξάμεηο απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα». Ο Olweus (1993, 1997, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015) δηαθξίλεη ηνλ 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο κηα ππνθαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δηαρσξίδνληάο ηνλ 

                                                 
17

 Παξφιν πνπ νη φξνη «ζχηεο» θαη «ζχκα», φπσο θαη ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπζηήλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο «ηακπέιεο» ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζφηη πξφθεηηαη γηα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλνπο φξνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απηφ-εηθφλα ησλ καζεηψλ. Χο πην δφθηκνη φξνη 

ζπζηήλνληαη «ν καζεηήο πνπ αζθεί εθθνβηζκφ» θαη «ν καζεηήο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκφ» (κπξλαίνπ, 2015).   
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κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

επηθαιππηφκελεο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθθνβηζκνχ απνηεινχλ νη ζθφπηκεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

αξλεηηθέο ελέξγεηεο ελφο καζεηή κε ζθνπφ ηε ζπκαηνπνίεζε ελφο άιινπ καζεηή. Χο 

αξλεηηθέο ελέξγεηεο ραξαθηεξίδνληαη ε ζθφπηκε πξφθιεζε βιάβεο, φπσο είλαη ηα ρηππήκαηα, 

νη βξηζηέο θαη ην πείξαγκα θαη πξνυπνζέηνπλ ηε δηαθνξά δχλακεο αλάκεζα ζε δχν καζεηέο, 

ην ζχηε θαη ην ζχκα, κε απνηέιεζκα ν καζεηήο πνπ εθθνβίδεηαη λα κελ κπνξεί λα ακπλζεί 

θαη λα αληηδξάζεη. Οη αξλεηηθέο απηέο ελέξγεηεο έρνπλ δηάξθεηα θαη εκθαλίδνληαη ρσξίο 

θάπνηα ηδηαίηεξε αθνξκή. Παξάιιεια, ν εθθνβηζκφο πξνθαιείηαη απφ έλα άηνκν ή κηα 

νκάδα αηφκσλ (Νηθνιάνπ, 2013). Σέινο, ν φξνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο - bullying εκθαλίδεηαη 

ζπρλά κε ηηο ίδηεο κνξθέο (ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, θ.α), ζπγρέεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζρνιηθή βία γεληθφηεξα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ζε 

θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο ή θπξίσο απφ ηα Μ.Μ.Δ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ν φξνο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο έλαληη ηνπ φξνπ ζρνιηθή βία (Δπζπκίνπ, 2018; Θάλνο, 2017α). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ αγγιηθφ φξν bullying 

αθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη βάζεη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο απνδίδεηαη κε δηάθνξεο 

νλνκαζίεο, φπσο εθθνβηζκφο/ ζπκαηνπνίεζε, ρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζρνιηθή επηζεηηθφηεηα, 

θαθνπνίεζε ζπλνκειίθνπ, άζθεζε βίαο απφ καζεηή ζε καζεηή, θάλσ ην κάγθα, ηαιαηπσξψ, 

κεηψλσ, είδνο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αληηθνηλσληθή-επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Παξαδεηζηψηε & Σδηφγθνπξνο, 

2008:3). Ο φξνο ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκφο απνηππψλεη θαη πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο κνξθέο 

εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ (κπξλαίνπ, 2015). 

ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζζεί φηη ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ παξαηεξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, αιιά θαη γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (κπξλαίνπ, 2015; Georgiou & Stavrinides, 2008; Smith et al., 

2004). Οη έλλνηεο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη βία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο σο έλα πεδίν 

«αληηθνηλσληθψλ» ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κνξθέο θαθνπνίεζεο, 

θπκαηλφκελσλ απφ ηελ αληίζεζε, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ εθθνβηζκφ κέρξη ηηο βίαηεο 

επηζέζεηο (Αλησλίνπ, 2008, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015). 

Γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε κηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη ην θαηλφκελν απηφ απνηειεί έλα 

θπζηθφ θνκκάηη ησλ παηδηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα 

απαζρνιεί έληνλα ηε θνηλή γλψκε, κε απνηέιεζκα λα δηελεξγεζνχλ ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο 

αξρηθά ζηε θαλδηλαβία, ηελ Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζήκεξα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη Νφηηα Κνξέα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην αληίθηππν ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζε θνηλσληθφ, αθαδεκατθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν (Rigby, 2008). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν φξνο bullying παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή 

νξνινγία απφ ηνλ Ννξβεγφ Olweus (1978, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017), γηα λα πεξηγξάςεη 

ηηο δηαδηθαζίεο παξελφριεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο ζπκαηνπνίεζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Κανχξε, 2017). 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 322 of 409                                                                                                              

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί κηα ζρνιηθή κνλάδα ζε παγθφζκην επίπεδν (Λακπξηαλνχ θ.ά., 

2018; Espelage et al., 2016). Οξίδεηαη σο «ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε ζθφπηκε πξάμε 

βίαο απφ θάπνηνλ/νπο πνπ έρεη/νπλ πεξηζζφηεξε δχλακε πξνο θάπνηνλ/νπο πνπ έρεη/νπλ 

ιηγφηεξε δχλακε» (Λακπξηαλνχ θ.ά., 2018; Gladden et al., 2014).  

Μνινλφηη ππάξρνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο πνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ην 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ν Greene (2000, φπ. αλαθ. ζην Griffin & Gross, 2004; κπξλαίνπ, 2015) 

αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηα νπνία θαίλεηαη 

λα ζπκθσλνχλ πνιινί εξεπλεηέο:  

 Δζθεκκέλε αξλεηηθή πξάμε/ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Απξφθιεηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Δπαλάιεςε  

 Αληζνξξνπία δχλακεο ή εμνπζίαο  

 Δθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα ζε νηθείεο θνηλσληθέο νκάδεο 

Χζηφζν, αξθεηά πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ 

ελλνηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ βάζεη ησλ πέληε παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν 

ζηνηρείν ηεο επαλάιεςεο αληηθξνχεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη αθφκε θαη έλα κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο -φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εθθνβηζκνχ, φπνπ ην επηβιαβέο αλαξηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα είλαη νξαηφ γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν (Slonje, et al., 2013; Slonje & Smith, 2008, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015). 

χκθσλα κε ηνπο Volk, Dane & Marini (2014, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ, 2015) πξνηείλεηαη 

έλαο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ν νπνίνο νξίδεη ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ νξνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ: ηε ζηνρεπκέλε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

αληζνξξνπία δχλακεο θαη ηελ πξφθιεζε βιάβεο ησλ ζπκάησλ. Παξαιείπεηαη ινηπφλ, ε 

έλλνηα ηεο επαλάιεςεο θαη ηνλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο ζηνρεπκέλεο θαη φρη απιά ζθφπηκεο 

ερζξηθήο ελέξγεηαο, δειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζηελή δηαζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε 

ηελ πξνιεπηηθή παξά κε ηελ αληηδξαζηηθή επηζεηηθφηεηα (Volk, et al., 2014). ηνλ 

αλαζεσξεκέλν νξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηαθαίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο 

αληζνξξνπίαο δχλακεο σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο (κπξλαίνπ, 2015: 6 – 7). 

Δπηπιένλ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα νκαδηθφ θαηλφκελν, εθφζνλ δελ αθνξά 

κφλν ζηνπο καζεηή πνπ εθθνβίδνπλ θαη ζε εθείλνλ/νπο πνπ εθθνβίδνληαη, αιιά θαη ζε φζνπο 

ηπγράλεη λα είλαη παξφληεο ζε απηά ηα πεξηζηαηηθά, δειαδή ζηνπο παξαηεξεηέο, ή αθφκα θαη 

ζε απηνχο πνπ δελ είλαη παξφληεο, αιιά γλσξίδνπλ φηη ζπκβαίλνπλ απηά ηα 

επαλαιακβαλφκελα πεξηζηαηηθά αξλεηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη καζεηέο, αιιά 

θαη ελήιηθεο, φπσο εθπαηδεπηηθνί ή άιινη εξγαδφκελνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή αθφκα θαη 

γνλείο. Έηζη, πξνζδηνξίδεηαη φηη ζην θαηλφκελν ηνπ bullying εκπιέθνληαη πνιιά κέξε, φπσο 

(κπξλαίνπ, 2015):  
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 Ο ζχηεο (ν καζεηήο ή νκάδα καζεηψλ πνπ αζθεί εθθνβηζκφ)  

 Σν ζχκα (ν καζεηήο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκφ).  

 Σα παηδηά ζεαηέο  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ή άιιν πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

 Οη γνλείο.  

Σαπηφρξνλα, σο ζπλεζέζηεξνη ρψξνη δηάπξαμεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ, αλαθέξνληαη (κπξλαίνπ, 2015): ε ηάμε, ε απιή ηνπ ζρνιείνπ, ην γήπεδν, νη 

ηνπαιέηεο θαη ν δξφκνο πξνο θαη απφ ην ζρνιείν. 

Ζ βία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ν εθθνβηζκφο σο κνξθή βίαο, έρεη αλαγλσξηζζεί πιένλ σο 

έλα θαηλφκελν ην νπνίν κειεηάηαη θαη αλαιχεηαη δηαξθψο απφ δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο 

θαη εξεπλεηέο (Δπζπκίνπ, 2018; Θάλνο, 2017α; Αλδξένπ θ.ά., 2016α; Espelage et al., 2016; 

Gladden et al., 2014; Volk et al., 2014) , γεγνλφο ην νπνίν πηζηνπνηεί ηφζν ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ φζν θαη εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο εμαηηίαο αξθεηψλ αλεζπρεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, ε παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε, ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο (άκεζεο ή έκκεζεο) πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. 

Παξάιιεια, παξαζέηνληαη παηδαγσγηθφ - δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηεο ζρνιηθήο 

βίαο θαη εθθνβηζκνχ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο επίζεο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα απηφ ην θαηλφκελν. 

1. Μνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξεο κνξθέο, άκεζεο ή έκκεζεο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

(Υελάο & Υξπζαθίδεο, 2000; Pinheiro, 2006). Οη άκεζεο κνξθέο εθθνβηζκνχ 

αλαγλσξίδνληαη πην εχθνια, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, 

ελψ νη έκκεζεο απαηηνχλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη παξαηήξεζεο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Υαξαθηεξίδνληαη δε σο έκκεζεο, ιφγσ ηεο «θαιπκκέλεο 

θχζεο» ηνπο θαη ηεο αλάκημεο ηξίησλ πξνζψπσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δηαξξνή άζρεκσλ 

θεκψλ θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε. ιεο, φκσο, νη κνξθέο έρνπλ βαξχηαηεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηα άηνκα ζηα νπνία αζθνχληαη είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα αθνχ, 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, απεηιείηαη αθφκα θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ. Πνιιέο 

απφ ηηο κνξθέο είλαη επηθαιππηφκελεο θαη δηαθξίλνληαη κφλν βάζεη πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεπηνκεξεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηνπ άκεζνπ εθθνβηζκνχ, κε ζρεηηθά αλνηρηέο επηζέζεηο απέλαληη 

ζην ζχκα, θαη ηνπ έκκεζνπ εθθνβηζκνχ, κε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ηνπ 
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ζθφπηκνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο 

ζεξαπεπηηθέο ελέξγεηεο (κπξλαίνπ, 2015).  

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο άκεζεο ή έκκεζεο. Ο άκεζνο 

εθθνβηζκφο, πεξηιακβάλεη άκεζεο ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο επηζέζεηο φπνπ ν δξάζηεο είλαη 

παξψλ θαη έρεη απέλαληη ηνπ ην ζχκα, αληηζέησο ν έκκεζνο εθθνβηζκφο εθδειψλεηαη 

ζπλήζσο φηαλ ην ζχκα δελ είλαη παξφλ, είλαη πην ζπγθαιπκκέλε κνξθή βίαο θαη δχζθνια 

γίλεηαη αληηιεπηφο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο (Olweus, 1993, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη κνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο (Κανχξε, 2017; κπξλαίνπ, 

2015; Lizhegu, 2012; Olweus, 2009, 1993; Rigby, 2008; Φάιηε & Κσλζηαληίλνπ, 2007;  

Espelage & Swearer, 2003; Αξηηλνπνχινπ, 2001): i) ιεθηηθφο: θνξντδεπηηθά 

νλφκαηα/παξαηζνχθιηα, πεηξάγκαηα, βξηζηέο, ζαξθαζκφ, ρεηξνλνκίεο, ζπθνθαληίεο, 

γεινηνπνίεζε, απεηιέο, ριεπαζκνχο, πξνζβνιέο, ηαπεηλψζεηο, ξαηζηζηηθά ζρφιηα θαη άιιεο 

εθθξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα βιάςνπλ ηνλ άιιν 

ii) ζσκαηηθφο: ζπξσμίκαηα, ρηππήκαηα, θισηζηέο, κπνπληέο, θηχζηκν, θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ 

ηνπ ζχκαηνο, ζθίζηκν ξνχρσλ, θινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ρξεκάησλ 

iii) θνηλσληθφο ή έκκεζνο εθθνβηζκφο: απφ πξφζεζε εμαίξεζε ή απνθιεηζκφ ηνπ παηδηνχ 

ζηφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηδησθφκελε απνκάθξπλζε 

ησλ θίισλ, θνηλσληθή απνκφλσζε ή πεξηζσξηνπνίεζε, δηαξξνή θαθνεζψλ θαη ςεπδψλ 

θεκψλ ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ ζχηε λα θάλεη άιινπο λα αληηπαζήζνπλ ην ζχκα 

iv) ςπρνινγηθφο: πξφθεηηαη γηα έκκεζε κνξθή εθθνβηζκνχ, φπνπ ηα ζχκαηα βηψλνπλ 

εζθεκκέλα ζε κεγάιε ζπρλφηεηα απνθιεηζκφ απφ θνηλσληθέο ή/θαη νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θνηλσληθή απνκφλσζε ή απνθιεηζκφ απφ ην παηρλίδη ζηα δηαιείκκαηα. 

πσο θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ εθβηαζκφ, θαη εδψ ηα ζχκαηα κπνξεί λα είλαη απνδέθηεο 

δπζθήκεζεο θαη θαθνπξναίξεησλ θνπηζνκπνιηψλ ή επεηζνδίσλ κε ζηφρν ηε γεινηνπνίεζή 

ηνπο 

v) ζεμνπαιηθφο: αλεπηζχκεην άγγηγκα ζηα απφθξπθα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, πξνζβιεηηθά 

κελχκαηα, ιεθηηθή παξελφριεζε, απεηιέο θαη ππνλννχκελα ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ρεηξνλνκίεο θαη κνξθαζκνί αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ vi) ειεθηξνληθφο (cyberbullying): κέζσ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ δηαδηθηχνπ (θαθφβνπια sms, θιήζεηο, e-mail, chat κε απεηιεηηθφ 

πεξηερφκελν), θαζψο θαη ηνλ βαλδαιηζκφ  

vii) ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο ή θπιεηηθή παξελφριεζε: φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο εζθεκκέλα θάλνπλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ θάπνηνπ ή ηνλ 

θάλνπλ λα ληψζεη αλεπηζχκεηνο ή πεξηζσξηνπνηεκέλνο εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, ηνπ ρξψκαηνο ή/θαη ηεο εζληθήο θαηαγσγήο. Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί πσο 

είλαη δχζθνιν λα επαιεζεπηεί πσο νη θπιεηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο 

ήηαλ απηέο πνπ επέθεξαλ ηνλ εθθνβηζκφ. 

viii) ζπλαηζζεκαηηθφο: πξφθεηηαη θπξίσο γηα έκκεζε κνξθή εθθνβηζκνχ. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο 

εθθνβηζκφο πεξηιακβάλεη απεηιέο, εθβηαζκνχο, δηάδνζε θαθνεζψλ θαη ςεπδψλ θεκψλ, 

πβξηζηηθέο ή πεξηπαηθηηθέο εθθξάζεηο γηα ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηελ 
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ηαπηφηεηα αλαπεξίαο, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχκαηνο, επηδησθφκελε απνκάθξπλζε 

ησλ θίισλ, απνκφλσζε ή θαη άζθεζε πίεζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ix) Δθθνβηζκφο κε εθβηαζκφ (extortion): αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, ζηελ θινπή ή θαηαζηξνθή 

πιηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζχκαηνο, φπσο ζηελ εθνχζηα απφζπαζε ρξεκάησλ ή πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ απεηιέο ή θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε αλεπηζχκεηεο, 

αληηθνηλσληθέο πξάμεηο. 

2. Δπηπηώζεηο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη 

πνιιαπιέο – λνκηθήο, παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο - θαη αθνξνχλ φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκάησλ, ησλ ζπηψλ θαη ησλ 

παξαηεξεηψλ – ζεαηψλ -, ελψ κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε καθξνρξφλην επίπεδν θαη αθνξνχλ 

ηελ νηθνγέλεηα ην ζρνιείν, ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Αξρηθά, αλαθνξηθά κε 

ηα ζχκαηα, νη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη πσο νη καζεηέο πνπ πιήηηνληαη απφ 

εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαη αλαθέξνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο απνδνρήο (Klomek et al, 2008; Rigby, 

2003, φπ. αλαθ. ζην Νηνιθέξα, 2017), αληηκεησπίδνπλ ςπρνζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο (Woods et al, 2009) θαη έρνπλ ρακειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο, κεγαιχηεξεο 

αθαδεκατθέο δπζθνιίεο θαη αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

αηζζήκαηα κνλαμηάο ζην ζρνιείν (Juvonen et al, 2011). 

Δμαηηίαο ησλ αλαίηησλ επηζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ν καζεηήο πνπ έρεη ππνζηεί 

εθθνβηζκφ, ζα ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξέο αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο ζα ην 

επεξεάζνπλ, ελδερνκέλσο, γηα φιε ηνπ ηε δσή (Espelage & Swearer, 2003). Οη καζεηέο πνπ 

βηψλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Kokkinos & Panayiotou, 2004) θαη δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο.  

Χο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ή ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ζα δηαθξίλεηαη απφ 

(κπξλαίνπ, 2015:18):  

 ρακειή απηνεθηίκεζε  

 αίζζεκα απειπηζίαο, ληξνπήο  

 αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

 εκθάληζε κνξθψλ θαηάζιηςεο  

 αδπλακία εθδήισζεο ζπλαηζζεκάησλ ή έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα  

 αίζζεκα κνλαμηάο  

 ηάζε γηα απνκφλσζε  

 άξλεζε γηα δεκηνπξγία θηιίαο θαη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο  

 ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο  
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 δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο  

 άγρνο, θνβίεο  

 αλαζθάιεηεο  

 ηάζεηο απηνθηνλίαο  

Χο πξνο ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο, ζα εκθαλίδνπλ ηα εμήο ζπκπηψκαηα (Gini & Pozzoli, 

2009):  

 ςπρνινγηθά/ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (πνλνθέθαινη, θνηιηαθά άιγε θ.ιπ.)  

 ελνχξεζε, δηαηαξαρέο χπλνπ  

 λα δαγθψλεη ηα λχρηα ηνπ  

 λα έρεη απψιεηα φξεμεο  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή ηνπ δσή, ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη, ηαπηίδεη ην 

ζρνιείν κε ηελ έλλνηα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία ζρνιηθήο άξλεζεο, ειιηπνχο ζρνιηθήο θνίηεζεο, αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο ζε εξγαζίεο, άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά 

ζηακαηά λα ζπκκεηέρεη ζε φπνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία (κπξλαίνπ, 2015; Hawker & 

Boulton, 2000). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αληίθηππνο ζηνπο παξαηεξεηέο – ζεαηέο - ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Οη καζεηέο απηνί, φηαλ δελ παξεκβαίλνπλ, αηζζάλνληαη 

ζιίςε θαη έλα γεληθφηεξν αίζζεκα αδπλακίαο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην 

ζχκα, ελψ ζπρλφ είλαη θαη ην αίζζεκα ελνρήο θαη θφβνπ (Rivers et al, 2009). Αθφκε θαη αλ 

απνθαζίζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε, αλαθέξνληαο ην πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ ζε θάπνηνλ 

ελήιηθν, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ην θφβν φηη ζα ραξαθηεξηζηνχλ αξλεηηθά θαη ζα 

ζηνρνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Alcaraz et al, 2010 φπ. αλαθ. ζην Νηνιθέξα, 

2017).  

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο εληνπίδνληαη θαη ζηελ νηθνγέλεηα αθνχ ηα παηδηά ζχηεο κεηαθέξνπλ 

ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζην ζπίηη (Ambert, 1994), ελψ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ιφγσ 

ηεο δηαρξνληθήο θχζεο ηνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη θξίζηκεο ζεκαζίαο 

αληίθηππν ζηελ θνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη ηα ζχκαηα ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελήιηθε δσή (Serbin et al, 1991). Σαπηφρξνλα, 

είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν γηα ηνπο ζχηεο λα ζπλερίζνπλ λα εθδειψλνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Olweus, 1997). 

Παξάιιεια, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο επηδξά αξλεηηθά θαη ζηνλ ίδην ην ζχηε. πλήζσο, νη 

εθθνβηζηέο δηαθξίλνληαη (κπξλαίνπ, 2015): γηα ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο, ηελ έιιεηςε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνξκεηηθφηεηα, κεησκέλε 

ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ θαη ρακειή ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο, νη ζχηεο, θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο 

δσή, ζπλήζσο, δελ έρνπλ θαιή επίδνζε ζηα καζήκαηα, ελψ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ηελ 
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ψξα ησλ καζεκάησλ θαη αξέζθνληαη λα πξνθαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο (κπξλαίνπ, 2015; Olweus, 1993). 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο εθθνβηζηέο, δειαδή ηα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ είλαη ηα 

εμήο (κπξλαίνπ, 2015): 

 Γηαθαηέρνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα θπξηαξρία θαη επηβνιή ηεο εμνπζίαο ηνπο ζε άιινπο  

 Δθδειψλνπλ αδπλακία ειέγρνπ παξνξκήζεσλ θαη έιιεηςε αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ  

 Δκθαλίδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ  

 Γηαθξίλνληαη γηα ηελ αδπλακία ηνπο σο πξνο ηελ ηήξεζε θαλφλσλ θαη νξίσλ  

 Έρνπλ δηνγθσκέλε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφιπηε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο  

 Αηζζάλνληαη αζπλήζηζηα ρακειφ άγρνο  

 Γπζθνιεχνληαη ζηε δηαιεθηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηζεηηθφηεηάο ηνπο  

 Δπηδεηθλχνπλ ερζξφηεηα απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ηδηαίηεξα απέλαληη ζε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο  

 Γελ έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε δεκνηηθφηεηα, ελψ απηή θζίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο 

πξνρσξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο  

 Σνπο αξέζεη λα πεξηβάιινληαη απφ άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο νη νπνίνη ηνπο ζεσξνχλ 

«αξρεγφ» ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη ζε καζεηέο πνπ δηαπξάηηνπλ 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο εηο βάξνο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ζπζηήλεηαη (κπξλαίνπ, 2015):  

 λα απνθεχγεηαη ε επηβνιή απνβνιψλ θαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ 

θξίλνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο κέζνδνη απφ ηηο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο. Σν παηδί 

πνπ εθθνβίδεη, αθνχ έρεη ηηκσξεζεί κε απνβνιή, ζα ζπλερίζεη λα παξελνριεί ην ζχκα 

ηνπ εθδηθεηηθά γηα ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε. Γεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα απαιιαγεί απφ ην πξφηππν ηνπ 19νπ αηψλα γηα ην ζσθξνληζηή παηδνλφκν.  

 λα κελ επηδεηείηαη ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχηε, θαζψο, ζε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο, ν εθθνβηζηήο ζα επηβεβαηψζεη ηελ «δχλακε» θαη θπξηαξρία» 

ηνπ, ελψ ην ζχκα ζα βξεζεί ζε αθφκα δπζκελέζηεξε ζέζε, ςπρνινγηθά, αλ φρη θαη 

ζσκαηηθά.  

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αληηκεησπίζεη κε ηε δένπζα πξνζνρή έλα πεξηζηαηηθφ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αθηεξψλνληαο εμίζνπ ρξφλν θαη ζηα δχν κέξε –ηνλ ζχηε θαη ην ζχκα- 

θαη φρη λα αλαιψλεηαη κφλν ζε ζπδεηήζεηο κε ηνλ ζχηε. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζπαζήζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα, εθκαηεχνληαο αηηίεο θαη θίλεηξα πνπ  νδήγεζαλ ηνλ ζχηε ζε 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Οη δε ιχζεηο πνπ ζα πξνηείλεη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη λα γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
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3. Οη παηδαγσγηθό - δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο, νξγαλσκέλεο 

θαη νιηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη, θπξίσο, ηελ πξφιεςή ηνπ. Παξάιιεια, 

θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε νιηζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ, κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Γηα απηφ ην ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε ελσκέλνη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα επράξηζην θαη αζθαιέο ζρνιηθφ θιίκα θαη ήζνο, θαζψο θαη ζεηηθά 

πξφηππα θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. (Αλδξένπ θ.ά., 2016β). Με άιια ιφγηα, 

είλαη ζαθέο φηη ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, λα ελεκεξψλεη θαη λα εθπαηδεχεη ηα κέιε 

ηνπ ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, λα πξαγκαηνπνηεί ζρεηηθέο έξεπλεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Τπνπξγείν, εμσζρνιηθνχο θνξείο αιιά θαη ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν πξνάγεη ηελ πγεία ησλ κειψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

ηελ γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο (Νηνιθέξα, 

2017; Αλδξένπ θ.ά., 2016α, 2016β, 2016γ; κπξλαίνπ, 2015). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ επηζεηηθφηεηαο θαη εθδήισζεο 

ζρνιηθήο βίαο θαη ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν φηη: i) φιεο νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη 

ίδηεο, ii) φινη νη άλζξσπνη δελ αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο, 

αιιά έρνπλ πξνζσπηθφ ηξφπν παξέκβαζεο θαη φηη iii) ην πξνηεηλφκελν πξφηππν ζηεξίδεηαη 

ζε δεμηφηεηεο θαη αξρέο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Δπζπκίνπ,2018). 

Δίλαη ζαθέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε πξφιεςε. Ζ 

ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα 

θνηλνπνηνχλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο ην πιαίζην ηνπ 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδεη ην ζρνιείν. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εληάζζνπλ ζην 

ζρνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ πξνγξάκκαηα θαη projects πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

αγσγή ησλ καζεηψλ. Μαδί κε ηηο καζεζηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαη αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηά ηνπο σο καζεηέο, αιιά θαη βάζεη ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, 2009, φπ. αλαθ. ζην κπξλαίνπ).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα (κπξλαίνπ, 2015; Δ.Φ.Τ.Π.Δ., 2008): 

 ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

ζρνιείν θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν 
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 παξέρεη απφ λσξίο ζηνπο καζεηέο θαηάιιεινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο 

(φπσο ηα αζιήκαηα, νη ηέρλεο θηι.) θαη αλάινγεο επθαηξίεο γηα επηηεχγκαηα θαη 

θαηαμίσζε 

 εληζρχεη ηε θηιία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεγγχε ηεο παξέαο 

ησλ θίισλ σο ην πιένλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

 επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη πξντδεαζκέλνη, ψζηε λα αληρλεχζνπλ ζπκπηψκαηα εάλ ηπρφλ εκπιαθνχλ κε 

θάπνηνλ ηξφπν ηα παηδηά ηνπο ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά 

 παξνηξχλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ  

 αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ 

 δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή νκάδα ησλ λενθεξκέλσλ 

καζεηψλ ή ησλ καζεηψλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο 

 αζθεί νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαηά ηα δηαιείκκαηα, ηδίσο ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απφ 

καζεηέο, φπσο νη ηνπαιέηεο, απνζήθεο, εξγαζηήξηα, θ.ιπ.  

 επηκνξθψλεηαη δηα βίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

ε πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, ε πξφιεςε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ, θπξίσο κέζσ πξψηκσλ 

παξεκβάζεσλ ζεκαληηθψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

(Crothers & Kolbert, 2008, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017). Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο γηα ηε ζρνιηθή βία είλαη άθξσο ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα απφ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Σζηαληήο & Αζεκφπνπινο, 2010), 

θαζψο απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, ελψ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε ζεηηθέο αιιαγέο (Σζηάληεο, 2010). 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ εθαξκφδνληαη ζε: α) επίπεδν πξσηνγελνχο πξφιεςεο, β) επίπεδν δεπηεξνγελνχο 

πξφιεςεο ή έγθαηξεο παξέκβαζεο, γ) επίπεδν ηξηηνγελνχο πξφιεςεο θαη δ) επίπεδν 

ζπζηήκαηνο (Υαηδερξήζηνπ, 2011α,β, φπ. αλαθ. ζην Κανχξε, 2017). Πην αλαιπηηθά, ηα 

πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο αθνξνχλ φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

ηάμε. Σα πξνγξάκκαηα δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ 
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πνπ εθδειψλνπλ θάπνηεο αξρηθέο ελδείμεηο δπζθνιηψλ ή πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο «πςεινχ 

θηλδχλνπ» γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα ηξηηνγελνχο 

πξφιεςεο αθνξνχλ θπξίσο καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο δηαηαξαρέο θαη εηδηθέο αλάγθεο. Έλα 

ηειεπηαίν επίπεδν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο απνηειεί ε παξέκβαζε ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη επεμίαο φρη κφλν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Υαηδερξήζηνπ, 2011α,β; Mishna, 2008, φπ. αλαθ. ζην 

Κανχξε, 2017). 

Σαπηφρξνλα, νη ρεηξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο ζχηεο εθθνβηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (Κανχξε, 2017): 

i) ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα κέιε ηεο ηάμεο αληηιακβάλνληαη ηνλ φξν ρνιηθφο Δθθνβηζκφο κε 

ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη ε ηδενζχειια γηα δηάθξηζε 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ 

ii) αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε βίαηεο ζπκπεξηθνξέο κε ζηαζεξφ θαη 

δίθαην ηξφπν 

iii) επηβνιή θαηάιιεισλ θαη ζηαζεξψλ ηηκσξηψλ γηα ηνλ εθθνβηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

ππάξμεη πξνεηδνπνίεζε, κηθξή απνβνιή, απψιεηα θάπνησλ πξνλνκίσλ, φπσο λα παίμεη ζην 

πξναχιην ή λα απνκαθξπλζεί απφ ην θπιηθείν, ν ζχηεο λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ην ζχκα, 

iv) ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία ηνπο  

v) επηβξάβεπζε ηνπ ζχηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν δάζθαινο ηνπνζεηεί 

απηνθφιιεην ζηνλ πίλαθα αληακνηβήο ηνπ καζεηή γηα θάζε κέξα πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ή δελ αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο φηη ν καζεηήο – ζχηεο παξαβίαζε ηνπο 

θαλφλεο. 

Παξάιιεια, γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη (Δπζπκίνπ, 2018; Δ.Φ.Τ.Π.Δ., 2008): 

 λα δηαβεβαηψζεη ην παηδί-ζχκα φηη «δελ επζχλεηαη ην ίδην γηα φηη έρεη ζπκβεί» 

 λα ηνπ ζπκίζεη φηη ην λνηάδεηαη θαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ην πξνζηαηεχεη 

 λα ηνπ πεη φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλν αλ «ζπάζεη ε ζησπή» θαη λα 

εμεγήζεη φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν δελ 

απνηειεί «θάξθσκα» 

 λα ζπδεηήζεη ην γεγνλφο ζηελ νκάδα ηάμεο σο θάηη ζνβαξφ θαη σο επζχλε φισλ, λα 

θηλεηνπνηήζεη ηελ αιιειεγγχε ησλ καζεηψλ 

 λα πξνηείλεη ζην παηδί θαη ζηελ νκάδα ηάμεο πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

 λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ 
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 λα ελεκεξψζεη παξάιιεια ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ 

 εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο 

ε πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ηεο Κχπξνπ θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηε Βία ζην ρνιείν (Αλδξένπ θ.ά., 2016β:6) 

πξνηείλνληαη πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθφ – δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

(I) Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζπκνχ: ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ζηνρεχεη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, λα ηα εθθξάδνπλ θαη, ηέινο, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ειέγρνληαο ηνλ ζπκφ ηνπο ν νπνίνο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

(II) Αλαγλψξηζε θαη δηαρσξηζκφο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ άιια είδε ζπγθξνχζεσλ: 

φηαλ ηα παηδηά απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηφηε γίλνληαη θαη πην ελεξγά ζηελ αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σν λα κπνξνχλ 

λα αλαθέξνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζε ελήιηθεο εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα απφ κεζνδεπκέλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο.  

(III) Δπαηζζεηνπνίεζε θαη απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο: απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηελ πξφιεςε 

εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο. Μέζα απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο είηε απνθεχγνληαη 

ηειείσο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ, είηε πξνιαβαίλνληαη φηαλ αθφκε βξίζθνληαη ζε πξψηκα 

ζηάδηα. ζν ηδεαηφ θη αλ αθνχγεηαη ην πην πάλσ, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα πξνβεί θάπνηνο 

ζε εθθνβηζκφ φηαλ έρεη βηψζεη απφ πξηλ κέζα απφ δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

ελφο «ζχκαηνο», θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ θάπνηνλ λα εθδειψζεη εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

(IV) Δληνπηζκφο πηζαλψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ: ε ζσζηή 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ε πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ, πξέπεη λα απνηειεί αξρή φισλ 

καο. Παξφια απηά, ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα εληνπίδνπλ πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Πέξαλ ηεο αλαθνξάο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο απνθπγήο ρξήζεο βίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηάδνληαη ηα θίλεηξα ησλ «ζπηψλ» θαη νη ζπλζήθεο πνπ ηνπο νδεγνχλ λα εθθξάδνληαη κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Δπίζεο, εμίζνπ απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ελεξγνχ ζεαηή, 

ηθαλνχ λα παξεκβαίλεη κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Χζηφζν, γηα λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο είλαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδνληαη, κέζσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, θαη αλάινγεο δηδαθηηθέο ηερληθέο, φπσο 

είλαη ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ην παηρλίδη ξφινο, δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο 

νκάδεο, ε ζπδήηεζε, θ.ιπ. 

Σαπηφρξνλα, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη καζεηέο πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, κε παξάιιειεο δξάζεηο πνπ 

ππνβνεζνχλ ζην ζπλερή πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

Απαξαίηεην είλαη, ηα κελχκαηα ηεο κεδεληθήο αλνρήο, ηεο ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα κεηαθεξζνχλ πξνο φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 
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(εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, παηδηά θ.α.). Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ παξαζέηνληαη 

πην θάησ (Αλδξένπ θ.ά., 2016β:7): 

 Γηαγσληζκφο ζπγγξαθήο πνηήκαηνο ή παξακπζηνχ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία νκαδηθνχ 

βηβιίνπ γηα ηνλ εθθνβηζκφ 

 Γεκηνπξγία αθίζαο κε ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (π.ρ. Μελ ην θξαηάο κπζηηθφ! Μίια Σψξα! θ.η.ι.).  

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

παξνπζηάζεηο, ηξαγνχδηα θ.α   

 Γεκηνπξγία βίληεν κε ζέκα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ 

 Δηθνλνγξάθεζε παξακπζηνχ κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο ή 

δεκηνπξγία εκεξνινγίνπ 

 Αλαγξαθή κελπκάησλ ζε πηλαθίδεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ηα νπνία λα επηθνηλσλνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. «ην ζρνιείν απηφ κηιάκε φινη επγεληθά ν έλαο ζηνλ 

άιιν», «Αλ λνκίδεηο φηη θάπνηνο ζε έρεη πξνζβάιεη αλάθεξέ ην»). Σα κελχκαηα απηά 

αλαγξάθνληαη ζε πηλαθίδεο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηαιεθηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα ζεκαληηθή παηδαγσγηθν- δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ απνηειεί ην πξφγξακκα 

ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο (Δπζπκίνπ, 2018; Αλδξένπ θ.ά,2016γ; Θάλνο, 2017β; Θάλνο, 

2011; Αξηηλνπνχινπ, 2010). Ζ ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία εηξεληθήο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ κε ηελ παξνπζία ελφο ηξίηνπ 

αηφκνπ, ηνπ/ηεο δηακεζνιαβεηή/ξηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή θαη βησκαηηθή κέζνδν, ε 

νπνία εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. (Αλδξένπ θ.ά,2016γ).  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο νη δχν πιεπξέο θαηαλννχλ κε 

αλαιπηηθφ ηξφπν ηε ζχγθξνπζε/δηαθνξά θαη ζ' έλα πιαίζην αζθάιεηαο, ζεηηθήο αλαγλψξηζεο 

θαη ηζνηηκίαο γίλεηαη ζχλζεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο/δηαθνξάο. Ο 

δηακεζνιαβεηήο δελ πξνηείλεη ιχζεηο, δελ είλαη δηθαζηήο, αιιά βνεζάεη ηηο δχν πιεπξέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ  ιχζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο γίλεηαη κε ηελ δηθή ηνπο ζέιεζε θαη βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα, 

ηελ ερεκχζεηα, ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή (Δπζπκίνπ, 2018). 

Σα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρψξεο απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ άκβιπλζε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Πην αλαιπηηθά, ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε απνζθνπεί (Δπζπκίνπ, 2018; Αλδξένπ θ.ά,2016γ; 

Θάλνο, 2017β; Θάλνο, 2011; Αξηηλνπνχινπ, 2010): 

 ζηε κείσζε ηεο βίαο θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν 

 ζηελ απνθπγή ηεο δηάιπζεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

 ζηε κείσζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη ησλ απνβνιψλ 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο θαη πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο φπνπ νη καζεηέο επηιχνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο κε επνηθνδνκεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

 ζηελ εχξεζε δίθαησλ θαη απνδεθηψλ ιχζεσλ ζηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

 ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζφηεηαο θαη αηνκηθφηεηαο 

 ζηε ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαη εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ 

 ζηελ «απειεπζέξσζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ξφιν ηεο «αζηπλφκεπζεο» ησλ καζεηψλ 

 ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ,γεληθφηεξα, ηνπ ζρνιείνπ 

4. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα δηεζλέο θαηλφκελν πνπ 

εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ θαη «απεηιεί» θάζε κέινο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Οη ζπλέπεηέο ηνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ζπκκαζεηξηψλ, θαζψο επίζεο ηηο αμίεο ηνπο, ελψ κπνξεί λα απεηιήζνπλ αθφκε θαη ην 

ππέξηαην αγαζφ ηεο δσήο. 

Σα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

Καη πξφθεηηαη γηα θξίζηκν θαηλφκελν θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ ζπκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ απφ κέξνπο ηνπο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Με άιια ιφγηα, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

πνιππινθφηεηά ηνπ θαη ε κειέηε ηνπ «επηβάιιεη» ηε ρξήζε ελφο πνιππαξαγνληηθνχ 

κνληέινπ πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Γηα λα 

απνθεχγνληαη παξεξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηα πεξηζηαηηθά βίαο πξέπεη λα δηαρσξίδνπκε ηε ζηηγκηαία επηζεηηθφηεηα ελφο 

παηδηνχ κε επαλαιακβαλφκελεο θαη ζπζηεκαηηθέο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε πην 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Ζ βία θαη ν εθθνβηζκφο έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηα εκπιεθφκελα 

άηνκα ηεο ππφζεζεο, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην ζρνιείν κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο δελ 

αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Ζ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (εθπαηδεπηηθνί – καζεηέο) γίλνληαη θαζεκεξηλά κάξηπξεο εθδήισζεο κνξθψλ βίαο 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είηε κηθξήο έληαζεο είηε κεγαιχηεξεο. Παξφια απηά δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπκε ηε βία ζην ειιεληθφ ζρνιείν σο κηα αζήκαληε θαηάζηαζε θαη λα κελ ηε 

κειεηνχκε απφ φιεο ηηο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο (Δπζπκίνπ, 2018:117). 
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Παξάιιεια, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ρξεηάδεηαη 

νξζή επηκφξθσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη νη ζχηεο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία 

θαη ε επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζχηε αθελφο θαη ε μεθάζαξε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ελάληηα ζηε βία αθεηέξνπ, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Μπνγηαηδφγινπ, θ.ά 2012). 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηφρνο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα είλαη ε 

αλάπηπμε νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, παηδηά, κε-δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θ.α.) ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γπζηπρψο, έλα θαηλφκελν ην νπνίν δηαθαηέρεηαη απφ 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε δελ κπνξεί λα επηιπζεί γξήγνξα θαη δξαζηηθά, αιιά 
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Παξεκβαηηθό πξόγξακκα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζε 

καζεηή κε ΔΓΓ 

Intervention program for the improvement of oral and written speech in a student with 

SLI 
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Abstract: Specific Language Impermeant (SLI) is a selective neurodevelopmental disorder of 

unknown etiology that first appears in infancy and is characterized by a delay in language 

development, as the language lags significantly behind the non-verbal mental level 

(Oikonomou & Barlokosta, 2011). Difficulties in language skills are a prominent deficit in 

children with SEN, who despite the heterogeneity, often persist in time and if not addressed in 

time there is a risk of consolidation.Difficulties in language skills are a prominent deficit in 

children with SEN, who despite the heterogeneity, often persist in time and if not addressed in 

time there is a risk of consolidation. After the evaluation of the language deficits and 

possibilities of K.V. (student of B public primary school, 8 years old) a three-month 

intervention program was designed focused on enhancing and cultivating phonological skills 

and decoding to alleviate his difficulties. 

Keywords: SLI, personalized intervention program, language skills, reading decoding, 

phonological skills 

Πεξίιεςε: Ζ Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΔΓΓ) απνηειεί επηιεθηηθή λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή κε άγλσζηε αηηηνινγία πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, θαζψο ην γισζζηθφ ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην κε ιεθηηθφ λνεηηθφ επίπεδν (Οηθνλφκνπ & Βαξινθψζηα, 2011). Οη 

δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ πξνεμάξρνλ έιιεηκκα ζηα παηδηά κε ΔΓΓ, νη 

νπνίεο παξά ηελ εηεξνγέλεηα, ζπρλά εκκέλνπλ ζην ρξφλν θαη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο παγίσζεο ηνπο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β. (καζεηή Β΄ δεκφζηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 8 εηψλ) ζρεδηάζηεθε 

πξφγξακκα ηξίκελεο παξέκβαζεο επηθεληξσκέλν ζηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ΔΓΓ, εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε, θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο 
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Δηζαγσγή 

Ζ Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΔΓΓ) νξίδεηαη σο πξσηνγελήο δπζθνιία πνπ 

πξσηνεκθαλίδεηαη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη δηαθξίλεηαη απφ θαζπζηεξεκέλε ή παξεθθιί-

λνπζα γισζζηθή αλάπηπμε κε ην γισζζηθφ επίπεδν λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κε 

ιεθηηθνχ λνεηηθνχ επηπέδνπ (Οηθνλφκνπ & Βαξινθψζηα, 2011).  

Ο φξνο «Δηδηθή» πξνζδηνξίδεη ηελ απνπζία αθνπζηηθψλ ειιεηκκάησλ, ρακειήο πξαθηηθήο 

λνεκνζχλεο, λεπξνινγηθψλ βιαβψλ, πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, ή ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ο φξνο «Γισζζηθή» ππνδεηθλχεη κε αθξίβεηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα, ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη κε ειιείκκαηα θαη ν φξνο «Γηαηαξαρή» παξαπέκπεη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαηάιιειεο  

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Leonard, 2014).Οη  γισζζηθέο δπζθνιίεο  ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ 

έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν ζηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία (Durkin&Conti-

Ramsden, 2010). 

Σα αίηηα ηεο ΔΓΓ φπσο θαη ηα ζπκπηψκαηα είλαη πνιππαξαγνληηθά θαη πνιπζρηδή, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο εηεξνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θαηλφηππν ηεο δηαηαξαρήο, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαη απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ε επηινγή ηεο παξέκβαζεο επηβάιιεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο πέξα απφ ηε δηαθνξνδηάγλσζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη 

ηελ άηππε θιηληθή παξαηήξεζε, ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαηά βάζε θαη ζε 

εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.   

1.Πξόγξακκα παξέκβαζεο 

1.1 Πξνθίι καζεηή κε ΔΓΓ 

χκθσλα κε ηνπο Conti-Ramsden&Durkin (2012) ε  αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ειιεηκκάησλ ησλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ ζρνιηθήο ειηθίαο πξέπεη λα είλαη πνιπζπζηαηηθή, 

θαζψο ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε θαη 

ηελ άηππε λαηνπξαιηζηηθή θιηληθή παξαηήξεζε, ε νπνία παξέρεη πνιιαπιά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη γισζζηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο. 

Σα γισζζηθά θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα ηνπ Κ.Β. εθηείλνληαλ  ηφζν ζην θάζκα ησλ δνκηθψλ 

επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο φζν θαη ζηηο εθθξαζηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο.  

Πην αλαιπηηθά, ηα πξνεμάξρνληα ειιείκκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ην γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ Α.Β. 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαλ απφ αλψξηκε θαη 
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δηαηαξαγκέλε θσλνινγία κε αξζξσηηθά ιάζε, αληηθαηαζηάζεηο θσλεκάησλ, παξαιείςεηο θαη 

κεηαζέζεηο, δπζθνιίεο αθφκα θαη ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε απιή θσλνηαθηηθή δνκή θαη 

αγλφεζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο.  

ηνλ ηνκέα ηεο κνξθνζχληαμεο ρξεζηκνπνηνχζε απινπζηεπκέλε γξακκαηηθή, ηειεγξαθηθή 

πξνηαζηαθή δνκή (Τ-Ρ-Α) κε ρακειφηεξν κέζν κήθνο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή 

ηνπ ειηθία, παξνπζίαδε κνξθνινγηθέο δηαηαξαρέο ( παξάιεηςε άξζξσλ, ζπλδέζκσλ, 

πξνζέζεσλ, ιαλζαζκέλε ρξήζε θαηαιήμεσλ) θαη  ε κνξθνζχληαμε ζπλνιηθά  

ραξαθηεξηδφηαλ απφ άηαθηε πξνηαζηαθή ηνπνζέηεζε. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζεκαζηνινγίαο παξνπζίαδε ζηνηρεία αλσξηκφηεηαο, θαζψο παξα-ηεξνχληαλ 

παξαθαζίεο (αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ), ρξήζε ιηγφηεξσλ θαηεγνξηψλ πεξηε-ρνκέλνπ, 

πεξηνξηζκέλν θαη θησρφ ιεμηιφγην θαη δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ. 

Σα ειιείκκαηα ζηελ πξαγκαηνινγία έγθεηληαη ζηελ παξνρή αθαηάιιεισλ απαληήζεσλ, 

ζχληνκσλ θαη απινχζηεξσλ, ρξήζε ειιηπψλ ζπκθξαδφκελσλ γηα ηελ εμαγσγή λνήκαηνο θαη 

πξψηκσλ κεραληζκψλ επαλφξζσζεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ ιφγνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία θαη ηα παηδηά κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε. 

 Σέινο, ζην γξαπηφ ιφγν, παξαηεξήζεθαλ πνιιά θσλνινγηθά ιάζε κε αληηθαηαζηάζεηο, 

παξαιείςεηο θαη αληηκεηαζέζεηο, ιάζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ελψ ζπρλά δηαπηζηψλνληαλ 

θαη ιάζε ηζηνξηθήο θαη γξακκαηηθήο νξζνγξαθίαο. 

 ια ηα παξαπάλσ ειιείκκαηα, σζηφζν, είραλ ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηε  

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο έλησζε ζπρλά αηζζήκαηα  

αλαζθάιεηαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη ζηελ 

θνηλσληθή επηθνηλσλία.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  πξνθίι ησλ δπζθνιηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β.  πξνηάζεθε 

πξφγξακκα ηξίκελεο παξέκβαζεο επηθεληξσκέλν ζηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ, 

θαζψο ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο δχλαληαη λα ακβιχλνπλ ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ κε καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα (Conti-

Ramsden&Durkin, 2012). 

χκθσλα κε ηελ Bishop (2006), ε βαζηθφηεξε δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ πνπ θαζνξίδεη 

θαη ηε κεηέπεηηα αθαδεκατθή εμέιημε έγθεηηαη ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε. Οη καζεηέο κε θσλνινγηθά ειιείκκαηα, επηδεηθλχνπλ ζπρλά θησρέο 

θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ελψ, παξάιιεια επηδεηθλχνπλ θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

(Gillon, 2000). Δπηπιένλ, νη  δπζθνιίεο  ζηελ απνθσδηθνπνίεζε δεκηνπξγνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ  γξαπηνχ  ιφγνπ. Καηά ζπλέ-πεηα, απνηειεί αλαγθαία 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζπλζήθε, ε αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ Κ.Β. πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  
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1.2 Σνκείο παξέκβαζεο 

Ζ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα απνηειεί κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αθξηβή 

αληίιεςε ησλ θζφγγσλ ή θσλεκάησλ πνπ απαληψληαη ζε κηα ιέμε, έρεη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ην  ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ  θαη είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο 

πξνβιεπηηθνχο δείθηεο δπζθνιηψλ ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα (Μήηζεο, 1996). Γηαθξίλεηαη 

ζηε ζπιιαβηθή θαη θσλεκηθή επίγλσζε κε ηε ζπιιαβηθή λα πξνεγείηαη ηεο θσλεκηθήο 

(Aidinis&Nunes, 2001) .  

Σα επίπεδα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο νξίδνπλ ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε 

ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ε θαηάηκεζε, ε αλάιπζε, ν ζπιιαβηζκφο θαη ε ζχλζεζε 

ιέμεσλ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο (Παληειηάδνπ,2000). 

Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα επηβεβαηψλεη ηελ αηηηαηή ζρέζε αλάκεζα 

ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαζψο ηα 

ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε δπ-ζθνιίεο ζηελ 

θαηάθηεζε ηφζν ηνπ πξνθνξηθνχ φζν θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ((Padeliadu, Kotoulas&Botsas, 

1998∙ Archer, Gleason, &Vachon, 2003∙ Ziolkowski&Goldstein 2008). 

πλάγεηαη, ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε δελ πξνυπνζέηεη κφλν ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

 Ζ απνθσδηθνπνίεζε απνηειεί γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλα-γλψξηζε ησλ 

γξαθεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ γξαπηφ θψδηθα θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε θσλνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε, ηφζν γηα ηηο ιέμεηο κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν φζν θαη γηα ηηο 

ςεπδνιέμεηο (Πφξπνδαο, 2002). 

Αλακθίβνια, ν ξφινο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο γηαηί αλ ε απνθσδηθνπνίεζε κηαο γξαπηήο ιέμεο είλαη αδχλαηε 

ή ειιεηκκαηηθή ηφηε δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαλνεζεί ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Πφξπνδαο, 2005). 

Σα  ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία ζπλήζσο δπζθνιεχνπλ ηα παηδηά 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο κε ΔΓΓ ηδηαίηεξα ζηελ θαηάθηεζε ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο θαη  ζηελ 

εκπέδσζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ην ρεη-ξηζκφ ηνπ 

αιθαβεηηθνχ θψδηθα (Πφξπνδαο, 2002). ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ε δεμηφ-ηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη ζπρλά ειιεηκκαηηθή, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη 

ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο  κε ηνλ ππξήλα ηεο ΔΓΓ  (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). Ζ 

απνθσδηθνπνίεζε απαηηεί ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αληηιεπηηθψλ θαη κλεκνληθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ, ησλ γξαθεκηθψλ θαη θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη θσλεκάησλ (Πφξπνδαο, 2002). 
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1.3 Πξόγξακκα παξέκβαζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β. δνκήζεθε ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζήο ηνπ πνπ έιαβε ρψξα έμσ απφ ηε γεληθή ηάμε, ζην 

Σκήκα Έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηά. Σν πξφγξακκα εζηηαζκέλεο παξέκβαζεο (dosage) 

είρε ππνινγηζηεί λα δηαξθέζεη 12 εβδνκάδεο κε 2 ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα κεηαμχ Απξηιίνπ 

θαη  Ηνπλίνπ 2018. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 24 ζπλεδξίεο ησλ 45 ιεπηψλ,12 γηα ηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη 12 γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ. 

Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Β. ήηαλ: 

• Να αλαγλσξίδεη φια ηα ζχκθσλα, δίςεθα ζχκθσλα θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγ-καηα ζε  

επίπεδν θσλήκαηνο, ζπιιαβήο θαη ιέμεο 

• Να δηαβάδεη απηφκαηα θαη κε αθξίβεηα θείκελα αληίζηνηρα ηεο ηάμεο θνίηεζήο ηνπ ζε 

έθηαζε θαη πεξηερφκελν 

ε θάζε ζπλεδξία ρξεζηκνπνηήζεθε εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  (ΔΔΠ) ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαλ νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ηεο ζπλεδξίαο, ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ην 

ηέινο θάζε ζπλεδξίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ  αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Οη επηκέξνπο βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ νξίζηεθαλ γηα θάζε καθξνπξφζεζκν ζηφρν κε 

ρξνληθή δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ ν θαζέλαο ήηαλ  : 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ  

1.  λα νλνκάδεη απηφκαηα, ρσξίο λα ζπγρέεη ηα ζχκθσλα β-θ-ζ-δ 

2. λα αλαγλσξίδεη φια ηα ζχκθσλα θαη θσλήεληα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ 

3. λα αλαγλσξίδεη φια ηα δίςεθα θσλήεληα θαη δίςεθα ζχκθσλα 

4. λα αλαγλσξίδεη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

5. λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο απιήο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ ζηα θσλήκαηα πνπ 

ηηο απνηεινχλ 

6. λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο ζχλζεηεο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ θαη Φ ζηηο 

ζπιιαβέο πνπ ηηο απνηεινχλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

1.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο απιήο θσλνηαθηηθήο 

δνκήο Φ 
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2.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ςεπδνιέμεηο θσλνηαθηηθήο 

δνκήο Φ 

3.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο 

θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ 

4. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο κε 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

5. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα πξνηάζεηο κε απιή δνκή Τ-Ρ-Α κε ζχκθσλα, δίςεθα 

ζχκθσλα θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

6. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα θείκελα αληίζηνηρα ηεο ηάμεο θνίηεζήο ηνπ. 

1.4 ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεηαη αλαιπηηθά αλά ζπλεδξία ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ Κ.Β. θαη πεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεξαξρεκέλεο κε 

απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο, πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 

θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ζηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζην καζεηή, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο. 

ηηο ζπλεδξίεο 1-4  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Αθνπζηηθά παηρλίδηα (5 ιεπηά): ν καζεηήο άθνπγε ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπο αλαγλσξίζεη. Μέγηζηφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο:10/10 

Φηδάθη (15 ιεπηά): ζην ηακπιφ θηδάθη πνπ απνηεινχληαλ απφ 30 εηθνλν-ιέμεηο πνπ αξρίδαλ 

απφ ηα  ζχκθσλα (β-θ-ζ-δ) ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ ν καζεηήο αθνχ έξηρλε ην δάξη 

ζηακαηνχζε ζηα αληίζηνηρα ηεηξάγσλα θαη νλφκαδε ην αξρηθφ θψλεκα ηεο εηθνλνιέμεο. 

εκεηψλνληαλ ηα ιάζε ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην θαηα-γξαθήο ιαζψλ. Μέγηζηφ 

πνζνζηφ επηηπρίαο:30/30 

Παηρλίδη ηαμηλφκεζεο (25 ιεπηά): ζε δχν ηεηξάγσλα πνπ ζηελ θνξπθή ηνπο ππήξραλ ηα 

ζχκβνια ζπκθψλσλ θαη εηθνλνιέμεηο  απφ αληηθείκελα ζπρλφρξεζηα θαη νηθεία, ν καζεηήο 

θαινχληαλ λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην ζσζηφ ηεηξάγσλν. Οη εηθνλνιέμεηο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πεξηείραλ ην θψλεκα ζηε κέζε ηεο ιέμεο. Μέγηζηφ πνζνζηφ επηηπ-ρίαο:24/24. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Αλάγλσζε θαηαιφγνπ (45 ιεπηά) κε 70 κνλνζχιιαβεο θαη 50 δηζχιιαβεο ιέμεηο πςε-ιήο 

ζπρλφηεηαο θαη  απιήο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζηφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο:120/120. 

ηηο ζπλεδξίεο 5-8 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 
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Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Φάμε, ςάμε θαη ζα ην βξεηο!!! (20 ιεπηά): Μέζα ζην καγηθφ ζπξηάξη ηεο ηάμεο  βξίζθνληαλ 

30 εηθνλνιέμεηο νη νπνίεο αλά δεπγάξηα νκνηνθαηαιεθηνχζαλ θαη ν καζεηήο πξνζπαζνχζε λα 

εληνπίζεη ηα ζσζηά δεπγάξηα, ψζηε λα θηηάμεη κηθξά ζηηράθηα κε ξίκα κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηα θάζε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ν καζεηήο ακεηβφηαλ κε απηνθφιιεηα ηεο 

επηινγήο ηνπ. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο 15/15. 

Φσλέο αζηείεο θαη γειαζηέο θάλνπλ ηηο ιέμεηο ραξσπέο (αξρηθά θαη ηειηθά θσλήκαηα) 

(δηάξθεηα 25 ιεπηά): ν καζεηήο κέζα απφ αζηείεο πξνηάζεηο έβξηζθε ηα φκνηα αξρηθά 

θσλήκαηα θαη αληίζηνηρα ηα φκνηα ηειηθά. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Αλάγλσζε θαηαιφγνπ 60 ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ ηξηζχιιαβσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (Παξάξηεκα Δ). εκεηψλνληαη ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο: 60/60. 

ηηο ζπλεδξίεο 9-12 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: Λέμεηο δηπιήο φςεο (δηάξθεηα 20 ιεπηά): ν 

καζεηήο θαινχληαλ απφ ηηο 20  ιέμεηο πνπ άθνπγε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα αθαηξέζεη ην 

αξρηθφ θψλεκα θαη λα νλνκάζεη ηε λέα ιέμε πνπ δεκηνπξγνχληαλ ρσξίο λα πξνζζέζεη λέν 

θψλεκα ή λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ θσλεκάησλ. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο: 20/20. 

Γηα ηελ ελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο:  

Σεο ιέμεο ην γηνθχξη: Καηάηκεζε 20 ιέμεσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη ζχλζεζε 20 ιέμεσλ κε 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ζπιιαβέο. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο: 

40/40. 

ηηο ζπλεδξίεο 13-16  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Ο ηαρπδαθηπινπξγφο (δηάξθεηα 45 ιεπηά): χλζεζε θαη αλάιπζε 20 ιέμεσλ κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ζηα θσλήκαηά ηνπο. Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Κξππηφιεμν πξνηάζεσλ (δηάξθεηα 45 ιεπηά): 20 πξνηάζεηο απιήο πξνηαζηαθήο δνκήο είραλ 

θαηακπεξδεπηεί θαη δεηνχζαλ βνήζεηα ψζηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο, νη ιέμεηο πνπ ηηο 

απνηεινχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά απφ ην καζεηή  γηα λα θαηαθέξνπλ επηηέινπο λα 

γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

ηηο ζπλεδξίεο 17-20  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 
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Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Ο εμσγήηλνο «SYLLAB»(45 ιεπηά): χλζεζε θαη αλάιπζε 20 ιέμεσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ζπιιαβέο . Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Πξνηαζηνηξεράια: Αλάγλσζε 20 πξνηάζεσλ ζχλζεηεο πξνηαζηαθήο δνκήο (δηάξθεηα 45 

ιεπηά). Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ 

πνπ ζπλέζεηαλ ηηο πξνηάζεηο (Παξάξηεκα Κ). Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

ηηο ζπλεδξίεο 21-24 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Άιιαμέ κε θαη θάηη καγηθφ ζα δεηο: Αληηθαηάζηαζε αξρηθνχ θσλήκαηνο 20 ιέμεσλ α-πιήο 

θσλνηαθηηθήο δνκήο θαη ζρεκαηηζκφο λέσλ ιέμεσλ. Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην 

πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Μπνξψ θαη θαιχηεξα. Άθνπ: Δπαλαιεπηηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ κε αθξίβεηα (45 ιεπηά) 

αληίζηνηρσλ ηεο ηάμεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή απφ ινγνηερληθά βηβιία γηα κηθξά παηδηά θαη ην 

Αλζνιφγην ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο: αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ πνπ απάξηηδαλ ην θάζε θείκελν. 

1.5 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

H αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη (Scruggs&Mastropieri, 1994). Καζνξίδεη ην βαζκφ επηηπρίαο πνπ πξέπεη λα 

επηδείμεη ν καζεηήο, πξνθεηκέλνπ  λα ζεσξεζεί φηη έρεη θαηα-θηήζεη ηε γλψζε. Σν θξηηήξην 

επηηπρίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ επαλεηιεκκέλσλ νξζψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζε 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δνθηκαζηψλ, ζε ρξνληθή δηάξθεηα ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε παξάκεηξν ηεο γλψζεο ή ηεο δεμηφηεηαο επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο (Αγαιηψηεο, 2012). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Β. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλαινγηθή θιίκαθα (ratio) κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο 

ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλψζηεθαλ θαη απνθσδηθνπνηήζεθαλ ζσζηά  απφ ηνλ καζεηή  ζε φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο. Κάζε νξζά αλαγλσξηζκέλε θαη απνθσδηθνπνηεκέλε ιέμε  βαζκνινγήζεθε κε 1 

κνλάδα θαη θάζε ιαλζαζκέλε κε 0 κνλάδεο. 

Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ Κ. Β. θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ 60-70%, επίπεδν πνπ πιεζηάδεη  ην πξνζδνθψκελν ζε ζρέζε κε ηελ 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία, αιιά θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο, θαζψο ην θξηηήξην επάξθεηαο ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο  γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ νξίδεηαη  ζην  80%. 
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 πκπεξάζκαηα 

 Οη δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ πξνεμάξρνλ έιιεηκκα ζηα παηδηά κε 

ΔΓΓ, νη νπνίεο παξά ηελ εηεξνγέλεηα, ζπρλά εκκέλνπλ ζην ρξφλν θαη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 

έγθαηξα ειινρεχεη ν θίλδπλνο παγίσζήο ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθε αλαθνξηθά κε ηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο ζεκαληηθή βειηίσζε, θαζψο νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ελεκεξφηεηαο μεπέξαζαλ ζε πνζνζηφ  ην 70% 

θαηά κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε πνπ θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 40%. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο θσλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έιαβε βαζκνινγία: 

Αθνπζηηθά παηρλίδηα: 8/10 

Φηδάθη: 20/30 

Παηρλίδη ηαμηλφκεζεο: 18/24 

Φάμε, ςάμε θαη ζα ην βξεηο!!!10/15 

Φσλέο αζηείεο θαη γειαζηέο θάλνπλ ηηο ιέμεηο ραξσπέο:15/20 

Ο ηαρπδαθηπινπξγφο: 15/20 

Ο εμσγήηλνο «SYLLAB»18/20 

Άιιαμέ κε θαη θάηη καγηθφ ζα δεηο:15/20 

Αλαθνξηθά κε ηε δεμηφηεηα ηεο απνθσδηθνπνίεζεο επίζεο, δηαπηζηψζεθε εκθαλήο  βειηίσζε 

κηαο θαη νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή Κ. Β. κε ΔΓΓ ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ 

αθνινχζεζε μεπέξαζαλ ζε πνζνζηφ ην 60% θαηά κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε πνπ δελ μεπεξλνχζε ην 30%. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο έιαβε βαζκνινγία: 

Αλάγλσζε θαηαιφγνπ: 80/120 

Αλάγλσζε θαηαιφγνπ 60 ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ: 40/60 

Κξππηφιεμν πξνηάζεσλ: 13/20 

Πξνηαζηνηξεράια:12/20 

Μπνξψ θαη θαιχηεξα. Άθνπ: θαηαγξάθεθαλ ιάζε απνθσδηθνπνίεζεο ηδηαίηεξα ζε ιέμεηο κε 

ηξηπιά ζπκπιέγκαηα. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

δεμηφηεηαο, ελψ ν καζεηήο έδεηρλε απαιιαγκέλνο απφ άγρνο κε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη 

ηφλσζε ζηελ απηνεηθφλα ηνπ.  

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ εθπνξεχνληαη απφ 

εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλεο έξεπλεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ θσλνινγηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο (Gillon, 2003· McCandliss, Beck, 
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Sandak  & Perfetti, 2003).Ζ εθαξκνγή, σζηφζν, ησλ ζηξαηεγηθψλ απαηηεί απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη επαξθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έγθπξε θαη έγθαηξε παξέκβαζε απνηειεί επηβεβιεκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ ζηα παηδηά κε ΔΓΓ, θαζψο ε δηεζλήο 

επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα επαιεζεχεη ηηο επεξγεηηθέο επη-δξάζεηο ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζε επίπεδν πξσηνγελνχο πξφιεςεο, γεγνλφο 

πνπ θαηαγξάθεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηή Κ.Β. κεηά ην πέξαο ηεο ηξίκελεο 

εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 
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Abstract: Violence in children's lives is reproduced through their experiences, which. the 

school can not disappear. It can, however, educate them on how to protect themselves from 

the violence of others and avoid violence against their classmates. In recent years, the 

phenomena, tensions and insecurity due to the economic crisis have increased. This article 

explores the perceptions of school principals about student abuse as well as coping strategies, 

helping to reduce the phenomenon. Abuse can be physical, emotional, sexual and commercial 

or other exploitation. Child abuse can occur in many different contexts. Perpetrators of child 

abuse can be parents or other family members, carers, friends, acquaintances, strangers, 

people in positions of power. 

Keywords: Violence, school, principals, abuse, students 

Πεξίιεςε: Ζ βία ζηε δσή ησλ παηδηψλ, αλαπαξάγεηαη κέζσ ησλ βησκάησλ ηνπο, ηα νπνία. 

ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα εμαθαλίζεη. Μπνξεί, φκσο, λα ηα δηαπαηδαγσγήζεη πψο ζα 

πξνζηαηεχνληαη ηνπο απφ ηηο βηαηφηεηεο ησλ άιισλ θαη λα απνθεχγνπλ ηε βία ζε βάξνο 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθαλ ηα θαηλφκελα, νη εληάζεηο θαη ε 

αλαζθάιεηα εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ θαθνπνίεζε-

εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαη εκπνξηθή ή άιιε 

εθκεηάιιεπζε. Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα. Οη δξάζηεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη γνλείο ή άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, θξνληηζηέο, θίινη, γλσζηνί, άγλσζηνη, άηνκα ζε ζέζεηο ηζρχνο. 

Λέμεηο –θιεηδηά: Βία, ζρνιείν, δηεπζπληέο, θαθνπνίεζε, καζεηέο 
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Δηζαγσγή 

Ζ βία ππάξρεη αλαπφθεπθηα ζηε δσή ησλ παηδηψλ, αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ηα άκεζα ή 

έκκεζα βηψκαηά ηνπο, ηα εξεζίζκαηα ή αθφκα θαη απφ ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά. 

Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα δελ δχλαηαη λα εμαθαλίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ,κπνξεί, φκσο, λα ηα δηαπαηδαγσγήζεη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο 

άιισλ αηφκσλ, ζα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε βίαο ζε βάξνο άιισλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα αλεζπρεηηθή αχμεζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο πνπ απνηεινχλ 

εξεζίζκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνο ηα αλήιηθα άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ελψ νη ζρεδφλ 

θαζεκεξηλέο εληάζεηο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιείηαη ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο εμ αηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηεινχλ παξάγνληα επηβαξπληηθφ ζηελ εθδήισζε ηεο βίαο εθ κέξνπο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ(Νηθνιαΐδεο, 2013). Με αθνξκή ην γεγνλφο απηφ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά 

ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-

παξακέιεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. 

Θεσξεηηθό Μέξνο 

1.  Οξηζκόο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε παηδηθή θαθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζηελ παξακέιεζε ησλ παηδηψλ, θαζψο 

θαη ζηελ εκπνξηθή ή άιιε εθκεηάιιεπζε ηνπο. Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί 

ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Οη δξάζηεο ηεο παηδηθήοθαθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη 

γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θξνληηζηέο, θίινη,γλσζηνί, άγλσζηνη, άηνκα ζε ζέζεηο 

ηζρχνο ή άιιαπαηδηά (WHO,2002). 

Ζ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο (WHO, 2008) :  

 Σε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε 

 Σε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

 Σε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 

 Σελ παξακέιεζε 

Ο φξνο„παξακέιεζε παηδηψλ‟ αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή αδηαθνξία ησλ ελειίθσλ γηα 

ηηοαλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία ζπκπεξηθνξψλ,φπσο πιεκκειήο 

επηθνηλσλία κε ην παηδί θαη ζηέξεζε αζθαινχο πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηφζν ζσκαηηθά 

φζν θαη λνεηηθά (Cawson, Wattam, Brooker, Kelly,2000). 
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Σα παξακειεκέλα θαη θαθνπνηεκέλα παηδηά ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή πάζρνπλ απφ 

απνκνλσηηζκφ,πξνβιεκαηηθέο θηιίεο θαη είλαη ειάρηζηα δεκνθηιή αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.Σν λνζεξφ θιίκα δελ εθδειψλεηαη άκεζα κε επηζεηηθφηεηα θαηβία, αιιά κε 

αλαζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Απνθεχγνπλ ηηο ζρέζεηο κε θίινπο θαη 

έρνπλιηγφηεξνπο θίινπο κε ηνπο νπνίνπο παίδνπλ (Υαηδεθσηίνπ, 2005). 

2. Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά, λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα μέξνπλ αλ θάπνην απφ απηά 

ππφθεηηαη ζε παξακέιεζε ή θαθνπνίεζε είηε απφ ην ζπίηη ηνπ είηε απφ ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα. ηα ζρνιεία, φζνλ αθνξά ηελ παξακέιεζε θαη 

θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο, 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (λ. 3500/06, Φ.Δ.Κ. 232, η. Α΄/24-10-2006), θαζψο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ην 

παηδί. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, νη εθπαηδεπηηθνί, εθφζνλ πιεξνθνξεζνχλ ή 

δηαπηζηψζνπλ φηη έλα έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ιακβάλεη ρσξά ζε βάξνο καζεηή, 

ππνρξενχληαη λα ην αλαθέξνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα ην αλαθέξεη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 

Παξάιιεια, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα αλαπηχζζεη ηέηνηεο ζρέζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε φινη καδί λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ ζπιινγηθή ζθέςε θαη γηα λα γίλεη απηφ ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ ζπγθαιεί ηαθηηθά ζε ζπλεδξίαζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη φινη γηα ηελ ξνή ηεο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

εμεηάδνληαη ζέκαηα εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. Δπίζεο, ηαθηηθά ζα πξέπεη λα θαιεί θαη λα 

αθνχεη θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ γηα λα θαιιηεξγνχλ γφληκεο ζρέζεηο γηαηί νη ε ζπρλφηεηα 

θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν δηεπζπληήο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ θαη 

νη γνλείο πξέπεη είλαη ζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ νπφηε ζε 

νπνηαδήπνηε παξακέιεζε ή θαθνπνίεζε καζεηή λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ άκεζα θαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα πάξνπλ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο  (Ράξξα, Πιαηή, Κνπξθνχηα, 

2013). 

Δπηπξνζζέησο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, σο ν εγέηεο, πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο, ηεο ζρνιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ κέζα ζην ζρνιείν, δηφηη ην 

πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο κέζα ζην ζρνιείν. 

Πξνυπνζέζεηο πνπ παξάγνπλ ή θαη ζπληεξνχλ ηε βία ζην ζρνιείν, είλαη νη θηηξηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνιιψλ ζρνιείσλ δελ πξνσζνχλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 
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απηνεθηίµεζε, νχηε ησλ παηδηψλ, νχηε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ,ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ελεξγεηηθά ή αλαπηχζζεηαη παζεηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο –  

δηνίθεζε θαη εθπαηδεπηηθνχο –κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αλάπηπμεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε ρξήζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ή 

άιισλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε εηξσλεία, ε αλάξκνζηε ζχγθξηζε, ε 

ππνηίκεζε, ν εμεπηειηζκφο, ε απνκφλσζε, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηνζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηα δηθαηψκαηαφισλ ησλκειψλ ηνπ αλεμαηξέησο 

(Aγάζσλνο- Γεσξγνπνχινπ, 1998). 

Δξεπλεηηθό Μέξνο 

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. θνπόο θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νηαληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-παξακέιεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κε βάζε ην ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

1. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα νη δηεπζπληέο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπρλή επηθνηλσλία 

κε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο θαη ε αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 

2. Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παξακέιεζεο 

θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. 

3. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ πσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία 

ηνπο, ηα ρξφληα εκπεηξίαο ηνπο, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ην αλ 

έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ηνπο ηξφπνο 

κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ελεκεξσζεί θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ. 

4. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ηα ρξφληα εκπεηξίαο 

ηνπο, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη ην αλ έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε 

γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε θαη ηνπο ηξφπνο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ελεκεξσζεί. 
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3.2. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο θαηαζθεπάζζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Αξρηθά, ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο εμεηάδνληαο ην θχιν, ηελ ειηθία, ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα, ην απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην εμεηάδεη ην βαζκφ θαη 

ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε θαη 

ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ 

κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Σέινο, αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πεληάβαζκεο θιίκαθαο 

Likertνη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ.  

3.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Ζ νκάδα-ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ30 ππνθείκελα(15 άλδξεο 

θαη 15 γπλαίθεο, βι ρήκα 1) θαη πξνέθπςε απφ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Σν εχξνο ησλ 

ειηθηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 30-61 έηε, κε κέζε ειηθία ηα 49 έηε (ζ= 6,51) 

(βι. Πίλαθα 1).Οη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (40%) 

θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (60%, βι. ρήκα 2) θαη ηα ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη 

βξίζθνληαη ζε αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κε πνζνζηά 55%, 38% θαη 7% 

αληίζηνηρα (βι. ρήκα 3). Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλζηνπο δηεπζπληέο ζην εαξηλφ 

εμάκελν 2016-2017. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη 

ζπκκεηέρνληεοελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη γηα ηνλ 

απνθιεηζηηθά εξεπλεηηθφ ζθνπφ ηνπο. 

 

ρήκα 1: Καηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, αλά θύιν 

50%50% Άλδξαο

Γπλαίθα
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Πίλαθαο 1: Ηιηθία, ρξόληα πξνϋπεξεζίαο θαη ρξόληα ππεξεζίαο ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ησλ αηόκσλ ηνπ 

δείγκαηνο 

 Μ.Ο. Σ.Α. 
Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Ζιηθία 49,18 6,510 30 61 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο 22,17 7,684 12 34 

Υξφληα ππεξεζίαο ζηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή 
3,90 3,010 1 11 

 

 

ρήκα 2: Καηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη 

 

ρήκα 3:Καηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο αλά πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδνληαη 
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4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ε φ,ηη αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε γηα 

ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ην 70% ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο δειψλεη 

πσο έρεη δερζεί ελεκέξσζε, ελψ ην 30% πσο δελ έρεη δερζεί. Απφ απηνχο πνπ δήισζαλ φηη 

είλαη ελεκεξσκέλε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ην 47,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνπλ πσο ηνπο θάλεθε πνιχ ρξήζηκε θαη ην 42,9% πσο ηνπο θάλεθε 

ρξήζηκε ζε κέηξην βαζκφ (βι. ρήκα 5). Ζ ελεκέξσζε απηή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (81%), απφ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (76,2%) θαη απφ 

πξνζσπηθή κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (66,7%, βι. ρήκα 6). 

 

ρήκα 4: Καηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή κε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο 

 

ρήκα 5: Απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε ζρεηηθά κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηνπο θάλεθε ρξήζηκε 
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ρήκα 6: Σξόπνη ελεκέξσζεο ησλ δηεπζπληώλγηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο 

(77%) ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδνληαη, ελψ ην 

23% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο δελ ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα (βι. ρήκα 7). Απφ απηνχο 

πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, ην 66,7% επηιέγεη σο ζηξαηεγηθή πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηε 

ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο. Οη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ κε ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο είλαη 

ε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο (61,9%), ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (52,4%), ε 

δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζην ζρνιείν (38,1%) θαη ε ζπλεξγαζία 

κε εηδηθνχο (33,3%). Άιιεο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη απφ ρακειφηεξα πνζνζηά είλαη ε 

ζπδήηεζε ζην ζχιινγν (19%), ε πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο επηκφξθσζεο 

(19%) θαη ε παξαηήξεζε (14,3%, βι. ρήκα 8). 

 

ρήκα 7: Καηαλνκή ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηε ιήςε ή κε κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ησλ καζεηώλ ηνπο 
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ρήκα 8: ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη δηεπζπληέο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν ηνπο 

ηηο εξσηήζεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ πσο 

ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, 

παξαηεξήζεθε φηη νη κέζνη φξνη είλαη πςεινί, θαζψο φινη νη κέζνη φξνη έιαβαλ ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 4 ζηελ θιίκαθα Likertαπφ ην 1 έσο ην 5.  Οη δειψζεηο πνπ έιαβαλ ηνπο 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο σο 

κέζνδν πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ( =4,3 θαη 

=4,2 αληίζηνηρα, βι. Πίλαθα 2). 

Πίλαθαο 2: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ 

Δξψηεζε Μ.Ο. Σ.Α. 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ζαο βνεζά ζηελ πξφιεςε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ; 

4,13 1,042 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ζαο βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ; 

4,17 0,913 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο βνεζά ζηελ πξφιεςε ηέηνησλ 
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πεξηζηαηηθψλ; 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ; 

4,07 0,944 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 

βνεζά ζηελ πξφιεςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ; 
4,30 0,915 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 

βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ; 
4,20 0,961 

 

Ο έιεγρνο ηεο χπαξμεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο θαηέιεμε ζε 

ζηαηηζηηθψο αζήκαληα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

θχινπ, ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη δηεπζπληέο, ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν φπνπ εξγάδνληαη θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρνπλ ελεκεξσζεί 

γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη βνεζεηηθή (εξσηήζεηο 6-

11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) έγηλε κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA). Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο (p>0,05). 

Ζ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο, ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή κε ηνβαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη βνεζεηηθή (εξσηήζεηο 6-11 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ) έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο rηνπ Pearson θαη 

έδεημε, επίζεο, φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>0,05). 

Ζ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ελεκέξσζεο ή κε ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε 

θαη παξακέιεζε, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ έγηλε 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ρ
2
 θαη ηα απνηειέζκαηα βγήθαλ ζηαηηζηηθψο αζήκαληα 

(p>0,05). Δπίζεο, ζηαηηζηηθψο αζήκαληε είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ επηινγή ησλ 

πξαθηηθψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, ε νπνία ειέγρζεθε κε ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο ζηα δεδνκέλα (ANOVA). 

5. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νηαληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-παξακέιεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. Αξρηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε 

ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ελζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν 
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πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ (70%) δειψλνπλ πσο είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά 

ππάξρεη θαη έλα 30% νη νπνίνη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη πσο ε 

επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθφηεξα, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη 

ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρεη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο. Οη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε πξνέξρεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη 

ελεκέξσζε απφ ην δηαδίθηπν, ελψ ε απφθηεζε γλψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

επηιέρζεθε σο απάληεζε απφ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο. Με βάζε ην εχξεκα απηφ, 

πξνηείλεηαη ε έληαμε ζπλαθψλ καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

δηφηη ε ελεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα απφ ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη αμηφπηζηεο κεζφδνπο ελεκέξσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο, 

έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη ιακβάλεη ζρεηηθά κέηξα, αιιά ε χπαξμε 

ελφο αμηνζεκείσηνπ πνζνζηνχ (23%) πνπ δελ ιακβάλεη ζρεηηθά κέηξα εγείξεη 

πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο ε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ 

πεξηζηαηηθψλ είλαη έλα κείδνλ δήηεκα γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ ζηάζε απηή 

ησλ δηεπζπληψλ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην δήηεκα, 

αλ θαη δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ 

κεηαβιεηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αλέθεξαλ νη δηεπζπληέο φηη εθαξκφδνπλ ζπρλφηεξα γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο 

γνλείο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε δηελέξγεηα 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζην ζρνιείν θαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη αλακθηζβήηεηα απνηειεζκαηηθέο (Καζηαλίδνπ, 2007), ηδηαίηεξα γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Χζηφζν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

χπαξμεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξν δξαζηηθέο ιχζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε παξαπνκπή ζε εηζαγγειέα (Crosson-Tower, 2003)ε νπνία δελ αλαθέξζεθαλ 

απφ θαλέλαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο.Απηφ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ άπνςε 

πσο ε θαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηπιαθεί κε ηελ ελδερφκελε αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ, ε 

νπνία δξα αλαζηαιηηθά. Χζηφζν, ην ζέκα απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε δηφηη δελ ππάξρνπλ 

άιιεο κειέηεο νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ ζην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε. 

ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζεσξνχλ πσο ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ δείρλνπλ 

πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή. Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 
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κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή – δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο, 

γνλείο, καζεηέο – ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα παηδηά πνπ 

βηψλνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζην ζπίηη (Αγάζσλνο- Γεσξγνπνχινπ, 1998˙ Crosson-Tower, 

2003). 

6. πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ φηηε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ 

δειψλνπλ πσο είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, αιιά 

είλαη πνιινί θαη εθείλνη πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλνη, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ε 

επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθφηεξα, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλέθεξαλ νη δηεπζπληέο φηη εθαξκφδνπλ ζπρλφηεξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο, 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο ζην ζρνιείν θαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο, ελψ θαλείο δελ αλέθεξε ηελ αλαθνξά 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Σα επξήκαηα έδεημαλ, επίζεο, φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

γνλείο θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

7. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν είλαη αξθεηά 

κηθξφ (Ν=30) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζηα δεδνκέλα, επνκέλσο ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα γίλεη κε επηθπιάμεηο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη δε 

βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κειεηψκελσλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο ήηαλ κε αλακελφκελν θαη απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο. Ζ κε δηαπίζησζε 

χπαξμεο ζπζρεηίζεσλ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο, ιφγσ ηνπ φηη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα γηα έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, δελ κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ. Δπίζεο, ε χπαξμε πνιχ ιίγεο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα πξνθάιεζε δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξγαιείνπ, επνκέλσο ηίζεληαη ζέκαηα γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. 

Παξ‟ φινπο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Με βάζε θαη αθεηεξία ηα επξήκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: 
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1. Ζ εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο, αλάινγα κε 

ηε θχζε ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ. 

2. Ζ εμέηαζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

δηεπζπληέο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

παξακέιεζεο. 

3. Γηεξεχλεζε κε πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε 

ζηάζε πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 
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Abstract: Many adolescents with mental disorders are hospitalized for a long period every 

year. This can affect their educational course both on the short and on the long run. For this 

reason, schools were founded within hospitals in accordance with the Child Rights Agreement 

(in Greece with the Law 2101/1992).  At the Special Junior High School with Senior High 

classes there is a constant effort to maintain the normal school year and schedule. For all 

educational programs the disorder of each student-patient is taken into consideration and all 

programs are based on the following fundamentals: a) they are adjusted to the student‟s 

educational needs b) meet his/her degree of readiness c) correspond to the level of his /her 

participation and d) do not exceed his/her endurance. Experience has revealed that the 

continuity of education during the hospitalization is highly therapeutical and that working at a 

school within a psychiatric clinic of a hospital is a prerogative and a responsibility for a 

teacher. To achieve the educational goals, the teacher needs to adopt a holistic approach of 
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teaching and use proper methods for the development of social skills and of abilities related to 

critical thinking. 

Key words: Mental Disorders, Adolescents, School, Hospital 

Πεξίιεςε: Πνιινί έθεβνη καζεηέο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο λνζειεχνληαη θάζε ρξφλν θαη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Ζ λνζειεία απηή είλαη δπλαηφ λα 

επεξεάζεη, βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. Γηα ην 

ιφγν απηφ, κε ηεχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Νφκνο 2101/1992), ηδξχζεθαλ 

ζρνιεία κέζα ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. ην Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο 

Σάμεηο θαηαβάιιεηαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο/πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν θάζε καζεηήο.ε φια ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη, ιακβάλεηαη ππφςε ε πάζεζε ηνπ καζεηή-αζζελή, θαη φια 

δηέπνληαη απφ ηηο εμήο αξρέο: α) πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, β) 

αληαπνθξίλνληαη ζην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπ, γ) πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν πνπ απηφο 

ζπκκεηέρεη θαη δ) δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αληνρήο ηνπ. Ζ εκπεηξία καο δείρλεη φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο είλαη πςειά ζεξαπεπηηθή, θαη φηη 

ε εξγαζία ζε έλα λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν ςπρηαηξηθήο θιηληθήοαπνηειεί πξνλφκην αιιά θαη 

επζχλε γηα έλα εθπαηδεπηηθφ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

θαιείηαη λα πηνζεηήζεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο,θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κεζφδνπο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε.  

Λέμεηο-θιεηδηά:Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, Έθεβνη, ρνιείν, Ννζνθνκείν 

Δηζαγσγή 

Κάζε ρξφλν, ρηιηάδεο παηδηά θαη έθεβνη λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλνζνθνκείν, θαζψο θαη ε βαξχηεηα ηεο 

λφζνπ είλαη παξάκεηξνη πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα βαζηθφθνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φκσο είλαη ε αλαγθαζηηθή δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο (Μηραινπνχινπ, 

2013). Ζ θνίηεζε ζην ζρνιείν είλαη θξίζηκν θαη νπζηψδεο κέξνο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

αλάπηπμεο φισλ ησλ παηδηψλ. Ζ απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

γλψξηκνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεκηνπξγνχλ 

άγρνο, αλαζθάιεηα (Bossert, 1994), θφβν γηα θηιίεο πνπ δηαθφπηνληαη, θαη θζίλνπζα 

αθαδεκατθή πνξεία (Sullivanetal., 2001). Tα λνζειεπφκελα παηδηά, φρη κφλν ρξεηάδνληαη ηε 

ζπλέρεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο, αιιά θαη ηελ επηζπκνχλ (Wilkie&Jones, 2009).  

ηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζε νκφθσλα ηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Σα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη ζε θάζε παηδί, 

ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθήο, εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, 

αληθαλφηεηαο, γέλλεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο. Με ηε χκβαζε απηή ην παηδί 
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αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα άμηα ζεβαζκνχ. Πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή θνηλσληθή νκάδα θαη φρη πηα σο αληηθείκελν ππφ 

πξνζηαζία. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε (Παληαδήο, 2013).  

Ζ ίδξπζε ζρνιείσλ κέζα ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ε νπνία θπξψζεθε ζηελ Διιάδα ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1992, Νφκνο 2101/1992), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο (Υαξίηνο 

θαη Κνληαδάθε, 2013).  

Αθφκε θη αλ νη εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε επηηξέπνπλ πιένλ κία ζχληνκε παξακνλή 

ζην λνζνθνκείν (Robinson&Summers, 2012), νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο απνπζηάδνπλ απφ ην ζρνιείν θαη ρξεηάδεηαη λα επηζθέπηνληαη ππεξεζίεο 

πγείαο δχν θνξέο πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (McDougalletal., 2004; Μπξνπζθέιε, 

2013). πλεπψο,εκθαλίδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ιηγφηεξν θαιήο θαη απνδνηηθήο ζρνιηθήο 

πνξείαο ιφγσ ησλ ζπρλψλ απνπζηψλ απφ ην ζρνιείν αιιά θαη εμαηηίαο ηεο 

επηβαξπκέλεοπγείαο ηνπο. Γίλεηαηινηπφλ αληηιεπηφ, ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ε αδπλακία ηεο απξφζθνπηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ νη αζζελείο καζεηέο, 

αιιά θαη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα δηνιίζζεζεο ζε θαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καθξνπξφζεζκα, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Αξακπαηδή & Σνπξηνχξαο, 2015). 

Παξά ηελ ηαηξηθή θξνληίδα πνπ ιακβάλνπλ, πνιιέο θνξέο νη έθεβνη κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

είλαη αλαγθαίν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο λα λνζειεπηνχλ ζε παηδνςπρηαηξηθή θιηληθή. Σέηνηνη 

ιφγνη κπνξεί λα αθνξνχλ: (α) δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ βάδνπλ ηνλ έθεβν ή ηνπο άιινπο ζε θίλδπλν, (β) δπζδηάγλσζηεο 

ςπρηαηξηθέο εηθφλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνζαθεληζηνχλ ζε εμσηεξηθή βάζε, (γ)  ζεξαπεία 

ηνπ παηδηνχ/εθήβνπ ζε εμσηεξηθή βάζε πνπ έρεη απνηχρεη, (δ) πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ηνπ 

εθήβνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία 

(www.gpapanikolaou.gr., 2000; DiLorenzoetal., 2016). 

Σν Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηψλ-

Δθήβσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ ηδξχζεθε ην 2009 θαη αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. ηεγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηψλ-Δθήβσλ θαη παξέρεη εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε ζε καζεηέο ειηθίαο 12-18 εηψλ θπξίσο ζε λνζειεπφκελνπο ηεο θιηληθήο απηήο, 

θαιχπηνληαο παξάιιεια ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ θιηληθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.   

θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ πνιχπιεπξν ξφιν θαη 

ηε ζεκαζία ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Δηδηθνχ ζρνιείνπ κέζα ζηελ 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ–Δθήβσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ. 
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1. Μεζνδνινγία 

Μεζνδνινγηθά, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ εξεπλψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ “PubMed” θαη ην “GoogleScholar”.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο-θιεηδηά  

“mentaldisorders”, “adolescents”, “school” θαη “hospital” ζπλδπάδνληάο ηεο κεηαμχ ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Απφ ηα άξζξα πνπ πξνέθπςαλ, νη 

ζπγγξαθείο έιεγμαλ ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ηα ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε θαη απφ απηά 

δηαηεξήζεθαλ φζα παξαρσξνχζαλ πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν. Παξάιιεια, ε έξεπλα 

δηεμήρζε κέζσ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ HEAL-LINK, κε 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιήξεο θείκελν ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξγαζηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Χζηφζν, φζεο έξεπλεο ζεσξήζεθαλ απφ ηελ πεξίιεςε σο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζαθήληζε θξίζηκσλ φξσλ θαη ζηνηρείσλ, αλαδεηήζεθαλ ζε έληππε 

κνξθή.  

2. Απνηειέζκαηα 

Ζ Μπξνπζθέιε (2013), αλαθέξεη φηη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί δεθαεηίεο πξηλ. πγθεθξηκέλα, ν Lee (1975) ηνλίδεη φηη ζην λνζνθνκείν, είλαη 

θαλεξή ε αίζζεζε ηεο απνζηαζηνπνίεζεο αθφκε θη φηαλ νη εηδηθνί είλαη επγεληθνί θαη 

ρακνγειαζηνί. Δλψ ζην λνζνθνκείν απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ καζεηή, ζην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφο ν ίδηνο ν καζεηήο. 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο έιιεηςεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ Dhillon (2011) κηιά γηα δνκηθή βία θαη 

αληηιακβάλεηαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκαηηθήο αθαίξεζεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αγαζψλ απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ζε θάπνηνπο άιινπο ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Έηζη, πξνθχπηεη ε καζεηηθή 

δηαξξνή (ΜΓ) απφ ην ζρνιείν ή ε ειιηπήο θαη δηαθεθνκκέλε θνίηεζε πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε φζσλ ηηο πθίζηαληαη, ελψ ελδερφκελνο εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζην κέιινλ 

ζπληειεί ζηε δηαηψληζε ηνπ πξνυπάξρνληνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαπαξάγνληαο ζηελ 

νπζία έλαλ θαχιν θχθιν αληζνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο δσήο 

(Σξέζζνπ, 1999). Δπνκέλσο, ππνζέηεη θαλείο, φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

λνζειεχνληαη, επηβαξχλνληαη δηπιά ζηελ πεξίπησζε ζρνιηθήο απνηπρίαο.Ζ θαθή πγεία 

παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία θαη έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη επηδείλσζεο ηεο ήδε επηβαξπκέλεο πγείαο.Δίλαη, ινηπφλ, 

ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ παξνρψλ ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ,  γηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εθπαηδεπηηθνχ -θαη θαη‟ επέθηαζε θνηλσληθνχ- απνθιεηζκνχ, εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Ζ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζην 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 369 of 409 

λνζνθνκείν απνηειεί ζεκαληηθή ελίζρπζε ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ΟWang (2011) ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε κέζν γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Ο φξνο ΜΓ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε φξνπο φπσο «εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ», «πξφσξε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ», «δηαθνπή θνίηεζεο», «απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ». Ζ έλλνηα ηεο ΜΓ αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

(Κνπξνπηζίδνπ, 2012). 

Ζ ΜΓ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηφζν ηνλ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηηο αμίεο ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο. Έρεη φκσο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ παηδηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή εμέιημε θαη πξφνδφο ηνπο. Ζ ζρνιηθή απνηπρία 

βηψλεηαη σο θαζνιηθή απνηπρία φρη κφλν γηα ην παηδί, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα 

πνπ δέρεηαη έλα ζνβαξφ πιήγκα. ζνλ αθνξά ην ίδην ην παηδί πνπ δελ ζπλερίδεη (ή 

εγθαηαιείπεη) ην ζρνιείν, πθίζηαηαη ςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή 

αλάπηπμή ηνπ ζηελ εθεβεία θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ (Αζαλαζνπνχινπ, 2018). 

Δηδηθφηεξα, ην άηνκν πνπ δηαθφπηεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, βηψλεη θαηαζηάζεηο πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζην ςπρηθφ ηνπ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα ηνπ κε έμππλνπ θαη κε ηθαλνχ, ελψ 

παξάιιεια, ράλεηαη ε επθαηξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο  θαη ηεο αλάπηπμεο πγηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Αληηζέησο, πνιιέο θνξέο 

θαηαθεχγεη ζε απνθιίλνπζεο νκάδεο, απνπζηάδεη απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ίζσο λα 

ζηηγκαηηζηεί γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο πνπ είλαη κνξθσκέλνη, θαη επηιέγεη λα απνκνλσζεί θαη λα απέρεη απφ ηα 

θνηλσληθά δξψκελα. Σν γεγνλφο επίζεο φηη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν είλαη πεξηνξηζκέλν 

εμαηηίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειιείςεσλ, απνηειεί ηξνρνπέδε γηα κηα άλεηε δσή, εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εθφδηα (Αζαλαζνπνχινπ, 2018).   

χκθσλα κε ην Ννκηθφ Πιαίζην ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην λνζνθνκείν 

είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζρνιηθή εηνηκφηεηα, πξννπηηθή επαλέληαμεο θαη ςπρηθή 

ηζνξξνπία. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο έξρεηαη λα πεηχρεη ηελ ελίζρπζε ηεο θινληζκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο ηνλίδνληάο ηνπο ηελ παξνδηθφηεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην 

λνζνθνκείν θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο λνζειείαο ηνπο(Κνπδνχλα, 2015).  

χκθσλα κε ηελ Κνπδνχλα (2015), δερφκαζηε φηη ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη: α) απνηεινχλ 

παηδαγσγηθή νκάδα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ, β) 

έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα εθπαίδεπζεο κε φια ηα ππφινηπα παηδηά, αιιά μερσξηζηέο αλάγθεο, 

θαηγ) είλαη δπλάκεη θνηλσληθφ θεθάιαην γηα ηε ρψξα.  Έηζη ινηπφλ, ζα πξέπεη: 1) ε 

εθπαίδεπζή ηνπο λα ζπλδπάδεη ηε γλσζηηθή – αθαδεκατθή αλάπηπμε κε ηελ θνηλσληθή, εζηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή, 2) ε θξηηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε λα ελεξγνπνηνχληαη παξάιιεια 

ζηε κάζεζε θαη ηε γλψζε, 3) ε αμηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο καζεηηθήο 
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εξγαζίαο λα γίλεηαη κε επέιηθην θαη θαηλνηφκν ηξφπν, 4) ην ζρνιείν ηνπ λνζνθνκείνπ λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θάζε παηδηνχ αιιά θαη κε φιεο ηηο επηζηεκνληθέο 

νκάδεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη 5) ην πξφγξακκα λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο 

επηιεθηηθήο εμηζνξξφπεζεο θαη ζχλζεζεο επηινγψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ν πγεηνλνκηθφο θιάδνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη ακθφηεξνη κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε πιεζπζκνχο πνπ είλαη επάισηνη. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο, ζεξαπείαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζπλαξηάηαη φρη 

κνλάρα απφ ηελ πξνζσπηθή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε αιιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ δειαδή ησλ παηδηψλ 

πνπ λνζνχλ (Γνκάηνπ, 2007). 

3. πδήηεζε 

3.1 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ λνζνθνκεηαθνύ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα 

ηνπ εηδηθνύ γπκλαζίνπ 

χκθσλα κε ηε Μηραινπνχινπ (2013), ε καθξφρξνλε απνπζία απφ ην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην παηδί ζε αίζζεκα πζηέξεζεο, θαη ε έθζεζή ηνπ ζ‟ απηή ηελ πίεζε 

δεκηνπξγεί άξλεζε λα μαλαπάεη ζρνιείν φηαλ επηζηξέςεη απφ ην λνζνθνκείν. Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ, πηζαλφηαηα, έλαλ θαχιν θχθιν, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πεξαηηέξσ 

αξλεηηθή ζρνιηθή επίδνζε (Charlton et al., 1986; Ramholt 1987;Μηραινπνχινπ, 2013). 

Έλα παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ,  απνθφπηεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Έξρεηαη αληηκέησπν κε άγλσζηα άηνκα (γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, λνζειεπηέο), κε επψδπλεο 

αγρσηηθέο εμεηάζεηο θαη αλαδεηά ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο, φπνπ ζα αληηκεησπίδεηαη σο άηνκν μερσξηζηφ απφ ηε λφζν ηνπ. Σελ αλάγθε 

απηή θαιχπηεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη γλψξηκνο γηα ην παηδί θαη ζπλεγνξεί ζηελ αλάπηπμε άκεζνπ θαη εηιηθξηλνχο δεζκνχ 

κεηαμχ ηνπο. Μέζα ινηπφλ απφ κηα ηδηφηππε εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη, 

ζπλεξγαδφκελνο κε ην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, λα εμαζθαιίζεη ηε 

θπζηνινγηθή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη λα νκαινπνηήζεη, φζν είλαη δπλαηφ, κηα 

«άβνιε/πξσηφγλσξε» θαηάζηαζε (Σξπθσλίδε 2013; Αξακπαηδή & Σνπξηνχξαο 2014). 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ζρνιείσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο καζεηηθήο «ηαπηφηεηαο/ηδηφηεηαο» ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα ζέκαηα πγείαο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ αδχλακνπο ή θαη αλήκπνξνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Murphy&Ashman, 1995).   

Μέξηκλα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ, εθηφο απφ ηε καζεζηαθή 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, είλαη λα θξνληίδνπλ ηφζν γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ηνπο αλάπηπμε 

φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεπηηθήο/καζεζηαθήο πνηφηεηαο δσήο. 

Έηζηζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη καζεηέο: α) λα αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ 
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θάπνπ, β)λα έρνπλ ελδηαθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο, γ)λα θαιχπηνπλ ηα θελά θαη ηε δηδαθηέα 

χιε ηεο ηάμεο ηνπο (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, εθηφο απφ ηε δηέγεξζε ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή επεμία, ηνπ πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο θπζηνινγηθφηεηαο 

(Boonen&Petry, 2011). ε απηή ηελ αίζζεζε ζηνρεχνπλ, πέξα απφ ηηο επηδηψμεηο γλσζηηθν-

ςπρν-θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζεηηθή δηάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, αθνχ θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο δξάζεηο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ (Υξεζηάθεο, 2008). Ο ξφινο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

ζρνιείνπ είλαη λα επαλαθέξεη ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ ηέιεη ηεο θπζηνινγηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ, ελφζσ απηφ λνζειεχεηαη. 

Ζ αίζζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο είλαη άιισζηε θπξίσο απηή πνπ ππαγνξεχεη ηελ φζν ην δπλαηφ 

πην ζχληνκε θαη νκαιή επάλνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ηνπ, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ ην ηέινο ηεο πεξηπέηεηάο ηνπ (Μπξνπζθέιε, 2013). 

Μεηά ην εμηηήξηφ ηνπο, πνιινί καζεηέο (πνπ λνζειεχνληαη θπξίσο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή 

θιηληθή) αλεζπρνχλ φηη ζα ζηηγκαηηζηνχλ ιφγσ ηεο λνζειείαο ηνπο θαη αλεζπρνχλ γηα ηα 

ζρφιηα απφ κέιε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ή ηνπο θίινπο ηνπο. Δπίζεο 

νη καζεηέο βηψλνπλ αηζζήκαηα ελνρήο, ληξνπήο, ακεραλίαο ελδεηθηηθά ελφο εζσηεξηθεπκέλνπ 

ζηίγκαηνο (Weissetal., 2015). 

Ζ ππέξβαζε ηνπ ζηίγκαηνο, θαη κάιηζηα πξψηα-πξψηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, είλαη ίζσο ε πην ηεηξηκκέλε αιιά ηειηθψο θαη ε πην πξσηνπνξηαθή πξφζθιεζε γηα 

δξάζε (Αλαγλσζηφπνπινο &Γηαλλαθφπνπινο, 2016). Καηαιπηηθφ ξφιν ζ΄ απηφ 

δηαδξακαηίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-Δθήβσλ. 

πσο αλαθέξεη ν Καξάβαηνο (2012), θαζψο ην ζηίγκα δελ απνηειεί ζηαζεξή παξακφξθσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά, αληίζεηα, αλαδχεηαη θάζε θνξά σο ζπλάξηεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ «πεξίζηαζε» (σο πεξίζηαζε ζεσξείηαη ν ρψξνο φπνπ βηψλεηαη ην αίζζεκα 

ηνπ ζηίγκαηνο απφ ηνλ αζζελή), ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγεζεί ην ζεηηθφ λφεκα ην 

νπνίν «εμσζηξαθίδεη ηελ ππνηίκεζε» θαη ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ θέξεη ην 

ζηηγκαηηζκέλν άηνκν. 

Σν Δηδηθό Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο 

ην Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο «θπζηνινγηθφηεηαο/θαλνληθφηεηαο», δειαδή δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο/πξνγξάκκαηνο  ζην νπνίν θνηηά ν θάζε καζεηήο.Καηά θχξην ιφγν ηα 

καζήκαηα είκαη αηνκηθά. Ζ πάζεζε, ε κνξθή ζεξαπείαο θαη ε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

καζεηή πξνζδηνξίδνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). Έηζη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην λνζνθνκείν πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ (Maseraetal., 1995). ε φια ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη, ιακβάλεηαη ππφςε ε πάζεζε ηνπ καζεηή, θαη φια δηέπνληαη 

απφ ηηο εμήο αξρέο: α) πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, β) 



Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 9, Issue 3, 2021 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 372 of 409                                                                                                              

αληαπνθξίλνληαη ζην βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή, γ) πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν πνπ ν 

καζεηήο ζπκκεηέρεη, δ) δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αληνρήο ηνπ καζεηή. Με άιια ιφγηα, ε 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ην παηδί κπνξεί, αληέρεη θαη ζέιεη, αλάινγα δειαδή κε 

ηελ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε (Βαζηιάηνπ-Κνζκίδε, 2013).  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ζηαζεξψλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνεηνηκάδεηαη κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε 

νιηγνήκεξεο λνζειείαο, ε δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε δηδαθηέα χιε (Υαξίηνο & 

Κνληαδάθε, 2013).  

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη εθδειψζεηο θαη νη ζρνιηθέο ενξηέο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ). Γίλνληαη ζηνρεπκέλνη έμνδνη, 

ηχπνπ πεξηπάηνπ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο παζήζεηο θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ 

λνζειεπνκέλσλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνπλ ρψξα θαη νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, ζηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ θιηληθή.  

Μειεηψληαο ηηο εηζαγσγέο ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηψλ, ζην ζην ζρνιείν καο, παξαηεξήζεθε φηη 

νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπφκελνη καζεηέο/ηξηεο είραλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (δηαγσγήο) θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

(ζπλαηζζεκαηηθέο). Αθνινπζνχζαλ ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, λεπξσηηθέο, ζρεηηδφκελεο κε 

stress θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρνγελήο 

αλνξεμία (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021). 

ζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ σο πξνο  ην θχιν, νη δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

θαη ζπλαηζζήκαηνο, νη ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

παξαηεξήζεθαλ πην ζπρλά ζηα αγφξηα, ελψ νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ε ςπρνγελήο 

αλνξεμία ζπρλφηεξα ζηα θνξίηζηα (Καηζηκάλεο θαη ζπλ., 2021). 

Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο εηζαγσγήο ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ήηαλ πεξίπνπ ηα 16 έηε, 

ειηθία πνπ αληηζηνηρεί ζε καζεηή/ηξηα πνπ νινθιεξψλεη ηελ Α΄ ή μεθηλά ηελ Β΄ Λπθείνπ. Οη 

ζρεηηδφκελνη νηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί, βηνινγηθνί θαη 

νξκνληθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζαλ επηβαξπληηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηε κέζε 

εθεβεία ψζηε λα νδεγήζνπλ ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία ησλ εθήβσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021). 

Παξάιιεια, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζην ζρνιείν καο,  ε ΜΓ αλήξζε ζην πνζνζηφ 26.16% 

(62/237). Χο ΜΓ ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ παξαθνινπζνχζε ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

Παηδηψλ-Δθήβσλ. Δίλαη εληππσζηαθφ πσο αλ πξνζκεηξήζνπκε κφλν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

(2017-2020), ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 33.97% (53/156), δειαδή 1 ζηνπο 3 

λνζειεπφκελνπο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ εθηφο ζρνιηθήο δνκήο. 
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Απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ηε ζηηγκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο δελ 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ ηάμε ζηελ νπνία άλεθαλ ρξνλνινγηθά δηφηη: 

α) είραλ κείλεη ζηελ ίδηα ηάμε ή είραλ ράζεη θάπνηα ζρνιηθή ρξνληά 

β) είραλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν 

γ) είραλ θάλεη εγγξαθή αιιά δελ παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα  

δ) είραλ κείλεη απφ απνπζίεο 

ε) είραλ έξζεη απφ άιιε πφιε/πεξηνρή θαη δελ ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν 

(Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2019). 

ηεξηδφκελνη ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα, απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζνχλ Πξνγξάκκαηα 

Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο (ΠΑ) θαη Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο (ΔΓ) (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2019). 

πγθεθξηκέλα εθπνλήζεθαλ ΠΑ κε ηίηιν «Απηνγλσζία θαη Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο». Ζ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δνκψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα 

επαγγέικαηα. Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ήηαλ ε θαιιηέξγεηα θιίζεσλ, ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη 

ζηξαηεγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ θαηάθηεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ απνζθνπνχζε ζηελ νξζή 

επηινγή ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Χο κεζνδνινγία πινπνίεζεο, κεηαμχ άιισλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο 

αζθήζεηο απηνγλσζίαο & απηνεθηίκεζεο, θπιιάδηα βησκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη 

βηληενπξνβνιέο.  

Δπηπιένλ, πινπνηήζεθαλ ΔΓ, κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, κε ηίηιν «Κιηθ, 

πξνζηάηεπζέ ην». Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη πξνζαξκφζηεθαλ 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή.Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν, σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη σο κέζν έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο. ηε δξάζε απηή νη λνζειεπφκελνη καζεηέο έκαζαλ λα ρεηξίδνληαη ηελ 

αλαινγηθή θαη ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Ζ δεκηνπξγία θσηνγξαθηψλ, ε πξνβνιή ηνπο 

ή ε θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηψλ είλαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη έθθξαζεο θαη φιεο απηέο νη 

ηερληθέο βνεζνχλ ζηε ζεξαπεία. Μεξηθέο θνξέο νη ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ρξήζε θσηνγξαθίαο ή ησλ θσηνγξαθηψλ 

ην επηηξέπεη. Απφ ηελ εκπεηξία καο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θσηνγξαθία ζηα άηνκα κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο πεξεθάληαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Μέζα επίζεο απφ ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ελζαξξχλεηαη ε 

αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν 

ζηνπο λνζειεπφκελνπο καζεηέο καο, αιιά επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο(Natoli, 2011; Joshietal., 2014). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα νδεγεί ζε ζεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

απνηειέζκαηα κάζεζεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ 

(Kupermincetal., 2001). Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζεηηθφ φηαλ ε αηκφζθαηξα 
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πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη θηιηθή, ππνζηεξηθηηθή, επράξηζηε θαη ν καζεηήο 

ελζαξξχλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ (Μπακπάιεο, 2012). Απηφ πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ καο (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021), δηφηη ην ζεηηθφ παηδαγσγηθφ 

θιίκα απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ καζεηή λα αγαπήζεη ην ζρνιείν, λα ζπκκεηάζρεη άθνβα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα θαηαβάιιεη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζηε κάζεζε θαη λα 

αλαθαιχςεη εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003α; Σξηιηαλφο, 2013).  

ην πιαίζην ηνπ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρεη ην ΑΠ αιιά θαη ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ζηφρνπο, δηδαθηέα χιε, παηδαγσγηθά κέζα θαη πιηθά, θαη 

κεζνδεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα απαληά 

ζηα εξσηήκαηά ηνπο, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, λα ελεξγνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηηο φπνηεο δπλάκεηο ηνπο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, αιιά 

δηαηεξψληαο κία δηάζεζε γηα πξνζπάζεηα, δεκηνπξγία θαη γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

(Οηθνλνκίδεο, 2017). 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνσζεί ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Ζ επηινγή ηνπ 

καζεηή λα εθθξάζεη απηφ πνπ επηζπκεί κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί θαη κε ηηο δπλάκεηο πνπ 

δηαζέηεη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ειεπζεξίαο θαη απηνπξαγκάησζεο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε κε ηνπο 

καζεηέο ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη απνδνρήο γηα φινπο κέζα ζην νπνίν νη ίδηνη ζα 

κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη ρσξίο ηνλ θφβν ηεο απφξξηςεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηελ 

ππφινηπε ζρνιηθή νκάδα (Μαηζαγγνχξαο, 2000).  

Δπίζεο, αλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα δελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηφηε ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζα αλαδεηρζεί ζχληνκα ζε δξφκν απνηπρίαο αθαδεκατθήο, αιιά θαη θνηλσληθήο 

(Shiu, 2001). 

Δπνκέλσο, κηα πνιπεπίπεδε θαη θαηαιπηηθά επσθειήο, γηα ην καζεηή, ιεηηνπξγία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαλεξψλεη πφζν αλαγθαίν είλαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο λνζνθνκεηαθήο 

εθπαίδεπζεο, λα δηαζέηεη αθελφο κελ ηε ζρεηηθή δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη 

εηνηκφηεηα αθεηέξνπ δε θαη ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή γλψζε πάλσ ζε ζέκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ, ψζηε λα δηεθπεξαηψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζην πιαίζην 

ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηνχληαη αλά 

ηαθηά δηαζηήκαηα επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ςπρηάηξνπο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο 

θιηληθήο, ελψ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο πκβνχινπο 

Δηδηθήο Αγσγήο (Υαξίηνο & Κνληαδάθε 2013, Καηζηκάλεο θαη ζπλ., 2019). 

3.2  Σα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ λνζειεπόκελν καζεηή 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε εκπεηξία καο έδεημαλ φηη κε ηε 

ιεηηνπξγίαησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θαιχπηνληαη εθπαηδεπηηθέο αιιά θαη άιιεο αλάγθεο 
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ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ (παξνρή θηλήηξσλ, αηζζήκαηνο επάξθεηαο). Ο εθπαηδεπηηθφο 

ελζαξξχλεη θαη ππνβνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα γλσζηαθή, 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, αηζζεηηθή αλάπηπμε παξέρνληαο εξεζίζκαηα, δηαηππψλνληαο 

ηδέεο, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηεξεχλεζε πξνβιεκαηηζκψλ, εληνπίδνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο 

λέεο πξνζσπηθέο θαηαθηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηνλ λνζειεπφκελν καζεηηθφ πιεζπζκφ έρεη ηδηαίηεξε 

ζπνπδαηφηεηα γηαηί ε δηαξθήο ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή κπνξεί λα ηνλ εκπνδίδεη λα κείλεη 

καζεζηαθά ζηάζηκνο.εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρεη θαη ε επηβξάβεπζε θαζψο 

θηλεηνπνηεί ηα εζσηεξηθά θίλεηξά ηνπο γηα ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη γηα επίηεπμε ησλ 

ηειηθψλ ζηφρσλ. Ζ επηβξάβεπζε απηή γίλεηαη πάληνηε, θπξίσο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηέβαιε ν καζεηήο θαη φρη ηφζν γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ (Σξηιηαλφο, 2013).  

Έηζη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζην λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν, απνθεχγεηαη ε 

απνμέλσζε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξνζηαηεχνληαη νη κεραληζκνί ηεο κάζεζεο, 

εμαζθνχληαη νη ηθαλφηεηεο, θαη δηαηεξείηαη ν καζεηήο ζε κηα θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί δηεπθνιπληηθά ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 1991; Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013).   

Σα καζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο αληηπεξηζπαζκφο θαη σο εμηζνξξνπεηηθφο κεραληζκφο ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε δσή ησλ λνζειεπνκέλσλ καζεηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ θπζηνινγηθφηεξα επίπεδα, 

κεηψλνληαο ην άγρνο θαη απμάλνληαο ηα αηζζήκαηα ειέγρνπ θαη επηζπκίαο ζπλεξγαζίαο κε ην 

ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηε Μηραινπνχινπ (2013), ην ζρνιείν 

απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ ρψξν φπνπ ην λνζειεπφκελν παηδί ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 

πξφζσπν παξά αζζελήο. Δπηπιένλ, δίλνληαο ηελ ηδηφηεηαηνπ «καζεηή» ζην λνζειεπφκελν 

άηνκν (παξάιιεια κε κηα νιηζηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα 

άηνκν έρεη πνιιέο πιεπξέο-ηδηφηεηεο, αδπλακίεο θαη δπλαηά ζεκεία), ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία 

λα κελ νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πγεία ησλ καζεηψλ ην επηηξέπεη, δηδάζθνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Απηή ε 

δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο νκάδσλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα επσθειεζνχλ πεξαηηέξσ απφ 

ην δπλακηθφ ξφιν ηεο καζεηηθήο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηελ νπνία ιφγσ ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεγηζηνπνηείηαη ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα θαη επηπιένλ πνιιαπιαζηάδεηαη ην φθεινο ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα (Μαηζαγγνχξαο, 2000; Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013).      

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ επαλέληαμε ησλ 

καζεηψλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη, ζην ξπζκφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ δηαηεξνχζαλ πξηλ 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν. Σελ ψξα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ, ν καζεηήο-αζζελήο αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, 

νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη ελζσκαησκέλνη ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

φηη αλήθνπλ θάπνπ (ε επηζπκία «ηνπ αλήθεηλ» απνηειεί ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο), έρνπλ ελδηαθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο, δηαηεξείηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. πγρξφλσο, εθνδηάδνληαη κε ηηο 
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βαζηθέο γλψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζρνιείν πνπ αλήθνπλ, πνπ 

είλαη έηζη ή αιιηψο ν δσηηθφο ρψξνο ησλ καζεηψλ, εθεί πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο 

θνηλσληθνγλσζηηθέο εκπεηξίεο θαη ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο κειινληηθήο 

πνξείαο ηεο δσήο ηνπο (Μάληδηνπ & Πεηξνγηάλλεο, 2009).  

πλνςίδνληαο παξαηεξνχκε φηη ην ζρνιείν ζην λνζνθνκείν βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο, γηα ηελ ειηθία ηνπο, κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πγηείο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Perez-Bercoff, 1996),ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη 

σο αληηπεξηζπαζκφο γηα ηελ αξξψζηηα ηνπο (Mukherjeeetal., 2000).  

3.3. Παξεκπνδηζηηθνί παξάγνληεο - Πξνβιεκαηηζκνί 

Αλακθίβνια, ππάξρνπλ ζνβαξά δεηήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ε νπνία βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κέζα ζε Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-

Δθήβσλ. πγθεθξηκέλα, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

πνιιέο θνξέο δχζθνιν έσο αδχλαην λα ηεξεζεί, ιφγσ ησλ αλαγθαίσλ ζεξαπεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν καζεηήο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε ειηθία ηνπο θαη 

νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο πνηθίιινπλ ηδηαίηεξα, θαη είλαη πηζαλφ νη ηζνξξνπίεο λα 

αιιάδνπλ θαηά πνιχ, φηαλ θάπνηνηκαζεηέο απνρσξνχλ θαη επαλέξρνληαη ζην λνζνθνκείν γηα 

λνζειεία. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο καθξάο λνζειείαο, νη πηζαλέο απνζηαζεξνπνηήζεηο ηεο 

πγείαο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ καζεηψλ δπζρεξαίλνπλ ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). πλεπψο, είλαη αλαγθαίν, νη εθπαηδεπηηθνί λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα δνκνχλ ην κάζεκα ηεο εκέξαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην πςειφ 

αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαηάιιειε δηάξθεηα (Murphy&Ashman, 1995).  

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κε δηακνξθσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ δελ είλαη ε ηδαληθφηεξε, αθνχ δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηε ζπρλή αδπλακία ζπγθξφηεζεο νκάδσλ γηα εθαξκνγή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ηε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πεξηνδηθή δηαθνπή ηεο ξνήο 

ηνπ καζήκαηνο εμαηηίαο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ 

(Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013; Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). Απφ ηελ εκπεηξία καο 

γίλεηαη επίζεο αληηπιεπηφ φηη, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νη άξηζηεο δηαρξνληθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κπνξνχλ λα ππεξθεξάζνπλ φιεο ηηο αληημνφηεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, έρεη απνδεηρηείφηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη επξχηεξνη ζθνπνί αιιά θαη νη επηκέξνπο 

εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απηή πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζε 

έλα θπζηθφ (θηεξηαθφ) θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην, ηέηνην ψζηε λα απνηειεί κία ζεηηθή 

ζπλζήθε εξγαζίαο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη λα πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο λα ζπλππάξμνπλ θαη λα εξγαζηνχλ επ‟ σθειεία ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003α;Μπακπάιεο, 2012; Σξηιηαλφο, 2013). Ζ ίδηα ζπλζήθε πξέπεη λα 

επηθξαηεί θαη κέζα ζην λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν. Δίλαη αλάγθε, δειαδή, ζην λνζνθνκεηαθφ 
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ζρνιείν, λα επηθξαηεί κία ηέηνηα αηκφζθαηξα, ε νπνία λα απνηειεί ειθπζηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ, γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη γηα ηελ θαηά 

ην δπλαηφλ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(Σξηιηαλφο, 2013).  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην λνζνθνκείν απφ άπνςε 

ρψξνπ,ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ (δηαζηάζεηο, αθνπζηηθή, θσηηζκφο, ρξψκαηα, 

επίπισζε) είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δξάζεσλ αιιά θαη γηα ηε ζεκειίσζε θαη εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, δελ είλαη ε 

ηδαληθφηεξε, αθνχ ε δηδαζθαιία, δηεθπεξαηψλεηαη, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

αηνκηθά, ζην ρψξν λνζειείαο ηνπ καζεηή (Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). 

3.4 Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

Έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη νη λνζειεπφκελνη καζεηέο, αλ θαη ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξε θαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δελ έρνπλ πάληα επηηπρεκέλε επάλνδν ζην 

θαλνληθφ ηνπο ζρνιείν. Απηφ ζπκβαίλεηδηφηη ε γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

θαλνληθνχ ζρνιείνπ, δελ αθνξά κφλν ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

θαζψο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε (Perez-Bercoff, 1996).  

Ζ επηζηξνθή ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο απνηειεί θπξίαξρν αίηεκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

καζεηψλ πνπ λνζειεχνληαη. Αθφκε θαη ακέζσο κεηά ην εηζηηήξηφ ηνπο, αλαξσηηνχληαη γηα ην 

ρξφλν επηζηξνθήο ηνπο ζην ζρνιείν, αλεζπρνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θαηαθέξνπλ 

λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ελψ θάπνηνη απφ απηνχο θνβνχληαη κήπσο δελ 

απνθνηηήζνπλ καδί κε ηελ ηάμε ηνπο (Eaton, 2012). Παξάιιεια, αλαθέξεηαη  φηη πεξίπνπ ην 

50% ησλ καζεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη βξίζθνληαη ζηελ ειηθία 

ησλ 14 εηψλ θαη κεγαιχηεξε, ζα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν (U.S. DepartmentofEducation, 

2006).  

Οη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαηπηζαλφ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή 

εμέιημε ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην ζρνιείν ηνπο (Weiletal., 2006). Ζ αλαζθφπεζε απνθαιχπηεη 

πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα επηζηξέςεη νκαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Ζ 

αλάγθε γηα δηαξθή επηθνηλσλία θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ είλαη εκθαλήο θαη απαξαίηεηε (Μπξνπζθέιε, 2013). 

Ζ επηζηξνθή απφ ην λνζνθνκείν ζην ζρνιείν ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη κε πξνβιήκαηα 

αθαδεκατθνχ ηχπνπ αιιά θαη επαλα-θνηλσληθνπνίεζεο (Larcombeetal., 1990). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ εθαξκφδνληαη δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά πξφγξάκκαηα. Σν πξφγξακκα πνπ εθάξκνζε ε 

Kapelaki θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2003) ζηα παηδηά ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ 

πεξηειάκβαλε, εθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

πξνεηνηκαζία ηεο επαλφδνπ ηνπ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα 
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πεξηειάκβαλε ηε ζπλεξγαζία θαη επαθή ηεο θιηληθήο κε ην ζρνιείν, ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

γνληψλ γηα ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ επαθψλ ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ λα δερηεί δπζάξεζηεο εξσηήζεηο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ γηα 

ζχληνκε επηζηξνθή ζην ζρνιείν.  

Με ζηφρν ηελ νκαιή επάλνδν ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο, κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

Κξαηηθψλ Φπρηαηξηθψλ Γνκψλ, κία νκάδα απν ην Παλεπηζηήκην ηνπ Maryland αλέπηπμε ην 

Πξφγξακκα ρνιηθήο Μεηάβαζεο (ΠΜ), κία παξέκβαζε ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζε παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα 3 κήλεο κεηά απφ λνζειεία ζε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή θαη λα εληζρχζεη ηελ  επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Σν πξσηνπνξηαθφ απηφ ΠΜ ζηφρεπε ζην λα βειηηψζεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα πίζσ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη κεηάβαζεο κε βαζηθφ άμνλα ηελ 

νηθνγέλεηα (Weissetal., 2015). 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ λνζειεχνληαη ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-Δθήβσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν πξνέιεπζήο ηνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο φζν θαη κεηά ην εμηηήξην. Γίλεηαη ζπδήηεζε-ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ καζεηή θαηά ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν θαη 

ηε καζεζηαθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημή ηνπ. Δπίζεο ν καζεηήο πξνεηνηκάδεηαη 

ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (αθφκα θαη λα αληαπνθξηζεί ζε πηζαλά ζρφιηα ή εξσηήζεηο εηδηθά γηα 

ηελ ςπρηαηξηθή λνζειεία ζην λνζνθνκείν). εκεηψλεηαη φηη ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν 

γίλεηαη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη πάληα κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ καζεηή θαη ησλ γνλέσλ. 

4. πκπεξάζκαηα 

Ζ εκπεηξία καο δείρλεη φηη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο είλαη 

πςειά ζεξαπεπηηθή, θαη φηη απνηειεί πξνλφκην αιιά θαη επζχλε γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ε 

εξγαζία ζε έλα λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν ςπρηαηξηθήο θιηληθήο, ν νπνίνο θαιείηαη λα πηνζεηήζεη 

κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή. 

Οη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αληαπεμέιζνπλ επάμηα ζην ξφιν ηνπο νθείινπλ λα απνηεινχλ 

πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο θαη κέζα απφ κηα πιεζψξα ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο λα ηνπο 

εκπλένπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα κάζεζε. Μφλν φηαλ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θαη ζπλάκα ζπλεξγαηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο, 

κπνξνχλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ  ακνηβαηφηεηα λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ άκεζε, 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία, β) ην πξνζαξκνζκέλν πεξηβάιινλ φπνπ 

ν καζεηήο βηψλεη πνιιαπιέο καζεζηαθέο «επηηπρίεο», γ) ηελ θαηάθηεζε εκπηζηνζχλεο-

ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο, δ) ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ καζεηή 

απφ ην λνζνθνκείν ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη θαηάιιειεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Δπίζεο, θαηαβάιεηαη πξνζπάζεηα νη λνζειεπφκελνη καζεηέο λα αηζζάλνληαη 

θαιχηεξα, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Απφ ηελ εκπεηξία καο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη γνλείο αηθληδηάδνληαη επράξηζηα απφ ηελ χπαξμε ζρνιείνπ ζην 

λνζνθνκείν θαη δε ζπαλίδνπλ εθείλνη πνπ θαηαθεχγνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα ηνπο 

ζπκβνπιεπηνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ν ζεζκφο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θξίλεηαη ζεηηθά απφ 

ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπο. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπο ψζηε ζην 

κέιινλ λα έρνπλ αθφκα πην θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ άξζε ησλ παξεκπνδηζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

βηψλνπλ νη λνζειεπφκελνη καζεηέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα απφ ηα κέζα θαηαπνιέκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηελ πνιχ ζπγθεθξηκέλε απηή νκάδα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Σέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα απνηεινχλ ζπλερψο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, νη ζπλερείο επηκνξθψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε δεκηνπξγία θαηαιιειφηεξνπ ρψξνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηε εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ καζεηψλ-αζζελψλ θαη ε παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  
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επηρεηξήζεηο θαη Αλζξώπηλν Γπλακηθό ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Λάξηζαο 
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Abstract: The purpose of this research is to investigate and analyze the practices related to 

Human Resource Management in Startup companies in the Regional Unit of Larissa.  As part 

of the study, a survey was conducted on a sample of start-ups. Regarding the structure of the 

research, first of all, reference is made to the definition of human resources management, its 

objectives and the activities it includes. Next, the start-up is studied, its development, the 

challenges it is called to face throughout its existence. At the second level, the contribution of 

universities and innovation centers to the promotion of entrepreneurship and innovation is 

analyzed. Next, the extent to which, the Startup companies of the  Regional 

Unit of Larissa use certain methods of attracting employees, is investigated. In addition, the 

degree of utilization of various selection methods, training and development, communication, 

retention of human resources and methods of remuneration and benefits are 

examined. Finally, the change in the total number of staff in the surveyed companies is 

studied, as well as the employment arrangements that are applied in each company. 

Actually, a quantitative survey was conducted with a questionnaire of a specific structure. In 

conclusion, through the quantitative research and the analysis of its results, an attempt was 

made to record the practices applied by the companies and concerning their human 

resources. The questionnaire was distributed to specific companies in Larissa that managed to 

prevail in the market immediately, attracting a large audience either in the local market or 

worldwide. 

Keywords: Startup companies, start-ups, human resource management, innovation, 

technology 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε δπλακηθά 

αλαπηπζζφκελεο (Startup) εηαηξείεο ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο 

δηεμήρζε θαη έξεπλα ζε δείγκα λεντδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ. ζν αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο 

έξεπλαο, θαη‟ αξράο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε 

λενθπήο επηρείξεζε, ε εμέιημή ηεο, νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηεο. ε δεχηεξν επίπεδν, αλαιχεηαη ε πξνζθνξά ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 
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ηδξπκάησλ θαη ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. Έπεηηα, δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν, νη Startup επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηνρήο 

ηεο Λάξηζαο, ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

εμεηάδεηαη ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθφξσλ κεζφδσλ επηινγήο, εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο, δηαηήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κεζφδσλ ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ. Σέινο, κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη νη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα, δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην 

ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. πκπεξαζκαηηθά, κέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

εηαηξίεο θαη αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαηέζεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Λάξηζαο πνπ θαηάθεξαλ λα επηθξαηήζνπλ ζηελ αγνξά άκεζα, 

πξνζειθχνληαο κεγάιν θνηλφ είηε ζηελ ηνπηθή αγνξά είηε παγθνζκίσο. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Startup επηρεηξήζεηο, λενθπείο επηρεηξήζεηο, δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

θαηλνηνκία, ηερλνινγία 

Δηζαγσγή 

Δάλ ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλαο θηλεηήξαο, νη λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη ηα 

θαχζηκα ηνπ. Ζ επηρεηξεκαηηθή βηνκεραλία ζα είλαη πην επηηπρεκέλε αλ νη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά. ε αληίζεζε κε ηηο ήδε εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο, νη λενθπείο θαη λέεο 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ λα δείμνπλ παξειζνληηθά ζηνηρεία επηηπρίαο έηζη ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πηζαλνχο επελδπηέο. Πέξαλ απηνχ, νη λενθπείο θαη λέεο επηρεηξήζεηο 

εληάζζνληαη ζηηο επελδχζεηο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο κεηακνξθψλεηαη θαη ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε 

έλα ηέηνην δπλακηθά κεηαβαιιφκελν ζελάξην, είλαη εάλ νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αγθαιηάζνπλ ηέηνηεο αιιαγέο ζε ζπλερή βάζε. 

Ζ δπλακηθή ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαδπφκελεο εηαηξείεο έρεη αιιάμεη. ηε 

ζχγρξνλε επνρή, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη startup επηρεηξήζεηο είλαη 

λα πξνζειθχζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ αλζξψπηλν δπλακηθφ (ηαιέληα) θαη λα ην 

δηαηεξήζνπλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε δελ απνηειεί πιένλ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο αλαδπφκελεο 

εηαηξείεο, ηδίσο ζε αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θνξπθαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ πξφθιεζε θαη έρνπλ επηδνζεί ζηνλ πφιεκν 

ησλ «ηαιέλησλ». 

Γηα ηε λενθπή επηρείξεζε, ν αλζξψπηλνο πφξνο δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

ζπλήζσο παξακειείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο. Ο αλζξψπηλνο πφξνο ηνπ 

πξέπεη λα επελδχζεη πνιχ ρξφλν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κάξθαο ζηελ αγνξά. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν, νη Startup επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηνρήο 

ηεο Λάξηζαο, ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

εμεηάδεηαη ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθφξσλ κεζφδσλ επηινγήο, εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο, δηαηήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κεζφδσλ ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ. Σέινο, κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη νη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

1. Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ 

1.1 Οξηζκόο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη 

αλέθαζελ νη άλζξσπνη ρξεηάζηεθε λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Βαζηθφ ηνπο 

εξψηεκα ήηαλ πνηνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα έθαζηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ απνηειεί κία ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπηπιένλ, 

δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, αθνχ ζεσξεί πσο είλαη ην θχξην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα λα επηηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

(Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2002; Σδσξηδάθεο, 2014).. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα ηελ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο, 

θαζψο έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, ζηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε, 

απνθηψληαο θαιχηεξε θήκε, δηακνξθψλνληαο ηελ εηθφλα ηεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 

επηβίσζή ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη κηα ζθέςε ή κηα δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα, ε 

νπνία επεξεάδεηαη απφ πνιηηηθέο επηξξνέο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κάζεζεο. 

Άιισζηε, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΑΠ πξέπεη λα αιιάδνπλ θαη 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια πξνο θάζε θαηεχζπλζε, θαζψο νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ ζπλερψο 

(Torrington et al., 2017). Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, πξνο ηνχηνηο, έρεη πιεξνθνξήζεη φηη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ΓΑΠ δελ πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο κφλν γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο θεξδνθφξνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ελφο πεξηβάιινληνο ηθαλνχ λα αληηκεησπίζεη θαη λα 

εμαθνινπζήζεη λα είλαη αληαγσληζηηθφ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Athamneh, 2018). 

Ζ δηνίθεζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ θξίζεσλ ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

ηεο ΓΑΠ, ε νπνία εκπεξηέρεη ηε γλψζε γηα κηα επηθείκελε θξίζε, ηελ αλαγλψξηζή ηεο, ηελ 

απνθπγή ηεο, εάλ είλαη δπλαηφλ, θαη ηειηθά ηε δηαρείξηζή ηεο. Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε θξίζεσλ, θαζψο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

αληίμνεο ζπλζήθεο. Έρεη επηζεκαλζεί φηη εηαηξείεο κε έηνηκν ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη 

ηθαλνπνηεηηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ππεξηεξνχλ έλαληη άιισλ αλέηνηκσλ αληαγσληζηψλ 

(Athamneh, 2018). 
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1.2 ηόρνη δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ 

Οη ζηφρνη ηεο ΓΑΠ είλαη: 

 Αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο: Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίδεη λα επηιέμεη, 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο: Ζ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ θαη κε ηελ απαζρφιεζε δηαθνξεηηθψλ 

ππαιιήισλ. Ζ πνηφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα απμάλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κε ηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ. 

 Σήξεζε ησλ λνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνρξεώζεσλ: ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο αλήθνπλ νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηηο ψξεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηαδηθαζία απφιπζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ζηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο αλήθνπλ ε αλάγθε γηα ηήξεζε ή αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, κε νξγαλσκέλε θνηλσληθή πξνζθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ππαιιήισλ. Ζ επηρείξεζε κέζσ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνβιέπεη 

ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ. 

 Δπίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ: Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο, έηζη ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε (DeNisi, & Griffin, 2007). 

1.3 Οη δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ 

Μέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ νπζηαζηηθά, έρεη ζαλ βαζηθφ 

ζθνπφ, ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε 

λα ηνπο αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα επηηπρέο θαη παξαγσγηθφ έξγν. 

Χζηφζν, ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (πξνγξακκαηηζκφο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζέιθπζε θαη επηινγή 

εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, αληακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ), έρνπλ πξνζηεζεί 

θαη θαηλνχξηεο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο, ε βειηίσζε ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε 

γλψζεο, ε θηινζνθία θαη ην φξακα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ηα πξνγξάκκαηα νιηθήο 

πνηφηεηαο, ε αλάπηπμε εγεζίαο, ηα ζπζηήκαηα ελδπλάκσζεο θαη ηα ινηπά. 

πλνπηηθά, νη πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα (Ηνξδάλνγινπ, 

2008; Σδσξηδάθεο, 2014): 
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 ηε δηεμαγσγή αλαιχζεσλ εξγαζίαο, 

 ην ζρεδηαζκφ αλαγθψλ, 

 ηελ πξνζέιθπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, 

 ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, 

 ηε δηαρείξηζε κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, 

 ηελ παξνρή θηλήηξσλ (π.ρ. bonus) θαη 

 ηελ επηθνηλσλία (ζπλεληεχμεηο, ζπκβνπιεπηηθή, εκπέδσζε πεηζαξρίαο) 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε ηζνξξνπία ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ, θαη λα αληηκεησπίζεη κε ηζφηηκν ηξφπν θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο φζν 

θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε (Ηνξδάλνγινπ, 2008). 

Μηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο εθκεηαιιεχεηαη έλα ζρέδην γηα ηε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Χζηφζν, φηαλ δελ ππάξρεη 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κία εηαηξεία ή νξγαληζκφ, 

εγθπκνλεί ν θίλδπλνο απψιεηαο ρξεκάησλ ιφγσ αλεπαξθνχο εμεηδίθεπζεο πξνζσπηθνχ ή 

αθαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Καηαλνψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ βξίζθεηαη θαλείο ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαιχηεξα ηελ επηηπρία κηαο εηαηξείαο. 

Οη επαγγεικαηίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπιιέγνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ θάζε ηκήκα θαη ζηελ πνξεία, νξγαλψλνπλ έλα ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη ε εηαηξεία είλαη αξθνχλησο ζηειερσκέλε γηα ην επεξρφκελν έηνο (Root III, 2017). 

2. Νενθπή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Μηα επηρείξεζε startup είλαη κηα επηρείξεζε, ε νπνία είλαη ζπλήζσο λεναλαδπφκελε, ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο ηεο αγνξάο, αλαπηχζζνληαο έλα 

βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γχξσ απφ έλα θαηλνηφκν πξντφλ, ππεξεζία, δηαδηθαζία ή 

πιαηθφξκα. Μηα startup επηρείξεζε είλαη ζπλήζσο κηα εηαηξεία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη επηθχξσζε ελφο θιηκαθνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

(Nanda & Rhodes-Kropf, 2013). 

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθφξνπο νξηζκνχο, ηδίσο αλάινγα κε ην 

θαηά πεξίπησζε δήηεκα ζην νπνίν πξνθχπηεη θαη αλαθέξεηαη. Μηα γεληθφηεξε πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο, δείρλεη νπζηαζηηθά κηα λέα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έλα λέν πξντφλ / ππεξεζία 

πνπ δελ ππήξρε ζηελ αγνξά κέρξη ηψξα, κηα αλαβαζκηζκέλε εθδνρή ησλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, κηα ηερλνινγία πνπ επηδηψθεη ηε ξηδηθή θαη άκεζε κεηαβνιή 

ησλ θαζηεξσκέλσλ, έλα ελαιιαθηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (Caffarra et al., 2020). ε θάζε 

πεξίπησζε, ρσξίο λα ππάξρεη εμάξηεζε ή επίδξαζε απφ ηνλ νξηζκφ πνπ ζα δίλεηαη θάζε θνξά 
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ζηελ θαηλνηνκία, ε παξνπζία ηεο πξνζδηνξίδεηαη θαη παξαηεξείηαη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηε ζηαδηαθή αχμεζε λέσλ αγνξψλ, ζηε ελίζρπζε ηεο 

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

(Σδνπγαλάηνο & Αζαλαζίνπ, 2020). 

Σν ζηνηρείν πνπ είλαη εληέιεη ζρεηηθφ θαη επξέσο απνδεθηφ γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα εηαηξεία 

σο λενζχζηαηνο ελ δπλάκεη αληαγσληζηήο είλαη ε θαηλνηνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία ηεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε σο κηα ζεκαληηθή 

δπλεηηθή απεηιή γηα ηελ επηρείξεζε πνπ θπξηαξρεί ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ αγνξά, 

ρσξίο αθφκε λα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαη ζπλεπψο ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο δελ είλαη πξνο 

ην παξφλ απνδεδεηγκέλε (Hemphill & Wu, 2020; Yun, 2020). 

Με εθθίλεζε ηελ νπηηθή γσλία ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ηηο 

μερσξίδεη απφ νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ε 

θαηλνηνκία. Με άιια ιφγηα, γηα λα δσζεί ζε κηα εηαηξεία ν ραξαθηήξα ηεο λενζχζηαηεο 

εηαηξείαο, πξέπεη λα θέξεη ζηελ ζρεηηθή αγνξά έλα αγαζφ ή ππεξεζία πνπ δελ έρεη εκθαληζηεί 

κέρξη ηψξα θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη εμέιημε θαη αλάπηπμε (McGowan, 2018). 

Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία δελ είλαη κφλν έλα θξηηήξην γηα λα είλαη ζε ζέζε κηα εηαηξεία λα 

ραξαθηεξηζηεί σο λενζχζηαηε ή λενθπήο, αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη έλα δνκηθφ ζηνηρείν 

ηεο έλλνηαο ηνπ ελ δπλάκεη αληαγσληζηή, ε νπνία έλλνηα πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκφ ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο δπλαηφηεηαο λα είλαη κειινληηθά αληαγσληζηηθή ε επηρείξεζε θαη ηελ 

αλάδεημή ηεο σο κία ζνβαξή κειινληηθή απεηιή γηα ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε ηεο ζρεηηθήο 

αγνξάο. Ζ θαηλνηνκία ζε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη σο ηελ θηλεηήξην δχλακε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη αληίζηξνθα, δεδνκέλνπ φηη πξνσζψληαο ηελ θαηλνηνκία, εληέιεη 

θαηνξζψλεηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ ππνζηεξίδνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, παξέρεηαη 

εχθνξν έδαθνο γηα επηπξφζζεηεο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο θέξλεη ηειηθά 

ηελ εππξαγία ησλ θαηαλαισηψλ (Hemphill & Wu, 2020). 

Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα κεγέζε. Σππηθά, 

ε επηρείξεζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο πξψηνπ ειαρίζηνπ βηψζηκνπ πξντφληνο, 

ελφο πξσηνηχπνπ, γηα ηελ επηθχξσζε, αμηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ ηδεψλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ ελλνηψλ (Blake & Wijetilaka, 2015). 

Οη εηαηξείεο ελδέρεηαη επίζεο λα απνηχρνπλ θαη λα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ εληειψο, έλα 

απνηέιεζκα πνιχ πηζαλφ γηα ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη αλαπηχζζνπλ 

θαηλνηνκίεο πνπ κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγνχλ φπσο αλακέλεηαη θαη γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

κελ ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά, αθφκε θαη φηαλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία ηειηθά θαιά 

αλαπηπγκέλε. Γεδνκέλνπ φηη νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε ηνκείο πςεινχ 

θηλδχλνπ, κπνξεί επίζεο λα είλαη δχζθνιν λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή λα πξνζειθχζνπλ αγνξαζηέο. 

Οη επελδπηέο γεληθά πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηέο ηηο λέεο εηαηξείεο πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ ηελ ηζρπξή ηνπο νκάδα δεκηνπξγίαο, έλα ηζνξξνπεκέλν πξνθίι «θηλδχλνπ / 

αληακνηβήο» (φπνπ ν πςειφο θίλδπλνο εμαηηίαο ησλ κε δνθηκαζκέλσλ θαηλνηνκηψλ 
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αληηζηαζκίδεηαη απφ πςειέο πηζαλέο απνδφζεηο), θαη ηελ θιηκάθσζε (ε πηζαλφηεηα φηη κηα 

startup επηρείξεζε κπνξεί λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξεο 

αγνξέο ή πεξηζζφηεξνπο πειάηεο). Οη ειθπζηηθέο λενζχζηαηεο εηαηξείεο έρνπλ γεληθά 

ρακειφηεξν θφζηνο, πςειφηεξν θίλδπλν θαη πςειφηεξε πηζαλή απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Οη 

επηηπρεκέλεο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζπλήζσο πην θιηκαθσηέο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο 

επηρεηξήζεηο, κε ηελ έλλνηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί γξήγνξα κε 

πεξηνξηζκέλε επέλδπζε θεθαιαίνπ, εξγαζίαο ή γεο (Amit, 2014). 

Ο ρξφλνο ήηαλ ζπρλά ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο startup 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίζηεθε φηη είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια πξάγκαηα 

πνπ πξέπεη λα “θπξηαξρήζνπλ” πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο. 

Οη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλήζσο λα ζπλάπηνπλ εηαηξηθέο ζρέζεηο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν (Teece, 

2010). Γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, νη λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα επζπγξακκίζνπλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ην ζηπι δηνίθεζεο θαη ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Με ηελ εχξεζε επηρεηξεκαηηθνχ 

εηαίξνπ κηα startup επηρείξεζε ζα έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη επηηπρήο (Kask & 

Linton, 2013). 

Οη ζπληδξπηέο είλαη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αξρηθή εθθίλεζε ησλ startup 

επηρεηξήζεσλ. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα είλαη ζπληδξπηήο θαη κηα ππάξρνπζα εηαηξεία κπνξεί 

επίζεο λα είλαη ζπληδξπηήο, αιιά ζπρλά ζπληδξπηέο είλαη επηρεηξεκαηίεο, κεραληθνί, ράθεξ, 

web developers, ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ θαη άιινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πην ρακειφ επίπεδν 

κίαο λέαο, ζπρλά πςειήο ηερλνινγίαο επηρείξεζε. 

Ζ έλαξμε ηεο επέλδπζεο είλαη ε ελέξγεηα ηεο επέλδπζεο ζε κηα επηρείξεζε πξψηκεο θάζεο 

(startup επηρείξεζε). Πέξαλ ησλ ηδίσλ ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ ηδξπηψλ, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο επελδχζεηο ζε νξηζκέλα ή ζε πνιιά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Γελ 

έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο, πνπ πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο, επηηπρία ζηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ. Ζ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαηέζηε επθνιφηεξε γηα ηηο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο σο απνηέιεζκα ηνπ λφκνπ JOBS (Kolodny, 2013). 

Μεγάιεο ή θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ ζπρλά λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία 

δεκηνπξγψληαο "εζσηεξηθέο επηρεηξήζεηο", λέεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία απφ ηελ ππφινηπε εηαηξεία. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ Bell Labs, 

κηα εξεπλεηηθή κνλάδα ηεο Bell Corporation θαη ηεο Target Corporation (ε νπνία μεθίλεζε 

σο εζσηεξηθή επηρείξεζε ηεο αιπζίδαο πνιπθαηαζηεκάησλ ηνπ Dayton) θαη ηα threedegrees, 

πξντφλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εζσηεξηθή εθθίλεζε ηεο Microsoft 

(http://www.economist.com/node/21541392). 

  

http://www.economist.com/node/21541392)
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2.1 Οη πξνθιήζεηο κηαο λενθπνύο επηρείξεζεο 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λενθπείο 

επηρεηξήζεηο είλαη κνλαδηθέο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηηο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο δηαθέξεη. Οξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο θνηλέο πξνθιήζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Οικονομικζσ προκλήςεισ: 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο. Οπνηαδήπνηε startup επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα (Salamzadeh, 2015 a, b ; Salamzadeh et al., 2015). Γηα παξάδεηγκα, ζην 

bootstrapping ν ηδξπηήο δηαπξαγκαηεχεηαη κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίινπο γηα λα 

ηνπο πείζεη λα επελδχζνπλ ζηελ ηδέα ηνπ. Δπελδχεη ζηελ επηρείξεζε θαη εθφζνλ ε 

ηδέα είλαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο, ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα ηελ 

επεθηείλεη. ηε ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηνπ θεθαιαίνπ εθθίλεζεο, ν ηδξπηήο πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη επελδπηέο αγγέινπ θαη λα ηνπο πείζεη κε ινγηθά ζρέδηα απνηίκεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο, ν ηδξπηήο πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην 

καδί κε ηα έγγξαθα ππνζηήξημεο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα επηρεηξεκαηηθά 

θεθάιαηα. 

2. Ανθρϊπινο δυναμικό: 

Οη εθθηλήζεηο αξρίδνπλ θαλνληθά κε έλαλ ηδξπηή θαη / ή κεξηθνχο ζπληδξπηέο. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν ηδξπηήο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο γηα 

λα αλαπηχμεη ηελ θαηλνηνκία ηνπ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε 

αλζξψπνπο, λα θάλεη νκάδα θαη ηειηθά λα πξνζιάβεη ππαιιήινπο. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη ηφζν θξίζηκε γηα λα επηηχρεη θαη αλ ν ηδξπηήο δελ έρεη αξθεηή 

γλψζε ηνπ πεδίνπ, ε εθθίλεζε κπνξεί λα απνηχρεη ιφγσ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ (Salamzadeh, 2015 a, b). 

3. Μηχανιςμοί ςτήριξησ: 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη κεραληζκνί ππνζηήξημεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ θχθιν δσήο ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ. Απηνί νη κεραληζκνί ππνζηήξημεο 

πεξηιακβάλνπλ επελδπηέο αγγέινπ, ζεξκνθνηηίδεο, πάξθα επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο, επηηαρπληέο, θέληξα αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη άιια. Ζ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ηέηνηνπο 

κεραληζκνχο ππνζηήξημεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο. 

4. Περιβαλλοντικά ςτοιχεία: 

Σειεπηαίν αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηνηρείσλ. Πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζνρήο ζηα 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, φπσο νη ππάξρνπζεο ηάζεηο, νη πεξηνξηζκνί ζηηο αγνξέο, ηα 

λνκηθά δεηήκαηα θαη ηα ινηπά. Δλψ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ δηεπθνιχλεη ηελ 
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επηηπρία ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, κηα ιαλζαζκέλε επηινγή κπνξεί λα είλαη ε 

απνηπρία. Σν πεξηβάιινλ γηα κία startup επηρείξεζε είλαη αθφκα πην δχζθνιν θαη 

θξίζηκν απφ φηη γηα κηα εδξαησκέλε επηρείξεζε (Salamzadeh et al., 2015). 

3. Ζ ζπκβνιή ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο 

θαηλνηνκίαο 

Ζ θαηλνηφκνο θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα αλαγλσξίδεηαη σο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εζληθέο δπλάκεηο ζηελ νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή παγθφζκηα αγνξά. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ δεκηνπξγεζέλησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνθχπηνπλ απφ λέεο startup 

επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία θαη ε εθηέιεζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θξίλεηαη 

πιένλ αλαγθαία. Απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε γελεηηθή έσο ηελ πξάζηλε ηερλνινγία, 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηηο ηερλνινγίεο εθπαίδεπζεο, ε θαηλνηνκία έρεη θαηαζηεί 

θξίζηκν ζπζηαηηθφ δφκεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

ζήκεξα. 

Σα παλεπηζηήκηα πηνζεηνχλ ηελ αμία ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο γηα ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Οη 

ζχγρξνλεο θαηλνηφκεο ππνδνκέο απνηεινχληαη απφ πιεζψξα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζθέξνπλ θέληξα θαη εξγαζηήξηα. Απηά ηα ηδξχκαηα παξέρνπλ ηελ 

επθαηξία ζπλεξγαζίαο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ, ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δειεάδεηαη κεγάιν ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη επηδίσμε εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πξνάγνληαη ζε 

επηρεηξεκαηίεο, πξνζθέξνληαο θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

λέσλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ. Αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ κεξηθέο απφ ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα παλεπηζηήκηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (U.S. Department of Commerce, 2013): 

 Τπνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σα παλεπηζηήκηα επελδχνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπο.  Παξφινπ πνπ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο έρνπλ ζαλ 

φλεηξν λα δεκηνπξγήζνπλ ην επφκελν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα παλεπηζηήκηα 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αμία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο έλα ζχλνιν 

αμηνπνηήζηκσλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε επαγγεικαηηθά 

πεξηβάιινληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, νινθήξψλνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζεσξεηηθή 

δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε. Σα παλεπηζηήκηα ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα 

ηα πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα, φζν θαη γηα ηηο εμσ-παλεπηζηεκηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ην ελδξηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα δηακέζνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 Παξαθίλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
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ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη απφθνηηνη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ δηεμάγνπλ έξεπλεο πνπ 

ππξνδνηνχλ κεγάιν αξηζκφ θαηλνηνκηψλ θαη ηδξχνπλ λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο. Σα παλεπηζηήκηα πξνάγνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ, 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, φπσο κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε είζνδνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζαλ θξηηήξην κνληκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

δεκηνπξγία πεηζζφηεξσλ επαθψλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε εμσ-

παλεπηζηεκηαθνχο ζπλεξγάηεο.  

 Γπλακηθή ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (ιεηηνπξγία 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο). 

Σα γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηα γξαθεία αδεηνδφηεζεο ηερλνινγίαο είλαη 

παξαδνζηαθά ηα θέληξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα νπνία νη θαηλνηφκνη θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο ζηξέθνληαηγηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξσηφηππσλ δεκηνπξγηψλ 

θαη ηδεψλ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα παλεπηζηήκηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γξαθείσλ. Αληί λα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

αηνκηθψλ ηερλνινγηψλ, απηά ηα γξαθεία ιεηηνπξγνχλ ηψξα σο ην ζεκείν φπνπ κπνξνχλ 

λα ζπλδεζνχλ θνηηεηέο, θαζεγεηέο, επηρεηξεκαηίεο, εθεπξέηεο θαη βηνκεραληθνί 

επηρεηξεκαηίεο. Σα γξαθεία εζηηάδνπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη βνεζνχλ ηηο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δνζείζεο επθαηξίεο θαη λα αλαπηχμνπλ επηηπρεκέλα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια.Απν ηέιεζκα απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ λενζχζηαησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

βηνκεραλίαο. 

Οη επηρεηξήζεηο θαη ε βηνκεραλία έρνπλ ζεκαληηθφ φθεινο πφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο 

έξεπλεο θαη ηελ θαηλνηνκία. Σα παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε ηξφπσλ 

ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο. Πξνο 

δηεπθφιπλζε απηήο ηεο ζχλδεζεο, νη θνηηεηέο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο βηνκεραλίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ηα παλεπηζηήκηα ζπλεξγάδνληαη  κε εηαηξείεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ, κνηξάδνληαη εγθαηαζηάζεηο κε λενζχζηαηεο εηαηξείεο  θαη παξέρνπλ 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε 

 βηνκεραλία. Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ σζεί ζηελ αχμεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο. 

 πκκεηνρή ζε εζληθέο θαη ηνπηθέο πξνζπάζεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
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Ηζηνξηθά, ε ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ πάληα κηα πςίζηεο ζεκαζίαο απνζηνιή 

θαη επζχλε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα παλεπηζηήκηα 

έρνπλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία επεηδή απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. Ζ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα έρεη απψηεξν ζηφρν λα πξνζζέζεη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη  ζηελ 

θαηλνηνκία ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπεπιφλ, ν ζρεδηαζκφο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αξρίδεη ηψξα κε ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία επηδηψθνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο γηα λα εληζρχζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο (U.S. Department of Commerce, 2013) 

ε παγθφζκηα πιαίζηα, νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. ε απηή ε ππνζηήξημε ζπρλά εληάζζεηαη ε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην 

θφζηνο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θέληξσλ θαηλνηνκίαο. Ζ 

δνκή νξγάλσζεο ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο κπνξεί λα εδξεχνπλ ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο ή λα ζπλεξγάδνληαη κε θάπνην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Οη 

βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα θέληξα θαηλνηνκίαο είλαη (Sipila, 2002): 

 Πξναγσγή θαη ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη εμέηαζε λέσλ ηδεψλ. 

 Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη εηζαγσγήο θαη θαηαγξαθήο 

παηέληαο. 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξνψζεζε δεκηνπξγίαο πξσηφηππσλ. 

 Γηεπθφιπλζε δεκηνπξγίαο λέσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. 

 πλεξγαζία κε ζεξκνθνηηίδεο θαη ηερλνινγηθά πάξθα. 

 Γξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα γχξσ απφ δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη θαηλνηνκίαο. 

 Γηεζλέο δίθηπν ζπλεξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ. 

4. Ζ Έξεπλα 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη θαη λα εκβαζχλεη ζην δήηεκα ησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο, ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Λάξηζαο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε άκεζε παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

έξεπλα είρε δηάξθεηα ηξηψλ εβδνκάδσλ, μεθίλεζε ζηηο 5-12-2017 θαη έιεμε ζηηο 26-12-2017. 
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Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέρξη θαη ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ ήηαλ ηα εμήο:  

1. Μειέηε ζεσξεηηθνχ ππφβαζξν θαη ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εξγαζία.  

2. χληαμε εξσηήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 26 εξσηήζεηο (θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο) 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 8 Startup επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο.Ζ κειέηε 

εζηηάζηεθε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε 26 εξσηήζεηο κε πνηνηηθά, θαζψο θαη πνζνηηθά ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. 

ιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ κε ππνρξεσηηθέο, έηζη ψζηε νη startups λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ δελ επηζπκνχλ, γηαηί ζεσξνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο επαίζζεηεο ή εκπηζηεπηηθέο. ζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ 

ηελ εθηθηή επεμεξγαζία ηνπο ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα EXCEL. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αξρηθά ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηδξπηέο ηεο 

επηρείξεζεο (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά). Δλ ζπλερεία, απάληεζαλ ζε έμη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ηδέα 

(ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηε δηάξθεηα δσήο ηεο, ην θίλεηξν δεκηνπξγίαο 

ηεο). Καηφπηλ, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 4 εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα πνζνηηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ (ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θαζψο θαη ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ). Σέινο, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε 

ηκήκαηνο/αηφκνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζήο ηνπ. ζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε, απαληήζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνζέιθπζε, ηελ επηινγή θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ξπζκίζεηο. ηε ζπλέρεηα, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνφ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε αιιά κφλν γηα ηηο εηαηξίεο πνπ 

έρνπλ θάπνην επίζεκν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ. Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηθνηλσλνχλ πιεξνθνξίεο εληφο ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη κε ηελ 

πνιηηηθή αληακνηβψλ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο, ηηο ακνηβέο θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηνπο κε ρξήζε ηεο ινγηθήο 

ζπλάξηεζεο IF (TRUE ή FALSE): 

H1: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο Startup επηρεηξήζεηο έρεη απμεζεί πνιχ απφ 

ηε ζηηγκή ίδξπζήο ηνπο.  

Ζ2: Οη ζπζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ.  
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Ζ3: Ζ θαηαρψξεζε ζηνλ Σχπν ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ.  

Ζ4: Ζ εηαηξηθή ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ5: Ο ΟΑΔΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ 

κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ6: Οη απξφζθιεηεο αηηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ7: Οη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο ζπκβνχισλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ8: Σα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ9: Οη ζπλεληεχμεηο απφ επηηξνπή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ10: Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ11: Οη έληππεο αηηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ12: Σα ςπρνκεηξηθά ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ13: Σν πξνθίι ζε θνηλσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ14: Οη ζπζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ15: Σα ηεζη ηθαλνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ16: Σα αξηζκεηηθά ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ17: Σα online ηεζη επηινγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Ζ18: Σν ειαζηηθφ σξάξην ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ19: Ζ κεξηθή απαζρφιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 
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Ζ20: Ζ επνρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ21: Σα ζπκβφιαηα νξηζκέλνπ ρξφλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ22: Ζ θαη‟ νίθνλ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ23: Ζ ηειεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο 

ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ24: Ζ εμσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ25: Οη ζπλεξγάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ26: Ζ πιεηνςεθία ησλ Startup επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθνχ. 

Ζ27:  Ο ππεχζπλνο ηεο εηαηξίαο ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ28: Σν ίδην ην άηνκν ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ29: Οη ζπλάδειθνη ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ30: Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ31: Ζ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο. 

Ζ32: Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο. 

Ζ33: Οη αληακνηβέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 

Ζ34: Ζ αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ35: Σα projects γηα ελίζρπζε κάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ36: Ζ ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά projects ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ37: Ζ δηθηχσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο 

ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ38: Ζ ζρεδηαζκέλε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 
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Ζ39: Ζ θαζνδήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ40: Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ41: Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ΖΤ/e-learning ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ42: Ζ άκεζε επηθνηλσλία κε ηα αλψηεξα ζηειέρε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ43: Ζ επηθνηλσλία κέζσ άκεζνπ ππεπζχλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ44: Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ45: Ζ επηθνηλσλία κε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ46: Ζ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ47: Ζ επηθνηλσλία κε newsletter ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο. 

Ζ48: Οη επθαηξίεο γηα αλάιεςε λέσλ θαη πξνθιεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ49: Ζ γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ projects 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο 

δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ50: Ζ δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ51: Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θαη βξαβείσλ αλαγλψξηζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ 

κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ52: Ζ ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο ακνηβψλ θαη παξνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ53: Ζ ακνηβή βάζε απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ54: To bonus βάζε αηνκηθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Ζ55: Σν bonus βάζε νκαδηθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ56: Οη παξνρέο ζε είδνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Startup 

επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

5. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

ηελ θαηεγνξία ησλ λενζχζηαησλ αιιά παξάιιεια θαη δπλακηθά αλαπηπζζφκελσλ εηαηξηψλ 

ηεο Πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο εληνπίζηεθαλ εηαηξίεο ηφζν κε θαηλνηφκα πξντφληα φζν θαη κε 

ηδηαηηέξεο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1: Βαζκόο θαηλνηνκίαο ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ησλ Startup 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη φιεο νη εηαηξείεο πνπ εξσηήζεθαλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ιηαληθφ/ρνλδξηθφ εκπφξην, ελψ νη κηζέο εμ‟ απηψλ ζε παξαπάλσ απφ 

έλαλ ηνκείο (Γξάθεκα 2). 

 

Γξάθεκα 2: Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ησλ Startup 
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ζνλ αθνξά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε παξαπάλσ απφ 5 έηε, ελψ 

κφιηο ην 25% δξαζηεξηνπνηείηαη 1-3 έηε. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ startup επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην 

θίλεηξν δεκηνπξγίαο ηνπο. Σν θίλεηξν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θπξηαξρεί 

(87,5%) θαη ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο θελνχ ζηελ αγνξά αθνινπζεί (50%). Δπνκέλσο, ε 

δεκηνπξγία ησλ startup θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο, θαζψο ην θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο κηαο ηδέαο, φπσο θαη ην θίλεηξν 

ζπγθπξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά. 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο κειέηεο έθαλε αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη νη άλδξεο αλαιακβάλνπλ πην 

εχθνια ηελ πξσηνβνπιία έλαξμεο κίαο θαηλνχξηαο θαη θαηλνηφκαο επηρείξεζεο, αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 7 πξνο 1. Δπίζεο νη κηζέο εηαηξίεο επηιέγνπλ 

ηελ κεξηθή απαζρφιεζε ζαλ εξγαζηαθή ξχζκηζε θάηη πνπ ζπκβάιεη καδί κε ην έιιεηκκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε ζην πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. 

Ο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηε λενθπή επηρείξεζε απνηειεί ζεκαληηθή εξψηεζε, θαζψο έλαο 

απφ ηνπο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη λενθπήο 

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, Βέβαηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ην 

κέγεζνο θαη ηελ θχζε ηεο επηρείξεζεο. Παξαηεξήζεθε φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απμάλεηαη φηαλ αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη εδξαηψλνληαη. Σν 62,5% ησλ 

επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί παξαπάλσ απφ 10 άηνκα, ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί 5-10 

εξγαδνκέλνπο θαη κφιηο ην 12,5% έρεη κφλν 1-4 εξγαδφκελνπο. 

νζλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο, παξαηεξήζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ (87,5%) ζηηο 

λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ελψ ην 75% δηαζέηνπλ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (62,5%) θαη θάπνηνη είλαη απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (37,5%) 

Δπνκέλσο ην κνληέιν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγεη πξνζσπηθφ κε ζρεηηθά πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. 

Παξά ην γεγνλφο φηη εδψ θαη πάλσ απφ κία δεθαεηία έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

χπαξμεο ηκήκαηνο ΓΑΠ ε έξεπλα έδεημε πψο κφλν ην 37,5% ησλ εηαηξηψλ έρεη ηκήκα ή 

άηνκν αξκφδην γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Με δεδνκέλε ηελ ζπκκέηνρε ηνπ 

ηκήκαηνο ΓΑΠ ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ε έιιεηςε ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηεο. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηηο ζπλζήθεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θαζψο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο ακέζσο κεηά 

ηελ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελψ αθφκα δελ έρεη επέιζεη άξζε ηνπ ειέγρνπ 

θεθαιαίσλ. Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ην γεγνλφο φηη φιεο νη εηαηξίεο δήισζαλ φηη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ απμήζεθε πνιχ απφ ηε ζηηγκή ίδξπζήο ηεο, απνηειεί 
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επηβεβαίσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αιιά θαη έλδεημε 

επηβίσζεο ησλ εηαηξηψλ ζε ηφζν δχζθνιεο ζπλζήθεο (Γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3: Μεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο 

Μεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΓΑΠ πνπ αλαπηχρηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ε πξψηε πνπ 

εμεηάζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ε ιεηηνπξγία πνπ αθνξνχζε ηελ πξνζέιθπζε 

πξνζσπηθνχ θαη έπεηηα ε επηινγή ζπκπιεξψλνληαο έηζη ην θνκκάηη ηεο ζηειέρσζεο. Δδψ ηα 

απνηειέζκαηα καο νδεγνχλ ζε θάπνηα μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα, πξψην απφ ηα νπνία είλαη ην 

γεγνλφο φηη αλ θάπνηνο επηζπκεί λα εξγαζηεί γηα ηελ εηαηξία πξέπεη λα ελεκεξσζεί κέζσ ηεο 

εηαηξηθήο ζειίδαο, ησλ επαγγεικαηηθψλ ζειίδσλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή κέζσ ηνπ 

Σχπνπ (Γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4: Μέζνδνη πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ 

Ζ επηινγή βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ζπζηάζεηο θαη ηεζη ηθαλνηήησλ, 

ελψ ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ δελ ρξεζηκνπνηεί online ηεζη επηινγήο ή ςπρξνκεηξηθά ηεζη 

θαζφινπ. 

Αληίζεηα, ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο νη απαληήζεηο είλαη θαηαλεκεκέλεο ρσξίο ηδηαίηεξεο 

δηαθπκάλζεηο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαηψλ βιέπνπκε κηα ηάζε ζεηηθή ζην 37,5% 

ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηηο κηζέο ηελ επηινγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζήο. Σν 75% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ιίγν ην ειαζηηθφ σξάξην, ελψ παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο 

επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ειαζηηθφ σξάξην, επνρηαθή εξγαζία, ζπκβφιαηα 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, ηειεξγαζία ή εμσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηψλ 

(Γξάθεκα 5). 
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Γξάθεκα 5: Δξγαζηαθέο ξπζκίζεηο Startup επηρεηξήζεσλ 

Μφλν 3 απφ ηηο 8 εηαηξίεο δηαζέηνπλ επίζεκν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ελψ ζηελ δηαδηθαζία 

ζπκβάιεη θπξίσο αιιά φρη κφλν ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

πξσηίζησο γηα εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη αληακνηβέο θαη ιηγφηεξν γηα πξνγξακκαηηζκφ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξίαο. 

Λφγσ βέβαηα ηνπ πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ δελ ζεσξείηαη αμηφπηζην θνκκάηη 

ηεο έξεπλαο. 

Σν γεγνλφο φηη έλαο εξγαδφκελνο δέρεηαη θαηά κέζν φξν κφλν 10 εκέξεο εθπαίδεπζεο αλά 

έηνο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλεη ην βαζκφ πνπ νη εηαηξίεο 

ππνηηκνχλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δηνγθψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο θαηάξηηζεο θαη ηελ εθηξνπή απφ ηηο λέεο ηάζεηο (Γξάθεκα 6). 
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Γξάθεκα 6: Ζκέξεο εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλνπ αλά έηνο 

ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο πάλσ απφ ηηο κηζέο εηαηξίεο δελ 

επηιέγνπλ πνηέ εθπαίδεπζε κε ρξήζε Ζ/Τ ή πξνγξάκκαηα e-learning ελψ κφλν 12,5% 

επηιέγεη κάζεζε κέζσ νκαδηθψλ projects. ήκεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο δίδεηαη κεγάιε ζεκαζία 

ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ ζπιινγηθφηεηα θαζψο θαη ζηελ κε ηππηθή κάζεζε άξα ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο βαζηθφο ηξφπνο πνπ επηιέγνπλ νη εηαηξίεο λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο είλαη κέζσ θαζνδήγεζεο, αλάζεζεο εηδηθψλ θαζεθφλησλ θαη ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθά 

projects (Γξάθεκα 7). 

 

Γξάθεκα 7: Μέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ επηθνηλσλία ζπκπεξαίλνπκε πσο 

σο επί ην πιείζηνλ ε επηθνηλσλία γίλεηαη άκεζα κε ηα αλψηεξα ζηειέρε, ζε ηαθηηθέο 

πξνγξακκαηηζκέλεο  ζπλαληήζεηο θαη κέζσ άκεζνπ ππεπζχλνπ. Γελ ζπλεζίδεηαη ε 

επηθνηλσλία απφ ζπλαληήζεηο θαζαξά ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα νχηε κε ρξήζε θάπνηνπ 

ηαθηηθνχ newsletter. Ζ επηθνηλσλία ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε ππεπζπλφηεηα θαη δέζκεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη‟ επέθηαζε ζα ήηαλ θαιφ νη εηαηξίεο λα εληζρχζνπλ ηηο ζπλαληήζεηο 

θαζαξά ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα φπνπ ζα ππάξρεη ε ειεπζεξία έθθξαζεο απφ πιεπξάο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δθηφο απφ ηελ θαιή επηθνηλσλία πνπ έκκεζα ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη πνπ ζηνρεχνπλ ζε απηφ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη εηαηξίεο 

δελ πξνβαίλνπλ ζπλήζσο ζε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη δελ νξγαλψλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ εθδειψζεηο ή δίλνπλ βξαβεία 

αλαγλψξηζεο ζηνπο εξγαδνκέλσλ ηνπο. Αλ εμαηξέζνπκε πάλησο ηνλ ηειεπηαίν απηφλ ηξφπν, 

νη εηαηξίεο θαίλεηαη λα επελδχνπλ αξθεηά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε επθαηξίεο γηα 

λέεο γεκάηεο πξνθιήζεηο εξγαζίεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γλψκε ηνπ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ projects. 

Έλαο εξγαδφκελνο δε θαίλεηαη, θαηά θαλφλα, λα έρεη ηδηαίηεξεο επηπιένλ παξνρέο ή ακνηβέο 

εθηφο ίζσο απφ ηηο παξνρέο ζε είδνο (φπσο απηνθίλεην) θαη ηα bonus βάζε αηνκηθψλ 

ζηφρσλ. ρεδφλ θακία απφ ηηο εηαηξίεο δελ πξνζθέξεη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε αιιά ζεηηθφ 

είλαη πσο ηνπιάρηζηνλ κία ζηηο ηξείο πεξίπνπ εηαηξίεο ζπλδέεη ηηο ακνηβέο κε ηελ απφδνζε 

(Γξάθεκα 8). 

 

Γξάθεκα 8: Ακνηβέο θαη παξνρέο 
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πκπεξάζκαηα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα θνηλφηεηα δηαλχεη κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο θαη χθεζεο. Αθνινπζψληαο ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Διιάδα 

παξνπζηάδεη έλα κε βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε έρεη νδεγήζεη ζε 

έληνλε αλζξσπηζηηθή θξίζε, κε έλαλ ζηνπο πέληε Έιιελεο λα βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο θαη ζε κεγάια πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη ε ρψξα ρξεηάδεηαη λα επηηχρεη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, 

ξπζκνχο πνπ νη παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληίζεηα, νη λενθπείο (startup) επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα λέν 

κνληέιν επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν έρνληαο ραξαθηεξηζηηθά θαηλνηνκίαο 

θαη ηαρείαο αλάπηπμεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία λέσλ, πνηνηηθψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη startups 

απνηεινχλ κηα λέα κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

ηελ πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο ηνπ θεληξηθνχ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηεο κειέηεο ησλ 

λενθπψλ (startup) επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε 

απηέο, δηαπηζηψζεθε φηη ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειιεληθέο startup επηρεηξήζεηο 

θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ απηψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ζ έιιεηςε απηή απνηέιεζε 

θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

startups επηρεηξήζεηο ηεο Λάξηζαο. 

Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ έξεπλα πνπ εθηειέζηεθε, αλαγλσξίζηεθαλ 8 

startup επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζήκεξα. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ startup εηαηξεηψλ δελ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ, φπσο ε 

πιεηνςεθία ησλ startups ζηελ παγθφζκηα αγνξά, αιιά εζηηάδεη ζην ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ 

εκπφξην, θαζψο θαη ζηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα εηζαγσγηθή έξεπλα γηα 

ηηο Startup επηρεηξήζεηο. Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα λέν κνληέιν 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

startup επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

δηεμαγσγή κειινληηθήο έξεπλαο, ε νπνία ζα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ startups θαη ηεο 

ΓΑΠ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζα δηεξεπλήζεη ηελ επηηπρία ηνπ λένπ 

απηνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ θάπνηνη γηα λα θαζνξηζηεί ν 

πιεζπζκφο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 

λενθπείο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαη ην νπνίν 
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απνηέιεζε απφ κφλν ηνπ έλα εκπφδην θαζψο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη έλα εληαίν θαη 

δνκεκέλν κεηξψν θαηαγξαθήο ηνπο.  

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ηέζεθαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζην θαζνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ, βαζηδφκελνη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο λενθπνχο επηρείξεζεο πνπ είλαη ηα πξσηφηππα θαη θαηλνηφκα 

πξντφληα πνπ εηζήγαγαλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο νη επηρεηξήζεηο, ε ηαρεία 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε επηρεηξεκαηηθή εμάπισζε, ε αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηνπο απφ 

κεγάιν εχξνο θνηλνχ. 
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