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Editorial 

The 1st issue of the 11th volume of the "Educ@tional circle" marks a new cycle of 

contribution to lifelong and open learning. In fact, it coincides with the general vision of a 

humanitarian perspective of education, which is in the centre of the interest of the global 

community, as it is also the main goal of the United Nations Agenda for a Sustainable 

Development, which has been adopted by the European Union since 2015 as a target by 2030. 

On the threshold of 2023 and as we are right in the middle of this perspective, the " 

Educ@tional circle " continues to serve, with the same dedication as always, the fourth goal 

for education and the promotion of lifelong learning opportunities for all. 

It is everyone's wish for education to be of   important priority for the elimination of 

discrimination, for ensuring equal access to all levels of education for all, and especially for 

vulnerable students. 

There is no doubt that the steps taken so far are important, but the road to the other half of this 

2030 vision remains difficult. After all worldwide injustice, poverty and conflict cause daily 

significant problems for humanity and forced movements of people, resulting in economic 

migrants and political refugees seeking sustainable living conditions. 

In the face of these problems, education is able to ensure that all students on earth have the 

opportunity to acquire knowledge and cultivate the skills they need to promote sustainable 

development, human rights, gender equality, the promotion of world peace, the elimination of 

inequalities. 

The vision for today's and tomorrow's students is to love knowledge and truth, learning and 

education. To critically respect the valid, the authentic and the traditional. To be open, at the 

same time, to the new and different that life has in store for us. To become and be free, 

democratic and responsible people, sensitive and alert, thoughtful, social and creative, 

productive and active, conscientious, just, and peacemakers. People of awareness and love, 

humanity and dignity. Competitive and visionary, fighting for the best with everyone and for 

everyone.  

Spiros Kioulanis 
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Editorial 

Το 1ο τεύχος του 11ου τόμου του «eκπ@ιδευτικού κύκλου» σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο 

προσφοράς στη δια βίου και ανοιχτή μάθηση. Συμπίπτει μάλιστα με το γενικότερο όραμα 

μιας ανθρωπιστικής προοπτικής της εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς αποτελεί και το βασικό στόχο 

της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία έχει υιοθετήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 με στόχο το 2030. 

Στο κατώφλι του 2023 και καθώς βρισκόμαστε στο μέσον ακριβώς αυτής της προοπτικής  ο 

«eκπ@ιδευτικός κύκλος» συνεχίζει να εξυπηρετεί με την ίδια πάντα αφοσίωση τον τέταρτο 

στόχο για την εκπαίδευση και την προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους και όλες.  

Ευχή όλων είναι η εκπαίδευση να αποτελέσει μία σημαντική προτεραιότητα για την εξάλειψη 

των διακρίσεων, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα  των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.  

Δε χωρά καμία αμφιβολία πως τα βήματα που έχουν γίνει έως τώρα είναι σημαντικά, ωστόσο 

ο δρόμος προς το άλλο μισό αυτής της προοπτικής με προορισμό το 2030 παραμένει 

ανηφορικός. Άλλωστε, παγκοσμίως, η αδικία, η φτώχεια και οι συγκρούσεις προκαλούν 

καθημερινά σημαντικά προβλήματα στην ανθρωπότητα και αναγκαστικές μετακινήσεις 

ανθρώπων, με αποτέλεσμα οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες να αναζητούν 

βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.   

Απέναντι στα προβλήματα αυτά η εκπαίδευση είναι ικανή να εξασφαλίσει σε όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες της γης τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης, την 

εξάλειψη των ανισοτήτων. 

Το όραμα για τους σύγχρονους και αυριανούς μαθητές είναι να αγαπούν τη γνώση και την 

αλήθεια, τη μάθηση και τη μόρφωση. Να σέβονται κριτικά το έγκυρο, το αυθεντικό και 

παραδοσιακό. Να είναι ανοιχτοί, συνάμα, στο νέο και αλλιώτικο που μας επιφυλάσσει η ζωή. 

Να γίνονται και να είναι άνθρωποι ελεύθεροι, δημοκρατικοί και υπεύθυνοι. Ευαίσθητοι και 

άγρυπνοι, στοχαστικοί και διαλογικοί. Κοινωνικοί και δημιουργικοί, παραγωγικοί και 

δραστήριοι. Ευσυνείδητοι, δίκαιοι, και ειρηνοποιοί. Άνθρωποι επίγνωσης και αγάπης, 

ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Αγωνιστικοί και οραματιστές, στρατευμένοι για το καλύτερο με 

όλους και για όλους. 

Σπύρος Κιουλάνης 
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Abstract: The aim of this article is to record the difficulties faced by the trainers of adult 

prisoners in the SCS Prisons in the daily educational process, the way they are managed, as 

well as their supporting factors. The semi-structured interview was used as a research tool. 

The research sample consisted of thirteen (13) trainers of adult prisoners in the SCS of 

Domokos and Malandrino Prisons. Thematic content analysis was chosen as the data analysis 

method. Based on the results, the trainers of adult prisoners have a particularly demanding 

task, with difficulties arising from both objective and subjective parameters, which they face 

thanks to the educational approach, but also their attitude and behavior towards the trained 

prisoners and receiving support both from the school itself and from agencies outside it 

Keywords: SCS in Prisons, trainer of adult prisoners, difficulties.  

Περίληψη: To παρόν άρθρο έχει ως στόχο την καταγραφή των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διεργασία οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

κρατουμένων στα ΣΔΕ Φυλακών, ο τρόπος διαχείρισής τους, καθώς και οι υποστηρικτικοί 

τους παράγοντες. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δεκατρείς (13) εκπαιδευτές ενηλίκων κρατουμένων στα ΣΔΕ 

Φυλακών Δομοκού και Μαλανδρίνου. Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων επιλέχθηκε η 

θεματική ανάλυση περιεχομένου. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευτές των ενηλίκων 

κρατουμένων, έχουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, με δυσκολίες που απορρέουν τόσο από 

αντικειμενικές, όσο και από υποκειμενικές παραμέτρους, τις οποίες αντιμετωπίζουν χάρη 

στην εκπαιδευτική προσέγγιση, αλλά και τη στάση και συμπεριφορά τους προς τους 

εκπαιδευόμενους κρατουμένους και λαμβάνοντας υποστήριξη τόσο από το ίδιο το σχολείο, 

όσο και από φορείς εκτός αυτού. 

Λέξεις κλειδιά:  ΣΔΕ Φυλακών, εκπαιδευτής ενηλίκων κρατουμένων, δυσκολίες 

mailto:alextzina@hotmail.gr
mailto:alextzina@hotmail.gr
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Εισαγωγή 

Το σωφρονιστικό σύστημα, με φυσικό χώρο εφαρμογής του τη φυλακή, συνήθως εμφανίζεται 

ως θεσμός προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την παρέκκλιση και το έγκλημα. 

Στοχεύει στην πρόληψη και αποτροπή αξιόποινων πράξεων, στη βελτίωση της διαγωγής των 

«παραστρατημένων», στην επανακοινωνικοποίηση ατόμων που διέπραξαν άδικες, 

ασύγνωστες  πράξεις και καταδικάστηκαν. Ο συσχετισμός όλων αυτών είναι δύσκολος  και  

μπορεί να «θεαθεί» είτε ως τιμωρία  με την συσσώρευση δεινών για τους έγκλειστους,  είτε 

ως μέριμνα  με στόχο την επανένταξη μέσα σε ένα πλαίσιο ποινικού καταναγκασμού με 

συνθήκες συμβατικής ελευθερίας (Τζινάβου & Ανάγνου, 2022). 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος εντάσσεται η διορθωτική 

εκπαίδευση που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας στις φυλακές (ΣΔΕΦ). Στηρίζεται στις βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχει 

ως απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, αφού δίνεται η 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των 

εκπαιδευομένων κρατουμένων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους για 

να επανενταχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά στο κοινωνικό σύνολο. 

Το πλαίσιο λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων διαμορφώνει ένα εχθρικό, 

επικίνδυνο και αβέβαιο περιβάλλον τόσο για την ασφάλεια της ζωής των εκπαιδευτών όσο 

και για τις συνθήκες εργασίας τους. Ο εκπαιδευτής προσεγγίζει τα μέλη της κοινωνίας που 

είναι στιγματισμένα, συχνά ξεχασμένα και η δουλειά του είναι κάτι περισσότερο από 

διδασκαλία, κάτι σαν «θεραπεία»(Carr, 2000). Διδάσκει αυτούς που είναι αναλφάβητοι, δεν 

έχουν τρόπους, δεξιότητες, αυτοεκτίμηση να θέσουν το παρελθόν πίσω τους και να κάνουν 

μια νέα αρχή, γι’ αυτό και το να «διδάσκει κανείς στη φυλακή επιφυλάσσει κινδύνους, 

δυσκολίες που συχνά απογοητεύουν και τους πλέον αφοσιωμένους εκπαιδευτές» 

(Δημητρούλη, Θεμελή & Ρηγούτσου, 2012, σ.417). 

Η διερεύνηση αυτών των δυσκολιών και εμποδίων που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων κρατουμένων αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται 

μια βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που αφορούν εμπόδια και δυσκολίες κατά την 

άσκηση του εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε 

Φυλακές (ΣΔΕΦ), καθώς και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου 

του. Έπειτα, γίνεται αναφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και τέλος 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. 

1. Εμπόδια και δυσκολίες κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου του 

εκπαιδευτή (ΣΔΕΦ) 

Μέσα στο ολοκληρωτικό πλαίσιο της φυλακής δεν προσφέρονται οι απαραίτητες 

συνθήκες για εκπαίδευση με προοπτική. Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσέχει τα εξής: 

• Τα μέλη της ομάδας των εκπαιδευομένων κρατουμένων και τον τρόπο που αντιδρούν. 

• Την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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• Τον τρόπο παρέμβασης, τον εαυτό του και τη συμπεριφορά του (Noyè και Piveteau, 

1998, οπ. αναφ. Δημητρούλη, Ρηγούτσου, 2017.σ.45). 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές των ΣΔΕΦ είναι αποτέλεσμα των εμποδίων 

που πρέπει να υπερνικήσει η διορθωτική εκπαίδευση ενηλίκων (Τζάτσης, 2018, σ.63). Οι 

συνθήκες φυλάκισης δημιουργούν στους κρατούμενους εκπαιδευόμενους εμπόδια τα οποία 

μεταθέτονται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους εκπαιδευτές. Εμπόδια εσωτερικής 

διάθεσης: έλλειψη προϋπαρχουσών γνώσεων και αξιών, προϋπάρχουσες αρνητικές εμπειρίες 

πριν και κατά την παραμονή στη φυλακή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, εξάρτηση και χρήση 

ουσιών, μαθησιακές δυσκολίες (Tzatsis, Anagnou, Valkanos & Fragkoulis, 2019, p.378). 

Εξωτερικά εμπόδια που δυσκολεύουν την πρόσβαση στη μάθηση: καταστάσεις ζωής, 

εμπόδια προδιάθεσης που σχετίζονται με στάσεις και συμπεριφορές (Cross, 1981,σ.99· 

Κόκκος, 2005,σ.90-91), διακοπή της εκπαίδευσης για τους κρατούμενους που οφείλεται σε 

αποφάσεις των διοικητών της φυλακής ή σε συνεχείς και ξαφνικές μεταφορές των 

κρατουμένων από φυλακή σε φυλακή, η έλλειψη υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, 

η ανεπαρκής χρηματοδότηση (Tzatsis, Anagnou, Valkanos & Fragkoulis, 2019,p.378). 

Επιπλέον, η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να ενσωματώσει τους κρατούμενους 

και γενικά τα άτομα των ευπαθών ομάδων, οι προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες που 

συνδέονται άμεσα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των κρατουμένων (Tzatsis, 

Anagnou, Valkanos & Fragkoulis, 2019,p.378), οι αβάσταχτες συνθήκες εγκλεισμού ως 

αποτέλεσμα της διάρθρωσης του σωφρονιστικού συστήματος, η πίεση που ασκείται από 

άλλους κρατούμενους σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 

στη φυλακή με την υποστήριξη της απαξιωτικής άποψης για την εκπαίδευση, δημιουργούν 

εμπόδια και δυσκολεύουν την αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου του 

εκπαιδευτή των ΣΔΕΦ (Τσιμπουκλή, Φίλλιπς, 2008,σ.24).  

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν τη μαθησιακή διεργασία και να δυσκολεύουν το 

εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτών είναι: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της φυλακής, οι 

κανονισμοί της φυλακής που δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν στη φυλακή 

εκπαιδευτικό υλικό που επιθυμούν για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο, κανονισμοί που περιορίζουν τους εκπαιδευτές να λαμβάνουν μέτρα 

κατά των κρατουμένων που καθυστερούν την προσέλευσή τους ή διακόπτουν το μάθημα, 

παρενόχληση εκπαιδευτικών γυναικών (Kabeta, 2017, οπ. αναφ. οι Tzatsis, Anagnou,et.al., 

2019,p.378). 

Ένα άλλο ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτές και θα πρέπει να 

διαχειριστούν με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην εκπαιδευτική 

διεργασία, είναι οι σχέσεις τους με τους κρατούμενους εκπαιδευόμενους οι οποίοι είναι 

συναισθηματικά φορτισμένοι λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου (Ρηγούτσου, 2005,σ.26). 

Είναι πολύ πιθανό, λόγω της αποδόμησης της προσωπικότητας των κρατουμένων, εξαιτίας 

του εγκλεισμού και επειδή οι εκπαιδευτές είναι η μόνη ουσιαστική καθημερινή σύνδεσή τους 

με τον έξω κόσμο, οι κρατούμενοι να προσκολληθούν συναισθηματικά μαζί τους και να 
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προσπαθήσουν να τους μιμηθούν ή να συγκρουστούν (Παπαϊωάννου, Ανάγνου, Βεργίδης, 

2016,σ.47). Οι εκπαιδευτές πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις με πολύ προσοχή, 

λεπτότητα και διακριτικότητα, κρατώντας τις σωστές αποστάσεις, θέτοντας όρια, αφενός 

προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον εκπαιδευόμενο αφετέρου δίχως να απέχουν από τον 

εκπαιδευτικό τους ρόλο (Ρηγούτσου, 2005,σ.26·Παπαϊωάννου, Ανάγνου & Βεργίδης, 

2016,σ.47).  

Εκτός από τα παραπάνω, οι εκπαιδευτές των ΣΔΕΦ αντιμετωπίζουν και εμπόδια που 

απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματός τους μέσα στο πλαίσιο της φυλακής. Οι ίδιοι 

έχουν μάθει να ακολουθούν εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και 

να είναι αποτελεσματικές στην εκπαίδευση ενήλικων κρατουμένων. Επομένως, δεν είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι και υπόκεινται σε «πολιτισμικό σοκ». Κυρίως οι 

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτές ερχόμενοι σε επαφή με το περιβάλλον της φυλακής, το οποίο 

είναι αρκετά σημαντικό και δύσκολα διαχωρίσιμο. Το «πολιτισμικό σοκ» προέρχεται από τις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει για τις φυλακές και τους έγκλειστους, οι 

εκπαιδευτές, ολόκληρη η κοινωνία, και από τη διαχείριση της υποκουλτούρας των 

εκπαιδευομένων κρατουμένων, οι οποία συγκρούεται με την κουλτούρα των εκπαιδευτών 

καθώς οι δεύτεροι προσπαθούν να αλλάξουν την ισορροπία στο πλαίσιο της φυλακής(Patrie, 

2017, οπ. αναφ. οι Tzatsis, Anagnou, et al. 2019,p.379). 

Η μεγάλη ετερογένεια της ομάδας των εκπαιδευομένων κρατουμένων οδηγούν επίσης σε 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές σχετικά με ελλείψεις: γνώσεων και 

δεξιοτήτων, επικοινωνίας, κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και εξειδικευμένων 

τεχνικών διδασκαλίας (Patrie, 2017, οπ. αναφ. ο Τζάτσης, 2017, σ.65). Δεν διαθέτουν 

προσόντα για να διαχειρίζονται τις νέες εμπειρίες και χωρίς επιμόρφωση και κατάρτιση 

αναγκάζονται να ακολουθούν συμβουλές συναδέλφων που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία ή 

να ακολουθούν τη διαίσθησή τους (Παπαϊωάννου, Ανάγνου, Βεργίδης, 2016,σ.48·Tzatsis, 

Anagnou,Valkanos&Fragkoulis, 2019,p.382).  

Η δυσκολία στη διαχείριση των καταστάσεων στο πλαίσιο της διορθωτικής εκπαίδευσης έχει 

ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτές να αντιμετωπίζουν υπαρξιακές και φιλοσοφικές κρίσεις. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να εξοικειωθούν με το σωφρονιστικό σύστημα, να μοιράζονται τις ανησυχίες 

και τους προβληματισμούς τους με εκπαιδευτές άλλων κρατουμένων και να έχουν 

καθοδήγηση από άλλους εκπαιδευτές μέντορες (Hurkmans & Gillijns, 2012, οπ.αναφ. οι 

Tzatsis, Anagnou,et.al. 2019,p.379). Ο Wright (2005) αναφέρει ότι η επαφή των εκπαιδευτών 

με την τοξική κουλτούρα της φυλακής έχει ως αποτέλεσμα να υποφέρουν από κρίση 

ταυτότητας η οποία οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και συναισθηματική εξάντληση. 

Έτσι, αφενός θέλουν να βοηθήσουν τους κρατούμενους, αφετέρου αισθάνονται ανήμποροι να 

πάρουν πρωτοβουλίες αφού πολλές αποφάσεις λαμβάνονται από το πλαίσιο της 

φυλακής(Τζάτσης, 2018,σ.65) 

Οι εκπαιδευτές των ΣΔΕΦ έχουν να διαχειριστούν δύο διαφορετικά συστήματα, το 

σωφρονιστικό και το εκπαιδευτικό, των οποίων η εμπλοκή στην εκπαίδευση των εγκλείστων 

γίνεται από διαφορετικές οπτικές και τρόπους. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ 
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καλά το σωφρονιστικό σύστημα για να υπερκεράσουν τις δυσκολίες διατήρησης ισορροπιών 

μεταξύ εκπαίδευσης και σωφρονιστικού συστήματος και τα διλήμματα που απορρέουν από 

το παραπάνω ζήτημα (Tzatsis, Anagnou,et.al., 2019,p.382).  

2. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή στα 

ΣΔΕΦ 

Οι χώροι στις φυλακές δεν προορίζονταν να στεγάσουν εκπαιδευτικές δομές που να πληρούν 

τις ανάλογες προδιαγραφές και την υλικοτεχνική υποδομή για το σκοπό της εκπαίδευσης των 

κρατουμένων (Vacca, 2004. p.298). Είναι λοιπόν εύκολο να κατανοήσει κάποιος ότι είναι 

σπάνιο στις φυλακές να υπάρχουν τέλειοι χώροι μάθησης (Ely, 2011, p.38), όπως χώροι 

βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανεμπόδιστη προσέλευση των 

κρατουμένων στο μάθημα (Δημητρούλη, Ρηγούτσου, 2017,σ.42). Επομένως, οι εκπαιδευτικές 

συνθήκες που υπάρχουν στα ΣΔΕ των φυλακών δεν βοηθούν στην εκπλήρωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και γίνονται συχνά αντικείμενο διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης. 

Σύμφωνα με τον Downes (2020), είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματικότητα και 

τη διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτή να χρησιμοποιούνται οι πτέρυγες των φυλακών ως 

χώροι εκπαίδευσης και να μην διαθέτονται ξεχωριστά εκπαιδευτικά τμήματα. Αυτό, αφενός 

δημιουργεί θετικές αλλεπάλληλες συνέπειες σχετικά με την διάχυση της εκπαίδευσης στη 

θεσμική κουλτούρα της φυλακής, αφετέρου τονώνει τα κίνητρα για πρόσβαση και συμμετοχή 

στη Δια βίου Μάθηση. 

Σύμφωνα με τις Δημητρούλη & Ρηγούτσου (2017, σ.42-43), για να είναι αποτελεσματικό το 

έργο του εκπαιδευτή στα ΣΔΕΦ πρέπει: 

• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της φυλακής να έχουν 

δομή, οργάνωση και να διεξάγονται στον κατάλληλο χώρο, ώστε να είναι δυνατή και 

έγκαιρη η πρόσβαση των εκπαιδευομένων κρατουμένων στο χώρο των μαθημάτων. 

• Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να είναι με σαφήνεια προσδιορισμένοι 

και να συνδέονται με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων κρατουμένων. 

• Από τον εκπαιδευτή να εφαρμόζονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι και 

τρόποι μάθησης με εξατομικευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στον τρόπο μάθησης 

κάθε εκπαιδευόμενου.  

• Ο εκπαιδευτής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και των καταστάσεων που βιώνει ο κρατούμενος 

• Οι εκπαιδευόμενοι να λειτουργούν ως ομάδα με συντονιστή των εκπαιδευτή.  

• Η δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός 

κι εκτός φυλακής με ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση μετά την αποφυλάκιση. 

• Η σταθερότητα στην παρακολούθηση, γιατί λόγω των μεταγωγών ο κίνδυνος είναι 

υπαρκτός για διακοπή της παρακολούθησης και μη ολοκλήρωσης των σπουδών. 
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Η επιτυχία του έργου του εκπαιδευτή στα ΣΔΕΦ εναπόκειται στο να κατανοήσει και να 

αποδεχθεί ο ίδιος τις διαφορετικές εμπειρίες και τα βιώματα των εκπαιδευομένων 

κρατουμένων και να επινοηθεί τρόπους ώστε μέσω της εκπαίδευσης να τα μετασχηματίσει, 

σωρεύοντας νέες γνώσεις και εμπειρίες με στόχο καλύτερες προοπτικές γι αυτούς 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008). Επειδή «η μάθηση λειτουργεί ως θεραπεία στο πλαίσιο της 

φυλακής», για να έχει αποτελέσματα η εκπαιδευτική παρέμβαση του εκπαιδευτή, θα πρέπει 

να αλληλεπιδράσει με τη θεραπεία (Δημητρούλη, 2017,σ.422). Οι κρατούμενοι δεσμευόμενοι 

στην εκπαιδευτική διεργασία και σχέση αντιλαμβάνονται ότι η εκπαίδευση συνδέει το 

«μέσα» της φυλακής με το «έξω» από αυτήν (Δημητρούλη, 2017, σ.420). 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στόχος της έρευνας, η οποία  διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2020- 2021, ήταν  να 

καταγραφούν, μέσω των απόψεων των εκπαιδευτών του δείγματος, οι δυσκολίες  που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διεργασία και ο τρόπος διαχείρισής τους, 

καθώς και οι υποστηρικτικοί τους παράγοντες. 

Επιλέχτηκε η  ποιοτική προσέγγιση, γιατί βοηθά να κατανοηθούν σύνθετα κοινωνικά 

φαινόμενα, όπως  τα εκπαιδευτικά, και «συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου που οι 

άνθρωποι  βιώνουν και ερμηνεύουν την πραγματικότητα» (Robson, 2010, p.349). Η συλλογή 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Λόγω των περιοριστικών 

μέτρων εξαιτίας του Covid-19, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω Skype. Για την 

ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου η οποία περιέχει 

εγγυήσεις αντικειμενικότητας και εγκυρότητας (Krippendorf,1989, p.7-9). 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας. Το δείγμα αποτελούνταν από τους 

δεκατρείς διαθέσιμους εκπαιδευτές/τριες των ΣΔΕΦ Δομοκού (επτά) και Μαλανδρίνου (έξι) 

οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην έρευνα. Το ηλικιακό εύρος των 

συμμετεχόντων ήταν 35-60 έτη και στην πλειονότητά τους ήταν γυναίκες. Ως προς την 

εργασιακή τους κατάσταση, οι μισοί εκπαιδευτές/τριες των ΣΔΕΦ Δομοκού και 

Μαλανδρίνου ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

τέσσερις αναπληρωτές και τρείς ωρομίσθιοι, ενώ δεν υπήρχαν εθελοντές. Το δείγμα δεν 

μπορεί να χαρακτηρισθεί αντιπροσωπευτικό όλου του πληθυσμού των εκπαιδευτών στα 

ΣΔΕΦ της χώρας και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα δεν είναι γενικεύσιμα, θεωρούμε, όμως, 

ότι παρουσιάζουν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. 

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο εκπαιδευτικό τους έργο οι 

εκπαιδευτές/τριες 

Μια σημαντική δυσκολία που αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτών/τριών είναι 

το χαμηλό μαθησιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων. Όπως αναφέρει ο/η Ε4:«συχνό 

φαινόμενο που δημιουργεί προβλήματα, είναι η διαφορά στο μαθησιακό επίπεδο των 
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εκπαιδευομένων κρατουμένων. Κάποιοι (Ε2, Ε5) υποστηρίζουν ότι η δυσκολία αυτή 

οφείλεται είτε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είναι αλλοδαποί και 

προέρχονται από φτωχές ή εμπόλεμες περιοχές, είτε στην πρώιμη εμπλοκή τους με την 

παραβατικότητα, οπότε δεν είχαν την ευκαιρία για βασική εκπαίδευση. Η άποψη του/της Ε2 

είναι χαρακτηριστική: «είναι άνθρωποι από διάφορες χώρες εμπόλεμες και ίσως φτωχιές που 

δεν είχαν ακολουθήσει έτσι μια καλή μαθησιακή πορεία…..βέβαια φταίει και ότι ήταν 

παραβατικοί και άφησαν τη μαθησιακή πορεία τους στη μέση». 

Κάποιοι αναφέρονται σε δυσκολίες που συνδέονται με την επικοινωνία λόγω έλλειψης 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά ο/η Ε2 αναφέρει :«οι δυσκολίες είναι 

συνήθως σε θέματα γλώσσας, επειδή υπάρχει μεγάλη έτσι πληθυσμιακή διασπορά, 

ανομοιογένεια». Επιπροσθέτως ο/η Ε6 τονίζει ότι η δυσκολία επικοινωνίας συνδέεται με τις 

διαφορές στην κουλτούρα και εγείρει συγκρούσεις λόγω διαφορετικών 

αντιλήψεων::«δυσκολίες συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένων στις φυλακές, έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπου, πέρα από τη 

γλώσσα, από διαφορετική κουλτούρα, από διαφορετικό πολιτισμό, διαφορετικές καταβολές, 

οπότε πολλές φορές μπορεί να υπάρξουνε μικρές ή μεγαλύτερες συγκρούσεις και μεταξύ τους, 

εξαιτίας διαφορετικών απόψεων που μπορεί να έχουν». Επίσης, οι συγκρούσεις οφείλονται 

και στο διαφορετικό επίπεδο των εκπαιδευομένων σύμφωνα με την άποψη του/της Ε6:«ένα 

άλλο συχνό φαινόμενο, που δημιουργεί προβλήματα, είναι ηη διαφορά στο επίπεδο των 

μαθητών Ε αυτή λοιπόν η διαφορά, δημιουργεί κάποιες προστριβές μέσα στην τάξη» 

Η αρνητική νοοτροπία των εκπαιδευομένων κρατουμένων για την εκπαίδευση έχει ως 

συνέπεια να αδιαφορούν για μάθηση και συνεργασία. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση 

του/της Ε9:«η πιο συχνή δυσκολία είναι η αδιαφορία των περισσοτέρων. Αδιαφορούν γιατί δεν 

θέλουν να μάθουν, ή γιατί δεν τους αρέσει να μάθουν, μετά είναι η έλλειψη διάθεσης που έχουν 

για γνώση και κυρίως για συνεργασία…. υπάρχουν κάποιοι που δεν συνεργάζονται, κάποιοι 

συνεχίζουν να μιλάνε, μεσ’ στην τάξη, άλλος να έχει τα ακουστικά να ακούει μουσική, οπότε 

δεν βοηθάει αυτό». Μάλιστα όπως αναφέρει ο/η Ε4:«ειδικά οι έλληνες, θεωρούν ότι ξέρουν τη 

γλώσσα, θεωρούν ότι επειδή έχουν την ευχέρεια του να μιλάνε, κατέχουν τη γλώσσα και όλα τα 

άλλα τους είναι περιττά!» 

Ο/H Ε13 συνδέει την αδιαφορία των εκπαιδευομένων με τις συνέπειες του εγκλεισμού και 

αναφέρει: «Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με την ανταπόκρισή τους ως προς τη μαθησιακή 

πλευρά. Το κελί τους, η πτέρυγά τους, όπου περνάνε το περισσότερο μέρος της μέρας τους, αυτό 

δημιουργεί προβλήματα μνήμης, πολύ σοβαρά προβλήματα συγκέντρωσης, αντίληψης, οπότε σε 

πολύ πρακτικό μαθησιακό επίπεδο, εκεί πραγματικά και το πιο απλό πράγμα σταματάει να είναι 

δεδομένο γιατί ξαφνικά μπορεί να πέσεις κυριολεκτικά πάνω σε έναν τοίχο, που δεν αφήνει το 

πλαίσιο αυτό, προϋπάρχει και που φέρνουν μαζί στο σχολείο, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις 

αυτό εύκολα, δυστυχώς!»Ενώ σύμφωνα με την άποψη του/της Ε3 οι στερεοτυπικές αντιλήψεις 

σχετικά με την εκπαίδευση από παρελθοντικές εμπειρίες οδηγούν τους εκπαιδευόμενους 

κρατούμενους να αντιδρούν και να αδιαφορούν: «έχουν προκαταλήψεις για το εκπαιδευτικό 

σύστημα.. αντιδρούνε στα στερεότυπα της κοινωνίας, έχουν διαφορετικό τρόπο αντίληψης των 
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πραγμάτων, λόγω των στερεότυπων και των προκαταλήψεων που υπάρχουνε για την 

εκπαίδευση». 

Ο/H Ε7 αναφέρει ως σημαντική επίσης δυσκολία τις ψυχολογικές μεταβολές στην 

εκπαιδευτική διεργασία που μπορεί να είναι αποτέλεσμα των δεινών του εγκλεισμού: «τις 

ψυχολογικές μεταπτώσεις των εκπαιδευόμενων, λόγω των συνθηκών, αν έχουν κάποιο 

δικαστήριο, συμπάθειες, αντιπάθειες που έχουν εκτός του σχολείου που ενδεχομένως 

μεταφέρεται αυτό στο σχολείο, στις τάξεις».  

5. Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές/ 

τριες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

Βασικός τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών από τους εκπαιδευτές/τριες κατά την άσκηση 

του εκπαιδευτικού τους έργου είναι η συνεργατική μάθηση. Οι εννέα από τους δεκατρείς 

εκπαιδευτές/τριες εφαρμόζουν συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης για να ξεπεράσουν 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκπαιδευτική διεργασία. Ο/η Ε1 αναφέρει: 

«στηριζόμαστεστη συνεργατική μάθηση ομοίως και ο/η Ε2: «δεν μπορείς να κάνεις 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία ……τελείωσες…..θα πρέπει να τους κερδίσεις να μη 

βαρεθούνε…..και πρέπει να σκαρφίζεσαι κόλπα αλλιώς το έχεις χάσει το παιχνίδι». Και ο/η Ε3 

τονίζει αναφερόμενος/η στο διδακτικό του αντικείμενο: «χρησιμοποιώ δραστηριότητες που 

αφορούν άλλες κουλτούρες…. γίνεται ενεργή συμμετοχή πάνω στα έργα του περιβάλλοντος που 

αφορούν άλλους πολιτισμούς». 

 Οι Ε4, Ε5, Ε7 και Ε11για να ξεπεράσουν δυσκολίες που αφορούν τις διαφορές των 

εκπαιδευομένων ως προς την ανομοιογένεια του μαθησιακού επιπέδου χρησιμοποιούν 

τεχνικές διαφοροποιημένης μάθησης. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του/της Ε4:«όταν 

υπάρχει διαφορά στο επίπεδο, ένας τρόπος να το διαχειριστούμε είναι να κάνουμε κάποιες 

ομάδες, είτε με τους πιο αδύναμους οι οποίο θα δουλεύουν χωριστά με λίγο διαφορετικές 

ασκήσεις είτε με αυτούς που τα πάνε λίγο καλύτερα ώστε να αισθάνονται όλοι ότι κάνουν 

πράγματα. Άλλες φορές με ανάμεικτες ομάδες για να βοηθάει ο ένας τον άλλον, οι ομάδες 

εργασίας είναι αυτές που λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε αυτόν το χώρο». Επιπλέον, ο/η Ε11 

αναφέρει ότι εφαρμόζει και εξατομικευμένη διδασκαλία: «όσο αφορά τη δυσκολία των 

μαθητών στην γλώσσα προσπαθώ να εξατομικεύσω τη διδασκαλία, αν δεν μπορούν δηλαδή να 

παρακολουθήσουνε τη γενική πορεία της τάξης, τους δίνω κάποια άλλη εργασία πιο εύκολη, 

προσπαθώ να είμαι ευέλικτη». Ομοίως, ο/η Ε7 αναφέρει ότι χρησιμοποιεί ομαδικές ασκήσεις 

που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας: «συνήθως μέσω κάποιων 

ομαδικών ασκήσεων για ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους, για ενίσχυση της αυτογνωσίας 

μάλλον και της επικοινωνίας, καθώς και της συνεργασίας» 

Κάποιοι εκπαιδευτές/τριες τονίζουν την αξία της συζήτησης για να ξεπεράσουν τους 

σκοπέλους των δυσκολιών. Χαρακτηριστικά ο/η Ε4 αναφέρει: «με συζήτηση προσπαθούμε να 

τους εξηγήσουμε τη σκοπιμότητα του κάθε ζητήματος, του κάθε πράγματος». Και ο/η Ε9 

προσθέτει: «περισσότερο με τη συζήτηση, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι με βοήθησε πάρα 
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πολύ ο διάλογος και η συζήτηση, έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον μαθητή και λέγοντάς του 

πράγματα που θα τον βοηθήσουν ίσως και σκεφτεί διαφορετικά και πει «ναι εντάξει, ας κάνω 

μια προσπάθεια». Ομοίως, και ο/η Ε10: «έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, το βασικό που τους 

λέω είναι «εσείς βάζετε εμπόδια στον εαυτό σας, εσείς δεν πιστεύετε στις δυνατότητές σας, και 

από τη στιγμή που είστε εδώ προσπαθήστε να το εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο , κάντε αυτό που 

είναι να κάνετε να συμμετέχετε, κάντε το καλά όσο μπορείτε, και ποτέ δεν ξέρεις που θα σε 

οδηγήσει όλο αυτό, κάπου θα σε βοηθήσει». 

Ορισμένοι εκπαιδευτές/τριες τονίζουν ότι πρέπει να είναι θωρακισμένοι με υπομονή, 

επιμονή, ανεκτικότητα, συγκατάβαση για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες. Χαρακτηριστικά 

ο/η Ε11αναφέρει:«έχω υπομονή και επιμονή να τους ενθαρρύνω και κυρίως να κάνω 

εξατομικευμένη διδασκαλία σε όσους έχουνε σοβαρό πρόβλημα» αλλά και ψυχραιμία, για 

αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων στην αίθουσα, όπως αναφέρει ο/η 

Ε6:«προσπαθείς με ψυχραιμία να πάρεις μια ενδιάμεση στάση ή τέλος πάντων να εξηγήσεις ότι 

κάθε άποψη είναι σεβαστή είτε είναι πολιτιστική διαφορά, είτε θρησκευτική, είτε κάποια άλλη 

διαφορά στην κουλτούρα ή στο περιβάλλον που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις διαφορετικές 

καταβολές που μπορεί να έχει». 

Κάποιοι επισημαίνουν ότι τους βοηθά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες εντός του εκπαιδευτικού 

τους έργου το να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων κρατουμένων την 

οποία συνδέουν με την καλή επικοινωνία μαζί τους. Ο/η Ε1 αναφέρει: «μέσα από τη σωστή 

επικοινωνία, μέσα από τη συνεργασία και από την εμπιστοσύνη προσπαθούμε να τους κάνουμε 

να χαλαρώσουν και να απολαύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και να πάρουν όσο γίνεται 

περισσότερα πράγματα». Ο/η Ε13 προσθέτει :«το αφήνω, το προσπερνάω, ή λέω κάτι άλλο που 

θα τους κάνει να νιώσουν καλύτερα, να νιώσουν ασφαλείς, που να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον 

και ίσως πλέον εκτός πλαισίου μαθήματος, να νιώσουν εμπιστοσύνη και να μπουν στην 

εκπαιδευτική διεργασία……ή αφού δοκιμάζω με όποιον τρόπο μπορώ και δεν περνά το μήνυμα 

..αλλάζω τελείως την πρότασή μου». Ενώ, ο/η Ε10χτίζει την εμπιστοσύνη διασφαλίζοντας τη 

συμμετοχή των κρατουμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από προσωπικές επαφές 

μετους εκπαιδευόμενους και αναφέρει χαρακτηριστικά: «μέσα από τις προσωπικές επαφές, 

δηλαδή προσπαθώ να αναπτύξω προσωπικές σχέσεις μαζί τους, προσωπικές… όσο γίνεται, 

δεδομένων των συνθηκών, να τους πω ένα καλό λόγο στο διάλειμμα, να δείξω ενδιαφέρον…. 

κάποιος ας πούμε που ζωγραφίζει να του τονίσω τα καλά του, για να αισθανθεί…….όταν 

αισθάνονται ότι τους δίνεις σημασία μετά συμμετέχουν πιο πολύ, ντρέπονται να αρνηθούν τη 

συμμετοχή τους, αυτό έχω διαπιστώσει». 

6. Παράγοντες που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτών/τριών 

στα ΣΔΕ Δομοκού και Μαλανδρίνου 

Στην ερώτηση της συνέντευξης σχετικά με τους παράγοντες που υποστηρίζουν το 

εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτών/τριών η πλειοψηφία (έντεκα από του δεκατρείς) 

απάντησαν ότι η καλή συνεργασία με τη Διεύθυνση της φυλακής και τους σωφρονιστικούς 
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υπάλληλους, ο Διευθυντής του σχολείου καθώς και οι συνάδελφοι με μεγάλη εμπειρία, 

αποτελούν τους κυριότερους υποστηρικτικούς παράγοντες στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις : 

Ε1:«η συνεργασία και η επικοινωνία με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, και με τον Δ/ντή 

των φυλακών, παίζει θεωρώ πολύ σημαντικό ρόλο»και ο/η Ε6 προσθέτει: «η διοίκηση και οι 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα…. είναι σημαντικός 

παράγοντας βοήθειας, δηλαδή λειτουργούν και αυτοί πολλές φορές πυροσβεστικά». Ενώ οι δύο 

(Ε5 και Ε8) από τους δεκατρείς αναφέρουν ότι από θεσμούς δεν έχουν καμία υποστήριξη 

εκτός των έμπειρων συναδέλφων. Ο/ηΕ5 λέει: «δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει δηλαδή 

κάποιος φορέας, κάποιο πρόσωπο το οποίο να με βοήθησε με κάποιον τρόπο……προφανώς με 

συναδέλφους ανταλλάσεις τις εμπειρίες και προφανώς εκείνοι οι οποίοι είναι παλιότεροι σε 

αυτή τη δουλειά μπορούν να σε βοηθήσουν και έχουν βοηθήσει αλλά θεσμικά δεν έχει πέσει 

κάτι στην αντίληψή μου, τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι για μένα». 

Κάποιοι αναφέρονται στην υποστήριξη που πήραν μέσα από επιμορφώσεις και ημερίδες που 

πραγματοποίησε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και άλλοι επιμορφωτικοί φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

απόψεις του/της Ε4: «το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μας στηρίζει, που είναι ο υπεύθυνος φορέας» και ο/η 

Ε9:«σίγουρα είναι πέρα από τα σεμινάρια που έχω κάνει κι έχω διδαχθεί, με έχουν βοηθήσει 

πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσω το έργο μου, σε τέτοιες δομές».Ενώ ο/η Ε2 

αναφερόμενος/η σε παρελθοντικό χρόνο εκφράζοντας και δυσαρέσκεια τονίζει:β«είχαν γίνει 

το 2009 κάποιες επιμορφώσεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ίσως ήταν καιτο ΙΔΕΚΕ, κάθε χρόνο ακούμε 

ότι θα γίνουν επιμορφώσεις…..αλλά δεν έγιναν». Επίσης, ο/η Ε10 τονίζει με νόημα: «αν η 

υποστήριξη από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το ίδιο το Υπουργείο ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, θα 

είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα πιστεύω». 

Πέντε από τους δεκατρείς εκπαιδευτές/τριες αναφέρονται στο υποστηρικτικό έργο διαφόρων 

θεσμικών παραγόντων όπως: της δημοτικής αρχής, με τον/την Ε4 να  αναφέρει σχετικά: «Ο 

δήμος της περιοχής μερικές φορές μας έχει βοηθήσει. μας έχει στηρίξει οικονομικά να γίνουν 

πράγματα μέσα στο σχολείο». Ομάδες γιατρών όπως αναφέρει ο/η Ε2: «έχουν έρθει ομάδες 

γιατρών να μοιράσουνε γυαλιά πρεσβυωπίας». Θεατρικές ομάδες όπως λέει χαρακτηριστικά 

ο/η Ε8:«οι δομές και οι οργανώσεις της ΕΠΑΝΟΔΟ, Εργαστήρι Υποκριτικής του ΔΗΠΕΘΕ 

Ρούμελης ερχόταν και έκαναν θεατρική εκπαίδευση, εθελοντικά και παρουσιάσαμε δυο 

θεατρικές παραστάσεις»και προσθέτει ο/η Ε13: «μια θεατρική ομάδα η ΑΠΙΚΟ, η οποία 

δραστηριοποιείται σε φυλακές, κάνανε θέατρο και yogaθεραπευτική» 

Η εκκλησία και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, Οργανώσεις, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια λέει ο/η Ε13:«η εκκλησία επίσης είναι 

ήταν εκεί πέρα παρούσα με τον δικό της τον τρόπο μέσω της μητρόπολης Φθιώτιδας, 

συλλειτούργησε μαζί με τον ιερέα που έχει την ευθύνη στην εκκλησία των φυλακών……., στη 

βάφτιση 12 κρατουμένων. Το ίδρυμα Μποδοσάκη που μας χορήγησε τους υπολογιστές……Το 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας το οποίο μας χορήγησε φέτος 600 βιβλία για τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου, το Εθνικό τυπογραφείο που μας χορήγησε επίσης 500 τετράδια…..η ΑΡΣΙΣ που 

χρηματοδοτεί διάφορα προγράμματα για τα σχολεία φυλακών…… η Αυστριακή πρεσβεία που 
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χρηματοδότησε την ξυλογλυπτική….άλλος υποστηρικτικός παράγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

την έννοια ποια; ότι στο σχολείο έχει εγκριθεί…. το πρόγραμμα ERASMUSPLUS το ΚΑ1 που 

είναι για τη δράση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών. Συν του ότι το σχολείο του…….. έχει 

κάνει αίτηση, ακόμα δεν έχει βγει το αποτέλεσμα, για ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα 

ERASMUSPLUS ΚΑ2, όπου θα είναι ο συντονιστής το σχολείο. Οπότε εάν ευοδωθεί, θα γίνει 

κάτι πολύ εξαιρετικό……η τηλεόραση, είχαμε το STAR Κεντρικής Ελλάδας, με την εκπομπή το 

«Άβατον», μίλησαν κρατούμενοι, που ήταν πολύ σημαντικό και αυτόνα ακούγεται η δική τους 

φωνή». 

Συμπεράσματα  

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτές/τριες των ΣΔΕΦ Δομοκού και Μαλανδρίνου, 

τονίζουν ως κύριες δυσκολίες: το χαμηλό μαθησιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων 

κρατουμένων (Δημητρούλη, Θέμελη & Ρηγούτσου, 2017· Τζάτσης, 2018) και τα θέματα 

γλώσσας και επικοινωνίας. Η πλειονότητα των εκπαιδευομένων στις φυλακές αυτές είναι 

αλλοδαποί, οπότε δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πολλοί έλληνες κρατούμενοι δεν 

έχουν παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, κοινό εύρημα στις έρευνες των 

Λεκαδίτη (2012) και Καλαντζή (2020). Παράλληλα, ανέφεραν ως δυσκολίες την αδιαφορία 

των εκπαιδευομένων κρατουμένων και την έλλειψη συνεργασίας, (Καλαντζή, 2020), τις 

ψυχολογικές μεταπτώσεις των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και το 

αποδίδουν στις γενικότερες συνέπειες του εγκλεισμού (Κατσαρού & Δεδούση,2018) και στα 

προσωπικά προβλήματα του καθένα, ενώ στις έρευνες των Λεκαδίτη (2012) και Tzatsis, 

Anagnou, Valkanos & Fragkoulis, (2019) το αντίστοιχο εύρημα μαζί με την έλλειψη 

προσοχής αποδίδεται στην εξάρτηση των εκπαιδευομένων κρατουμένων από ψυχοτρόπα. 

Επιπλέον, ως δυσκολίες ανέφεραν: τις συγκρούσεις εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Λεκαδίτη, 2019), την αρνητική νοοτροπία των εκπαιδευομένων για την αξία 

τηςεκπαίδευσηςδυσκολία που επιβεβαιώνεται και στις έρευνες των Λεκαδίτη, 2012· Βεργίδη, 

2014· Τουλούμη, 2016·Papaioannou, Anagnou &Vergidis, 2016·και Τζάτση, 2018. 

Οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία από τους εκπαιδευτές/τριες των ΣΔΕΦ Δομοκού και Μαλανδρίνου είναι: Η 

ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευομένων κρατουμένων σε αυτήν, με σκοπό να άρουν την 

αδιαφορία τους καινα τους ωθήσουν στη συνεργατική μάθηση. Οι τεχνικές 

διαφοροποιημένης μάθησης μετριάζουν προβλήματα που σχετίζονται με το χαμηλό 

μαθησιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων (Βεκρής, 2003). Η συζήτηση, η επικοινωνία, η 

ψυχραιμία σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διεργασία κι επιπλέον τους βοηθούν να ξεπεράσουν τους 

σκοπέλους των συγκρούσεων. Με υπομονή, επιμονή και ανεκτικότητα διαχειρίζονται τις 

απότομες αλλαγές στην ψυχολογία των εκπαιδευομένων κρατουμένων και προσπαθούν να 

αναμορφώσουν τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις για την αξία της εκπαίδευσης, και 

ευρήματα στις έρευνες των Ρηγούτσου, 2005 και Παπαϊωάννου, Ανάγνου & Βεργίδης, 2016. 
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Όσον αφορά τους υποστηρικτικούς παράγοντες στο έργο των εκπαιδευτών/τριων στα ΣΔΕΦ 

Δομοκού και Μαλανδρίνου αναφέρθηκαν: 

Η συνεργασία και η καλή επικοινωνία με τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και 

των ΣΔΕΦ, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ευρήματα στις έρευνες των Οικονόμου, 

2017 και Tzatsis, Anagnou et al., 2018. Επιπλέον, η υποστήριξη που λαμβάνουν από 

συναδέλφους με εμπειρία των ίδιων ή άλλων ΣΔΕΦ (Δημητρούλη, & Ρηγούτσου, 2017). Οι 

επιμορφώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποστηρικτικά δίκτυα, οι οποίες όμως δεν 

γίνονται συστηματικά (Βεργίδης, 2010· Δημητρούλη, Θέμελη & Ρηγούτσου, 2017). 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά για την υποστήριξη που δέχονται από χορηγούς, τη Δημοτική 

Αρχή, ομάδες γιατρών, θεατρικών ομάδων, την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας (για το 

Κατάστημα Κράτησης Δομοκού), Ιδρύματα, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, Πανεπιστήμια 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Αναδεικνύεται, συνεπώς εμφαντικά η ανάγκη για οργανωμένη και στοχευμένη συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων κρατουμένων, προκειμένου να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στο σύνθετο και απαιτητικό εκπαιδευτικό τους έργο. 
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Abstract: The present article is based on a qualitative research focusing on mainstream 

school classes in Greece, where refugee students are included. More specifically, it 

investigates how mainstream class teachers handle the fact of having refugee students in their 

class team: which challenges they meet, which practices they use for language acquisition and 

inclusion, what they feel or think about teaching to refugee students in the context of the 

mainstream class. In addition, the study investigated how Covid 19 pandemic affected the 

way of teaching to refugee students. Both diaries and interviews were used to deeply 

understand teachers’ experiences. It appears from the data that teachers are willing to 

facilitate refugee students’ learning and inclusion, but they need more support to overcome 

the various challenges they face.  

Key words: mainstream class, refugee students, challenges, practices, diaries, interviews, 

Covid 19   

1. Introduction 

Since 2015, numerous refugees have arrived in Europe. According to the United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR, 2015), over one million people arrived in Europe in 

2015. The war in Syria accounts for the largest number of them. Every year since then, more 

and more refugees are arriving in this country as it is considered to be a transition point. 

However, most of them are urged to stay for long, waiting for their papers to be prepared to 

move on and reunify with their family in another country (Kantzou, Manoli, Mouti & 

Papadopoulou, 2017). Among refugee people, there are numerous children. Data from 

UNICEF (2017) show that, in 2016alone, 63,290 refugee children came to Greece. 

 In Greece, especially in recent years, the task of including refugee students in the educational 

process is becoming more and more imperative. Many of them have experienced violence, 

fear, exploitation, malnutrition or family loss throughout their journey to Europe (Unesco, 

2019). This means that many children have not only been deprived from education for a long 

time (Watkins & Zyck, 2014), but they have also suffered from various traumas during their 

way coming to the host country. It is crucial that the school becomes a welcoming place for 

them, a place of safety where they can unlock their potentials and have a successful 

integration into society (Cummins, 2001).  The issue of refugee integration from Syria and the 
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Middle East, which has been at the center of discussions in recent years, initially sought to be 

resolved in Greece with the so-called Reception Classes in formal education -ZEP classes- 

(Michail & Stamou, 2009). 

REFUGEE STUDENTS NEEDS 

Particular needs of refugee students have not been thoroughly investigated in literature. Most 

research was concerned with migrant or multicultural educational policies (Taylor & Sidhu, 

2012). Later, when refugee students’ education began to gain attention from educational and 

research communities, refugee students were regarded as a homogeneous group (McBrien, 

2005). In other words, refugee students were considered to have the same characteristics and 

needs, no matter the particular previous experiences they had gone through.  

 Raising awareness about the refugee students’ diverse needs is of great importance in order to 

approach and respond to them appropriately and let them enjoy their right to education (Arnot 

& Pinson, 2005). Many refugee children have experienced loss and may have suffered from 

trauma. Psychological traumas may be expressed as behavioral problems at school (Rutter & 

Stanton, 2001; Candappa, 2000). In addition, other refugee children find difficulties adjusting 

to the host country and build a new sense of belonging. The host country’s culture is different 

from what they were used to and they are afraid of becoming victims of racial harassment. 

(Rutter et al, 2001). As far as their educational needs are concerned, many refugee students 

have limited educational experience (Rutter et al, 2001). As a result, their age is not 

equivalent to their cognitive knowledge. Furthermore, when it comes to school, their level of 

host language acquisition differs significantly, so they have various linguistic needs 

(Candappa, 2000).  

TEACHERS’ CHALLENGES 

According to Save the Children (2018), most children suffer from psychological traumas 

which may lead to behavioral issues in class. Also, some of them have been excluded from 

education for such a long time that now it is much more difficult for them to be included in 

class once more. Furthermore, all refugee children have difficulties regarding the host 

country’s language acquisition and need extra time for language lessons.       Other studies 

focus on challenges addressed among refugee students specifically in mainstream classes. 

Watkins Noble and Wong (2018) conducted a qualitative research in Australia, investigating 

teaching to children with refugee background in the mainstream class from different 

perspectives. The results show that each one of these children carries different experiences 

with him/her. So, each case is particular and it is important to find out each student’s needs 

separately. Nevertheless, teachers agree that all students with refugee background need to 

attend to a short term intensive language acquisition program before their transition to the 

mainstream class takes place. In addition, according to the majority of the teachers it is very 
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time consuming to develop the required teaching strategies in order for students with refugee 

background to be included in the mainstream class.  

According to other research data (Matthews, 2008), mainstream class teachers declare that it 

is too hard for refugee students to get along with the others, because of their lower linguistic 

skills especially in written communication. In many cases, as they report, refugee students 

feel frustration and disappointment when they cannot succeed in class learning goals. 

Research has shown that when teachers modify learning goals particularly for refugee 

students, they may feel punished or excluded from the group (Miller, Mitchel & Brown, 

2005). For this reason, it is important that refugee students are encouraged to achieve short 

term goals which go along with the basic class goals (Matthews, 2008). 

The research conducted by Miller, Windle & Yazdanpanah (2014) in Australia concerned the 

challenges mainstream class meet when planning a lesson for a refugee student and the 

strategies they use. According to the findings of this research, there is a gap between how 

teachers plan activities and the approaches proposed for planning activities by academic 

research. It seems difficult for teachers to set a plan process addressing their refugee students 

because there is a wide range of student competence in the same class, they have neither time 

nor specific materials. Also, the curriculum does not clarify specific language goals for 

students whose home language is different from the one used at school. So, teachers, feeling 

pressured by time and workload, may come up with almost automatic daily tasks, which lack 

cohesion with the previous ones. They may randomly select an activity to do rather from 

setting specific goals first. Several challenges thus seem to emerge from research while the 

need for further training and counseling is often reported by the teachers themselves, who 

seem to be aware of  the lack of specialized knowledge and skills among them to teach 

refugee background students (Biasutti, Concina & Frate, 2019). 

HOLISTIC APPROACHES FOR INCLUSION 

It is crucial that teachers in mainstream classes be responsible not only for enhancing the 

students' language skills but also for encouraging their development in various subjects 

(Nusche, 2019). Approaches which include teachers who are interested in students’ progress 

not only in a narrow linguistic context but also in an inclusion one lead us to a holistic model 

of refugee students’ education in mainstream class. From a holistic point of view, in order to 

achieve an educational progress for these children, it is important to respond to their social 

and emotional needs in addition to the linguistic ones (Cerna, 2019). These students need to 

feel safe at school and build relationships within the school community. Interaction with the 

teacher and the classmates as well as participation in various school activities enhance their 

sense of belonging and engage them into school processes (Cerna, 2019). These factors can 

help them adjust better to the new educational system of the host country and feel motivated 

to develop their learning skills as well. Holistic approaches combine language support with a 

welcome environment free of racism and good practices for inclusion (Rutter, 2001).  
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THE GREEK CONTEXT: REFUGEE EDUCATION AND CHALLENGES  

In 2016, the Reception Structures for Refugee Education (DYEP) were established in the 

context of the Greek formal school education, which integrated all juvenile refugees. 

(Refugee Action, 2016). DYEP classes take place either during afternoon hours in mainstream 

schools or in refugee camps whereas ZEP classes take place during morning hours in 

mainstream schools (Mogli, Kalbeni & Stergiou, 2019). These classes aim to facilitate and 

encourage refugee students to get familiar with the Greek educational processes (Ziomas, 

Capella & Konstantinou, 2017). According to the Ministry of Education guidelines, refugee 

students who have an adequate level of Greek language acquisition should be integrated into 

mainstream classes (Minendu, 2017). As a result, many refugee students are enrolled in 

mainstream classes, either for certain hours per week –as long as they also attend courses in a 

ZEP class- or consistently.  

In Greece, several studies in recent years investigated teaching refugee children in various 

class contexts (Gkaintartzi et al, 2021; Simopoulos & Alexandridis, 2019; Maligoudi, 

Tsolakidoy & Chiona, 2018). A recent research focused on teachers teaching in reception 

classes (ZEP) and pointed out both the materials they use and the challenges they meet 

(Gkaintartzi et al, 2021). As far as the materials and the practices are concerned, teachers 

report not to have received specific instructions or guidance from the board of education 

(Gkaintartzi et al, 2021). A certain series of books is proposed for reception classes, among 

others, which is called Geia sas. These books are designed to help students who learn Greek 

language as a second language and they include basic vocabulary/ phrases classified into 

various contexts -family, school…- (Centre of Intercultural Education, 2007).  Nevertheless, 

many adaptations are needed to serve various students’ needs. Most of them prefer to create 

their own material (Gkaintartzi et al, 2021). Some of the challenges stated by teachers are the 

followings: difficulties in communication with students, difficulties to meet various literacy 

levels in the same class, lack of support from the authorities (Gkaintartzi et al, 2021).  

Another study conducted in Reception Facilities for Refugee Education (DIEP) showed that 

the students’ language acquisition progress was limited because there was no interaction with 

native Greek speakers and refugee students lacked motivation when speaking Greek 

(Simopoulos et al, 2019).  

Just a few studies have been conducted so far concerning teaching refugees in mainstream 

classes in Greece. Maligoudi et al (2018) investigated mainstream class teachers’ views 

towards bilingualism as a tool to include refugee students and enhance their language skills. 

Data from their research reveal that even though teachers claim to be supportive towards their 

refugee students in mainstream class, they do not usually include them in the learning process. 

Many of them explain that engaging refugee students in teaching practices may hold back the 

native students’ progress. Likewise, the research of Magos and Prenza (2009) shows that the 

teachers of their sample characterize the immigrant students as a "danger" for the native 

students, as problems can be created during teaching.  
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The home language of bilingual students seems to be set aside by many teachers, who 

consider that the easiest educational integration is inextricably linked to the fastest learning of 

the target language (Griva & Stamou, 2014). Many teachers argument is raised on the issue of 

their social inclusion, which they believe can occur with their assimilation (Michail & 

Stamou, 2009). According to a study among teachers in Greece and Cyprus (Skourtou, 2002), 

it seems that teachers are completely unaware of the importance of the first language in 

acquiring the target language. The teachers of the research focused on the fact that only the 

target language should be used in the school as opposed to the mother tongue, as they believe 

that the mother tongue does not help in the acquisition of Greek. Despite attending training 

seminars, teachers do not easily revise their existing views on the educational inclusion of 

refugee students (Skourtou, 2002). In addition, many teachers seem to express the view that 

bilingual students should speak a second language in the family environment to avoid 

language interference and confusion (Karabenick & Clemens Noda, 2004).  According to a 

study about foreign language teachers’ views towards having refugee students in their class 

(Stathopoulou & Dassi, 2020) the most frequently reported challenges were adapting teaching 

material to refugee students’ needs, language barriers which obstruct communication, refugee 

students’ traumatic previous experiences and their low level of literacy. Also, almost half of 

the Greek teachers reported that they prepare their own educational material for the refugee 

students, even though Ministry of Education provides certain material. The use of visual 

material, the respect students’ home language and teachers’ positive attitude are mentioned in 

the research as good strategies for refugee students’ inclusion. 

Studies among teachers working in formal education contexts show that the teachers believe 

they are not sufficiently prepared to address the needs of refugee students as they lack the 

knowledge and skills necessary in order to implement inclusive practices for the academic and 

psychological support of these students (Mogli et al., 2020).  This lack of intercultural 

awareness and competence of teachers is shown as an additional challenge for them so as to 

deal with native children’s prejudices against immigrant and refugee children at school 

(Mogli et al., 2020; Stergiou & Simopoulos, 2019). According to Gkaintartzi et al. (2019) 

study of postgraduate students who were also professional teachers, they tend hesitate to 

include their students' linguistic repertoires in their classroom in a systematic way in their 

everyday teaching practices,  

NARRATIVES AND DIARIES IN EDUCATIONAL RESEARCH 

Narrative research is used in studies of educational rehearsal and experience, primarily since 

teachers, are narrators who separately and communally chief storied lives (Connelly & 

Clandinin, 1990). Narrative research is the study of how human beings understand the world, 

and narrative researchers assemble these stories and write narratives of knowledge 

(Gudmundsdottir, 2001). Considering the fact that people are natural story-tellers, it is easy 

for them to share a story. They tend to say the truth and they usually give an analytic 

description of what they experienced. That means more data for the researcher to analyze. In 
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addition, through their voices or their words, hidden meanings are gathered, which helps to 

get a better understanding of a phenomenon (Butina, 2015).   

Teachers’ insights of their own classroom experiences and the way they are reproduced upon 

and understood constitute a noteworthy factor in the development and re-arranging of 

teachers’ primary principles about teaching and learning. «Diaries are instances of teacher 

narratives which can contribute to constructing professional knowledge, as they record and 

interpret teachers’ stories in a systematic fashion and are contextualized within the teacher’s 

working environment» (Bryman, 2004, pp. 32). In terms of diary information gathering, 

regularly verified entries provided a chance to perceive the participants’ principles and track 

them as closely as possible to when and how they arisen. 

2. The study 

RESEARCH QUESTIONS 

The present research was conducted in the context of the postgraduate program "Language 

Education for Refugees and Migrants" offered by the Hellenic Open Univeristy, throughout 

the academic years 2020-2021. It aims to understand how teachers reflect on their experience 

in a mainstream class of Greek state schools, which includes refugee children as well in its 

student population. In specific the research questions were:  

Which challenges do teachers face?  

Which practices do they use for language acquisition?  

Which practices do they use for the refugee student’s inclusion?  

What do they think or feel towards teaching to refugee students?  

In which ways did Covid 19 influence their teaching towards refugee students? 

PARTICIPANTS 

The participants of the study are  mainstream primary school class teachers in Greece. Six 

teachers-one woman and five men- took part in the research. They all work in public primary 

schools in urban areas in Greece (Three of them are located in Katerini -Kirilos, Themis , 

Nasos-, two of them work in Athens -Ermioni, Iakovos-and Pavlos works in Iraklio). They are 

mainstream class teachers who teach in 5th or 6th grade class in this school year. All 

participants work at different schools with each other and almost all of them have one refugee 

student in their mainstream class. A convenience sampling method was used, as teachers who 

were easily accessible were selected (Sedgwick, 2013). The table below includes each 

teacher’s profile. Pennames are used instead of their real ones. 
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Table 1: Teachers' profile 

Teachers’ profile 

 Ermioni Kirilos Pavlos Iakovos Themis Nasos 

Genre F M M M M M 

Age 54 36 31 59 53 53 

Work 

experience 

32 14 7 31 21 21 

Upper level 

of 

education 

Bachelor 

degree 

Master’s 

degree 

Bachelor 

degree 

Bachelor 

degree 

Bachelor 

degree 

Bachelor 

degree 

Specializati

on in 

multicultur

al education 

12-hours 

seminar 

- - - - 40-hours 

seminar 

Specializati

on in 

refugee 

education 

- Master in 

refugee 

educatio

n 

- - - - 

RESEARCH TOOLS 

Two different research tools are used in this survey to collect narrative data of the 

participants’ stories. The first one is the diary: a tool that a teacher can use to verbalize and 

structure his/her inner thoughts and feelings. Keeping diary in the class allows the teacher to 

write down contemporaneous facts that may be forgotten if not written immediately. As a 

result, through diaries, the researcher gains data not easily accessible (Debreli, 2011). Also, it 

promotes the teachers’ reflections as they become more aware of their role in the class 

(Gabrys, 2012). After the phase of keeping diaries, interviews followed. Diaries’ data had 

already been analyzed in a tentative level and various issues had come up to be elaborated 

during the interview. The follow-up interviews offered the chance to question about what lies 

behind the participants’ narratives -where they did not mention the reasons why they  believed 

something-  and  to  approve  of what  they  had written  in  order  to  accomplish  a  reliable 

clarification  of  their  narratives (Patton, 2002). 
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RESEARCH PROCEDURE 

The teachers in this present survey were required to keep a diary for three weeks –from the 

2nd of November to the 20th of November- and write down their experiences concerning the 

teaching of the refugee student in their mainstream class.  During the phase of writing diaries 

–after the second week had been completed- schools were closed because of the measures to 

control the transmission of Covid 19 pandemic reasons. The teachers continued teaching their 

classes through the online learning platform WebEx. So, they also continued keeping diary 

during their first week of online teaching. 

The diary was semi-structured and based on the structure Avgitidou (2011) used in her own 

research grounded in educational field, too. The guidelines given to the teachers are the 

following: 

Teachers’ diary: 

Α. Learning progress 

• Which is his/her learning progress? 

• Has he/she participated in the learning procedure today? 

• What have I done to help him/her today? Which are the results? 

• What have I done successfully and what not? 

• What could I have done differently? 

• Do I need some help (from school, parents…)?  

 

B. Relations with others 

• How has his/her day been today in relation to the other classmates? 

• Has something particular happened today? 

• What have I done? Which are the results? 

• What have I done successfully and what not? 

• What could I have done differently? 

• Do I need some help (from school, parents…)?  

 

C. Thoughts and feelings 

• How I have I felt concerning the refugee student today? 

• Which are my thoughts on his learning progress? 

• Which are my thoughts on my way of teaching? 

Keeping a diary requires the submission of our soul, our thoughts and our feelings. Feel free 

to write down all of your thoughts. 

DATA ANALYSIS 

After having collected narrative data from both diaries and interviews, methodological 

triangulation followed. It is a process that combines data collected using two or more different 
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tools (Denzin, 1970). The triangulation method enables cross-checking, enhances 

confirmation and increases the validity of the research (Yeasmin & Rahman, 2012). Data 

were analyzed through narrative thematic analysis. This kind of analysis focuses on the 

narratives’ content and includes five different stages: organizing collected data, finding basic 

meanings, coding, creating specific categories based on the data collected and, finally, 

interpretation of this data (Butina, 2015). 

3. Results 

Starting with the refugee students’ profile, the following table shows the diversity of their 

educational experiences and their behavioral characteristics, according to what teachers said 

concerning them. 

Table 2: Students profile  

Refugee students’ profile 

 Fatme Kisan Moxamet Ilai Aysa Sahi 

Gender F M M M F F 

Age 11 10 12 12 10 12 

Country of origin Syria Irak Syria Syria Irak Irak 

Continuous 

education 

provided before 

No Yes No Yes No Not sure 

Years in Greece 2 2 2 3 2 2 

Taking language 

lessons in 

reception classes 

(zep class) 

No Yes Yes No Yes Yes 

 

 
Table 3. Refugee students’ profile: behavior at school 

Fatme • Kind 

• Willing to learn 

• Gets easily insulted and turns upon herself  

• She narrates the difficulties she has been through when coming to 

Greece in an unsentimental way. 

• She has girl friends in class but she stays out of the team games during 

school breaks. 
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Kisan • Uninterested in learning 

• Interested only in talking about his religion 

• He shows dispassion when getting injured unlike other kids of his age. 

• He plays with all his classmates during school breaks. 

Moxamet • Quiet 

• Gets easily insulted and turns upon himself 

• Afraid of being considered ridiculous when speaking in Greek 

• Most times, he hesitates to join team games during school breaks. 

Ilai • He feels safe at school. 

• Willing to learn at school but not study his homework 

• He gets easily insulted and feels unappreciated.  

• He enjoys his classmates’ company during school breaks. 

Aysa • Kind 

• She keeps distance from her classmates during school breaks. She 

prefers socializing with her relatives. 

Sahi • Kind and respectful 

• Willing to learn 

• Feeling uncomfortable when standing close to boys because of her 

culture  

 

All of the students are aged from 10 to 12 years old and they come from either Syria or Irak. 

For the most of them this is their second year in Greece. Only for Ilai this is the third one. 

Continuous education has not been provided to all before coming to Greece. Also, not all of 

them take extra language lessons in zep class this year. Much heterogeneity can be deduced 

among the students’ behavior. According to their teachers, some of them get more easily 

insulted than others.  Many of them avoid team games during school breaks either because 

they feel insecure about their language skills or for cultural reasons, which demand girls and 

boys to play separately.  

Today Sahi feels more comfortable in class because the two Iraqi boys did not come to 

school. (Nasos, 3/11, diary) 

As Nasos reports, Sahi’s family does not approve of the fact that she collaborates with boys at 

school. He also says that Sahi feels more comfortable in class during the days that the two 

classmates from Irak do not come at school.  

Today Fatme narrated to all of us what she had lived in her country before coming to Greece. 

What impressed me the most was her self-composure during her narration. How can a child 
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deal with such experiences? I am not sure if Fatme needs more of a teacher or of a 

psychologist to support her in this phase. (Ermioni, 11/11, diary) 

It becomes obvious that cultural characteristics can provoke challenges in a mainstream class. 

Also, it is of great importance that schools provide effective interventions to help refugee 

students recover from a previous trauma they experienced and ameliorate their social and 

learning behavior (National child traumatic stress network, 2005; Steele, 2002).  

CHALLENGES 

Various challenges that teachers are faced with emerge from the research data , as shown in  

the following diagram.  

Table 3: teachers’ challenges  

 

 

As it is shown, all of them face issues in managing time. They do not have enough time in 

order to give further explanations to their refugee students so that they can better understand 

the content of lesson. The teachers report that they feel very sorry for this situation.  

The teacher has already got too many duties in a mainstream class and the time is very 

limited. (Kirilos, 9/11, diary) 

I am suffering whenever I feel I do not have the time to help her, even though I really want to. 

(Nasos/interview) 

Also, all of them agree that taking language lessons in a zep class can support students’ 

language learning.  

6

6

4
4

3

3
3

Challenges
Time management

Zep class

Finding Refugee education
practices

Collaboration with colleagues

Collaboration with parents

High level of difficulty of
school subjects

Covid 19 measures
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Attending to zep class is necessary. Especially in upper grade classes, it is very difficult for a 

mainstream class teacher to teach individually basic language skills to the refugee student. 

He needs support from a zep teacher (Kirilos/interview)   

Another challenge reported concerns special practices for refugee education. Four teachers 

declaim that they experiment with their practices in order to find ways to help refugee 

students productively. These teachers also seem to rely on their experience and instinct. 

I have not been specialized in refugee education. So I use practices that I feel right through 

my experience as a teacher. This does not mean that they are the most appropriate ones… 

Quality seminars are necessary so as not to adopt experimental teaching towards refugee 

students.” (Iakovos/interview) 

Five of the teachers believe that training seminars concerning refugee education could be 

really useful in order to gain better skills and ameliorate their teaching. Nevertheless, none of 

them has been enrolled in such a seminar so far for different reasons: either because they are 

disappointed with the quality that seminars offer or because they want the seminars to be 

better organized by the State. One of them has not felt the need to search for one until this 

year. 

Collaboration between teachers is considered as another important challenge mentioned by 

four participants. 

I think that some of the other teachers who teach in my class feel anxious when it comes to 

teaching a refugee student. They do not know how to approach him or adjust their lesson 

based on him…once a colleague was very strict to Kisan and the student mistakenly supposed 

that this was happening because he is not Greek. He is more sensitive… I need to mention 

again that Kisan has been benefited from the great collaboration that I have with the special 

education teacher in my class. (Iakovos/interview) 

Communication among teachers seems to be necessary in order to define the refugee students’ 

educational needs and understand their emotional state. Also, collaboration among can work 

productively by sharing useful strategies to approach refugee students.   

As far as collaboration with the parents is concerned, none of the teachers has managed to 

succeed it. Three of them report is as a serious issue, as seen in the exreact below. 

I cannot communicate with Fatme’s parents because they do not speak Greek. It is a problem. 

It is too difficult… I tried to speak with her mother. We could not understand each other. 

(Ermioni/interview) 

The parents’ role is crucial in their children’s educational progress (Park & McHugh, 2014). 

School administration, social workers and psychologists could form teams to work 
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collaboratively on ways to engage parents in their children’s learning development and 

progress at school. Regarding the fact that three out of six teachers declare the lack of 

communication with parents as an obstacle, mostly due to language barrier, it can be implied 

that mainstream class teachers need to become aware of practices to faciliate home-school 

partnerships especially with immigrant and refugee parents. 

Three teachers report the high level of difficulty of school subjects as a challenge. 

Ambivalence is raised among the participants concerning which is the most appropriate 

approach to employ in order to integrate refugee students to a certain level in a mainstream 

class. On the one hand, they cannot usually cope with the language requirements of the 

subjects in a high level class in primary school. 

I think it is a crime that this student is in a high grade class…The books address children 

whose native language is Greek. (Nasos/interview) 

On the other hand, students are benefited when they are placed in classes of the same age and 

build friendly relations with children of the same age.  

I thing that refugee students need to socialize with students of their age. They feel more 

comfortable with them” (Kirilos/interview) 

As far as the teaching in the mainstream class is concerned –before schools closed- Kirilos, 

Pavlos and Nasos reported that Covid-19 measures made communication with the refugee 

students more difficult: either the students could not understand and apply the Covid 19 

precautions or it was difficult to teach them without coming closer to them. Wearing a mask 

also prevented the refugee students from understanding clearly what the teachers explained to 

them. 
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PRACTICES FOR LANGUAGE LEARNING 

The following table shows the practices that teachers use for the refugee students’ language 

learning.  

Table 4: Practices for language learning 

 

 

All teachers use separate language material for their refugee student. Most of them use 

material from lower grade classes to help students in the language acquisition. This material 

includes simple, small texts with basic vocabulary or low level grammar exercises. Ermioni 

uses the books Geia sas which are proposed for zep classes. 

It is quite noticeable the fact that teachers use extracurricular books or written exercises in a 

notebook to help their refugee students. Neither of them uses the internet to find educational 

material. Perhaps manual writing and paperwork is more familiar to them. According to a 

research conducted by Bishop et al (2005), although teachers agree that the internet is useful 

for finding supporting ideas and get trained, they actually use to in a very limited degree. 

Using visual kind of material either printed or digital is also a very common practice. 

Teachers find images in relation to the lesson they teach in order to be more understandable or 

use images when they teach vocabulary to refugee students. They also show images or videos 

via their computer. 

I use computer in history lessons to show maps and timelines. Aysa shows interest and she 

pays attention to the lesson. She has understood what we are talking about because of the 

visual support. (Themis, 12/11, diary) 

6

4

2

Practices for language learning

Separate language material

Visual material

The use of the home language
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Themis and Kirilos reported that they encourage their refugee students to use their home 

language in class. Themis encouraged Aysa to use her home language in order to note down 

the meaning of a Greek word and remember the meaning 

Kirilos supports the use of the home language for other kind of pedagogical reasons, as it is 

shown from the next extract. 

I wanted to make him feel that school is a place where we can exchange language 

characteristics…I remembered Kisan to write for me some Arabic words and explain their 

meaning because I wanted to learn how to read Arabic words. (Kirilos, 3/11, diary) 

The fact that he encourages the use of the home language in class matches with his view 

towards a refugee student’s inclusion. Kirilos is the only one of the teachers who has a master 

in Refugee Education, as it is shown from the teachers’ profile table presented before. It can 

be deduced that his further specialization towards this field has influenced his attitudes along 

with the practices he use for refugee students.  

I support the idea of inclusion and not this one of assimilation. Refugee students bring their 

own experiences and culture when coming in class. It is an opportunity for everyone to 

exchange experiences, perspectives and broaden our horizons. (Kirilos/interview) 

The research data agree with the corresponding ones of the research conducted by Maligoudi 

et al (2018), according to which, most mainstream class teachers do not use refugee students’ 

home language into learning procedure. 

PRACTICES FOR INCLUSION 

Except for the language acquisition practices, the teachers use various practices to engage 

refugee students in the class team. The following diagram depicts the practices used for 

inclusion in the mainstream class. 
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Table 5 : Practices for inclusion 

 

 

All teachers agree that a teacher’s attitude is crucial in order to succeed in the inclusion of the 

refugee student. The way they treat them and the way they accept them in the class serves as a 

guide for the students. 

There are 19 students in my class. I am the teacher of all these students, not just of the rest 18 

ones.’(Pavlos/interview) 

Four of them encourage oral rewards when refugee students participate actively in the 

learning procedure. The refugee students are overwhelmed with positive feelings when being 

rewarded for their learning progress. They feel happy and proud. This kind of feelings may 

work as motivation for more engagement into school. 

Only Kirilos and Ermioni reported that they make use of certain theoretical subjects and 

cultural issues –history, social and civil science, religious education- to incite team 

discussions and help the refugee students join them. They talk about respecting different 

religions and cultural characteristics. They also discuss about democracy or refugee matters. 

In this way, refugee students have the opportunity to share their experiences if they want to or 

talk about their culture in terms of a respectful context. 

Fatme wears a headscarf. At the beginning of the year, this seemed strange to her classmates. 

Some of them laughed at her. Then all the class had a discussion and I talked to them about 

the history of the headscarf and the reasons why some people choose to wear it. Since that 

day, students stopped commenting on Fatme’s headscarf. The students always listen to their 

teacher. If the teacher accepts well a refugee student, so will they. (Ermioni/interview) 

6

4

3

3

Practices for inclusion

Teacher's attitude

Oral rewarding

Team discussion

Working in teams
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Ermioni talked to the class about a cultural and religion characteristic: wearing a headscarf. 

Rather than reprimanding the students that laughed at her headscarf, she preferred to explain 

to them and offer a deep understanding of what a headscarf means to some people. She 

managed to make students respect Fatme’s choice, as they did not laugh at her again.  

Another practice that three of the teachers use is working in teams. More specifically, refugee 

students take on a certain task that they need to carry out. So, they feel useful while 

productively practicing in team work at the same time. 

Today in class, students were separated into groups of four and their task was to create an 

advertising poster. Mohamet was included in one of the groups. The other members of this 

group explained everything about the project to him and asked him if he wants to draw the 

advertising product on a poster and cut some images to do a collage. He was very happy to 

be an active part of the team. He cut the images and he showed them to the others to get 

feedback. The members of the team rewarded them and encouraged him to continue. (Pavlos, 

4/11, diary) 

DISTANCE LEARNING AND CHALLENGES 

The Greek government in order to address the effects of the pandemic, decided on the  13th 

November the suspension of face to face education (for the second time) and put into 

operation distance teaching and learning in all schools in the country. Distance learning was 

structured around three axes, 1) synchronous teaching 2) asynchronous and 3) education 

television  For the inclusion of all students in the process, it was decided to provide free 

access from mobile networks to digital platforms for distance education.  Various difficulties 

had arisen concerning the participation of refugee students in this kind of learning. Two 

common difficulties that the teachers faced were the lack of communication with the refugee 

students’ parents and the lack of suitable equipment for distance learning. Finally, only two of 

the six refugee students managed to join the WebEx platform through which all synchronous 

distance learning was implemented and participate in e-learning. The table below presents 

some information relating to each case during distance learning. 
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Table 6 : Participation in distance learning 

 
Ermioni  Kirilos  Iakovos  Pavlos  Themis  Nasos  

Student’s 

participation  

No  No  No  No  Yes  Yes  

Reason  Lack of 

equipme

nt  

Lack of 

communication 

with parents  

The student 

was not willing 

– other 

responsibilities 

at home  

Lack of 

communication 

with parents  

Cooperation 

among a 

professional 

NGO 

interpreter 

and the zep 

teacher  

Cooperation 

among  a 

professional  

NGO 

interpreter 

and the zep 

teacher  

Zep teacher 

involved  

No  Yes  No  Yes  Yes  Yes  

 

It can be seen that when zep teachers and other specialists were involved, there were better 

possibilities for refugee students to participate actively in distance learning. Mainstream class 

teachers were required to inform all parents of their class and prepare their online teaching 

which is something new for them. They may feel overwhelmed and cannot insist on looking 

for refugee students’ parents and inform them on their own. They seem to have needed help. 

Professional interpreters could facilitate collaboration concerning school issues, as long as 

hiring support teachers for every school where refugee students are enrolled. 

4. Discussion 

The results of this study show the heterogeneity of refugee students since every refugee 

student in a mainstream class constitutes a unique case. We cannot address refugee students as 

they form part of a group with the same characteristics. A profound understanding of their 

complex backgrounds and their needs is necessary in order to design an effective plan of 

intervention and support (Block et al, 2014). 

It can be concluded that the issue of refugee education in mainstream class needs to be better 

supported and organized. Refugee students cannot work with the same books and materials 

that the others students have in the class, because of their different needs. The same issue is 

reported in other studies, such as Gkaintartzi et al (2021) and Matthews (2008). As two of our 

participants mention, school books are not yet adjusted to other students except the native 

ones. In the research of Biasutti et al (2019) teachers also asked for more targeted materials, 
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such as multi-language books. As shown by Miller et al (2014), the fact that the curriculum 

does not set specific language goals for students whose home language differs from the one 

taught at school combined with the factors of time pressure may lead teachers to adopt 

randomly activities for refugee students without setting goals in advance. It may be necessary 

that the school books and curriculums be revised in order to include refugee students in a 

structured and organized way. 

Although teachers seem willing to help refugee students, they are not supported to an 

adequate level to do so. The state could facilitate teachers’ work by revising school books, 

offering rich and appropriate educational material hiring professionals for support, such as 

assistant teachers, psychologists, interpreters and mediators. This kind of facilitations would 

relieve them from stress and time management difficulties. Seminars addressed exactly to 

their needs can prove themselves very useful, as seen in other tudies (Gkaintartzi et al, 2021). 

Mainstream class teachers is necessary to be better qualified about how to define and address 

refugee students’ needs and how to design a lesson plan using appropriate practices for a 

mainstream class. The importance of using the refugees’ home languages, translanguaging 

(Garcia, 2019) and other ways they can integrate this approach into their teaching should also 

be emphasized 

Future research into the field of how teachers get informed or become aware of educational 

sources could provide us with a better understanding. Despite the fact that the Greek Institute 

of Educational Policy’s website1 includes guidelines for teachers, proposing appropriate 

approaches and activities to be employed in a mainstream class, it seems that teachers do not 

search there for supporting material. These findings agree to a point with the other findings 

(Stathopoulou et al, 2020) according to which, almost half of the Greek participants –the 

higher percentage- answered that they prefer creating their own material. So, providing more 

qualitative educational material or facilitate them to get access to it could may support their 

teaching. 

Another issue for further investigation may be the way that the teaching materials meet the 

needs of the contemporary mainstream classes, which may include different students’ profiles 

concerning languages, culture, identity, learning needs. Is a space provided for all to be 

embraced in a mainstream class? All in all, it appears that teachers need support and training, 

which shows continuity, and addresses practical issues about dealing with diversity in class, 

as well as educational material, which they are aware of and feel confident to use in class. 

  

 
1 http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon 
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Abstract : In many cases, the informal education of young people has played a key role in 

shaping attitudes and decisions about their future (Dieker, L. et all, 2012). Summer camps are 

undoubtedly additional opportunities for children to learn new and interesting topics, which 

later might become their choice for a more in-depth study and specialization. Short-term 

STEM and robotic summer programs are quite popular in various parts of the world (Capelli 

et al. 2019). The main goal of these kind of camps is the enjoyable and creative employment 

of children through programs that offer them the opportunity to gain experience about recent 

technologies such as Robotics, programming, 3D printing and other creative activities. This 

paper aims to highlight some critical parameters of a pedagogical framework that could be 

used for building up successful STEM camp programs. Moreover, a questionnaire which 

examines how dimensions like confidence, content knowledge, persistence, ease of use of the 

robotic platforms and the satisfaction of the participants aging 9-14 has been created and pilot 

evaluated during this case study. 

Keywords: STEM approach, 21st century skills, STEM camp programs,  

1. The STEM approach: Definition and Benefits. 

STEM has been one of most emerging issues in the field of education the last two decades. 

The acronym is formed from the initials of the names of Science, Technology, Engineering 

and Mathematics and refers to an educational methodology which recognizes the need to 

utilize knowledge from all four fields in order to end up into the most effective solution of 

everyday life problems (Eguchi, 2014; Bybee, 2013; Dugger, 2010). 

It is considered an effective method that helps students to strengthen their knowledge in the 

above areas, and moreover helps them develop some important intrinsic characteristics 

required for effective problem solving like persistence and patience (Kind & Wiseman, 2001; 

Smith &Karr-Kidwell, 2000).  Research has shown that when STEM approach is applied, 

students succeed in becoming more effective thinkers, act independently and show more 

initiative (Kind & Wiseman, 2001; Smith &Karr-Kidwell, 2000). Furthermore, STEM is an 

approach that favors the utilization of important student-centered learning strategies, such as 

inquiry, in which students are actively involved in a problem-solving process, by seeking 

information and tools (Altin & Pedaste, 2013; Lantz, 2009). 

mailto:e.sisamou@engino.com
mailto:mail@nikleia.net
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Research findings also show that the earliest explosion of children into STEM activities ends 

up in better results in terms of knowledge and skills that are developed (McClure, E. R. et al. 

2017). However, finding effective strategies that prepare students with a prominent level of 

knowledge and skills, motivate and increase their interest in order to pursue studies related to 

the field remains a big challenge (McClure, E. R. et al. 2017). STEM approach aims to 

increase the learning outcomes and lead more people to pursue professional careers in fields 

related to new technologies (Heilbronner, 2011; Holmegaard et al., 2012).   

In 2013, aiming to push more countries to adopt this methodology, the STEM Education 

Committee in America strongly stated the position that future work will be intertwined with 

skills developed through STEM, drawing the interest of many education systems into this 

direction (Committee on STEM Education National Science and Technology Council, 2013).  

Today, STEM is not only found in education, but extensive efforts are being made by many 

organizations and companies for 'growth' and 'innovation', whilst significant funds are being 

invested in the development of human resources that are "equipped" with modern knowledge 

and skills that are related to STEM (West, M., 2012)  

STEM programs offered as part of summer camps are a unique opportunity for children to 

engage in extensive STEM-related activities and robotics (Capelli et al. 2019). However, it is 

important that such programs meet basic requirements and add value to the overall effort of 

providing quality education to children (Capelli et al. 2019). This article provides a detailed 

analysis of a STEM curriculum, specially designed for the needs of a summer STEM camp 

program. Emphasis has been put on determining the pedagogical framework that it’s 

considered to be more appropriate for these kinds of programs, as well as important skills that 

can be developed, which are really important for the readiness of young people to confront 

21st century’s challenges.  

2. Defining the 21st century skills 

It is widely accepted that our age is characterized by the digitization in all sectors of the 

economy such as health and safety, education, industry, and trade. Our everyday life has been 

transformed in a way that we need to use the digital world for every single activity· from 

filling up our car with fuel or for ordering food or clothes via online shops. Aiming to equip 

children with contemporary knowledge and skills many education systems have put emphasis 

on the development of important skills which are considered to be more important 

qualifications that would help  individuals acting independently in this new world (Beetham 

& Sharpe, 2007· Binkley et al., 2012· Caldwell & Longmuir, 2010· Cisco, 2010· 

Hadjileontiadou & Kasimatis, 2014· Kalantzis & Cope, 2008· Κασιμάτη, 2005· Mayer, 2003· 

Partnership for 21st Century Skills, 2009). Based on Binkley et al. (2012) special skills must 

be developed during the training period of the students in order to be efficiently prepared for 

the global demand of labor. Skills like innovation and creativity, critical thinking, problem 

solving, decision making, learning how to learn, communication, collaboration, digital 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 47 of 440 

literacy, personal and social responsibility considered to be the most important ones (Binkley 

et al., 2012).  

These skills seem to be difficult to be developed in the existing learning environments with 

traditional teacher-centered methodologies, teaching tools and curriculum. It’s obvious that 

contemporary teaching approaches are the way to success. The key features of modern 

dynamic learning environments are: 

- combine the possibilities offered by information technology with all the applications 

that exist to meet challenges regardless of the subject matter. 

- they promote collaboration and interactivity among the students or between the 

students and their teacher.  

- They include the elaboration of solo or group projects that encourage learning based 

on the same framework that governs the scientific discovery of knowledge starting 

with the formulation of research questions and continuing with the research, design 

and implementation of an experiment, recording results and drawing conclusions and 

verifying research questions.  

- They enhance critical and creative thinking as a result of the constant and imperative 

need to find solutions to problems by the students themselves. 

- They encourage the development of meta-cognitive skills such as self-regulation, 

reflection and self-evaluation.  

- Recognize that the solution to modern problems lies in the interdisciplinary use of 

knowledge as an inevitable and necessary fact (Binkley et al., 2012) 

3. Conditions for successful organization of STEM camp programs 

Summer camps have been part of children's lives for decades, as they create memories, build 

strong friendship and develop lifetime skills. STEM training-focused camps continue to gain 

popularity due to the variety of activities they offer and the interesting topics (Binns, I. C., 

Polly, D., Conrad, J., & Algozzine, B.,2016 · Conrad, J., Polly, D., Binns, I., & Algozzine, B., 

2018· Capelli et al. 2019) 

STEM camps have an amazing learning potential and can broaden students' horizons, but they 

are still summer activities and should retain their fun and engaging style. For this reason, it is 

important that besides the educational activities, time for fun and joy is allocated in the daily 

program (Binns, I. C., Polly, D., Conrad, J., & Algozzine, B.,2016 ·Capelli et al. 2019).  

The success of a STEM camp is mainly based on the 4 pillars described below:  

• Organized and well-structured educational activities, which are understandable and 

attractive, both at the cognitive level and in the selected topics. 
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It is very important to emphasize that depending on the style and character of the STEM camp 

the theme of the educational activities should incorporate various aspects of the STEM 

education. The integration of robotic constructions and programming is proven to be a 

successful way of combining modern methods and new technologies. The choice of activities 

should respect the different cognitive background of the children and build in a structured 

way the necessary knowledge and skills, so that the children can develop their work (Crombie 

et al., 2003; Nugent et al., 2010)   

• Development of teamwork and cooperation with open activities. The teaching and 

speaking time by the trainers should be minimal, while the result of the work should be 

part of a broad topic with multiple approaches. 

Children are more likely to develop their own ideas than to follow specific instructions. Open-

ended work favors the development of original ideas that try to solve an existing problem of 

everyday life like topics related to ecological problems, global warming, recycling, road 

behavior and health problems are considered ideal for stimulating children's creativity and 

innovation (Barak M. & Assal M., 2018). The role of the trainers should be more advisory 

than guiding, so that the children feel that they are in control of their own work, while any 

suggestions and help from the trainers will seem additional to them only to improve their idea 

trial (Affouneh et al., 2020) 

• Comfortable space and adequate equipment 

Choosing a suitable space and equipment is also considered an important parameter for the 

success of such programs (Yuen, T., Ek, L., Scheutze, A., 2013·Yamamori, K. (2019). The 

ideal is to have enough space and material, allowing children to comfortably build, test and 

perform experiments with their models. Appropriate infrastructure such as a projector, a good 

sound system and adequate components for open-ended projects are also considered necessary 

for the smooth execution of children's tasks. Based on the above the STEM programs 

organized by ENGINO® are usually carried out in hotel complexes that provide a 

comfortable conference room, which is well equipped and all that remains is for the trainers to 

take with them the Robotic kits plus additional materials that use in leisure activities  

• Fun and original activities, independent or not to STEM themes, in order to cultivate 

further activities such as sports and gymnastics, the development of social skills and 

the emergence of individual talents of children. 

In addition to developing social relationships between children, leisure activities offer the 

opportunity to show children multifaceted - and often hidden - potential. For example, 

through sports activities, the abilities and performance of children may appear and shine, who 

may have felt less strong in the main activities. Also, through artistic activities such as singing 

(karaoke) and dancing, children can project a different aspect of their character and help them 

feel more familiar with each other. However, what is a concern when planning the daily 

program of a STEM camp is that even the entertainment activities to be interspersed with 

knowledge, skills and values that will help children to develop in many ways (Moreno, N. P., 
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Tharp, B. Z., Vogt, G., Newell, A. D., & Burnett, C. A. 2016).  In another case even an 

organized raffle game can be transformed to suit the character of the camp. In this case the 

children who fill in a line in their raffle are asked to answer a question related to the STEM 

fields and to win a gift if they answer correctly.  

4. Research objectives of the study  

Investigating mainly the feelings of participants in STEM summer programs is considered to 

be the best practice due to the short duration of a camping program. (Capelli et al. 2019). In 

the context of such a program, which also concerns the present study, it was deemed 

appropriate to investigate the variables related to how the children felt during the program. 

For this reason, research questions focus mainly on exploring variables such as children's 

perceptions of how easy the program was, whether it affected their persistence in performing 

various tasks, and whether the program was a pleasant experience for them.  

More specifically, this study aims to answer to below questions? 

1. Were the robotic platforms easy to use? 

2. Was the software easy to use? 

3. Were STEM lessons enjoyable? 

4. How did the STEM camp program influence children’s confidence in STEM? 

5. STEM summer camp programs with ENGINO® 

In response to the above research questions, the STEM and robotics program that Engino® 

organizes was thoroughly examined as the company has been a pioneer in summer STEM & 

Robotic camps since 2015 when its first Robotic platform had kickstarted. The camps have an 

international character and host both Greek-Cypriots and foreigners. For this reason, both 

Greek and English languages are used during the workshops.  

The main purpose of these camps is to offer opportunities for young children to learn, engage 

and be interested in modern forms of technology that seem to be significantly penetrating the 

contemporary world (National Center on Education and the Economy, 2008; National Science 

Foundation & National Science Board, 2015). During the camps new ideas and developments 

are tested and finetuned. Following the interdisciplinary teaching approach of various 

modules coming mainly from the fields of STEM, these programs aim to offer a wide learning 

experience in topics like levers, linkages, structures, pulleys or Newton's laws of motion 

together with coding for the programming of the models.  
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5.1. Robotized construction kits (RCKs) as the main material of the program  

The robotized construction kits  that are used during the programs have been designed to 

serve multiple teaching goals such as: enhance learning of how robots work, being utilized as 

manipulatives to support teaching of domains like Physics, Math and Engineering, facilitate 

interdisciplinary methodology of teaching, develop children’s dexterity skills such as hand-

eye coordination as well as other important 21st century skills like critical thinking, problem 

thinking, creativity and collaborative work.  

The system is mainly consisted of rods that they just snap fit together and easily can be 

connected linearly (in one direction) or side way (two ways). The system is also capable of 

tackling with the same ease all other building directions of the 3D space once the rods are 

combined with various other types of connectors specially designed to allow expandability at 

any direction and at any angle. The different connections are presented below:   

 

 

Figure 1: The Engino® building system 

 

The building system allows multiple reconfigurations of the robotized models and seems to 

significantly contribute to the increase to children’s interest and knowledge in STEM (Eguchi, 

2014). In addition, these programs aim to contribute to the development of children's critical 

thinking and to equip them with sufficient content knowledge from the fields of STEM that 

would enable them to solve everyday problems in a creative and innovative way (Eguchi, 

2014; Cappelli, C. J., Boice, K. L., & Alemdar, M. 2019). The programs utilize different 

robotic platforms such as the ERP® PRO, ERP® MINI, PRODUINO and GINOBOT 

specially designed for young learners ageing from 9-14+ years old. A brief description about 

each platform is presented below: 
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a) STEM& ROBOTICS MINIERP® MINI 

           

                    

Figure 2: Engino® STEM& Robotics MINI set 

 

The STEM & Robotics Mini education set is especially designed for Primary school students 

of ages 6-9. It combines the core subjects of STEM together with Robotics. The set contains 

large number of Engino and QBOITZ plastic parts, allowing the construction of 38 STEM 

models. It also includes robotic parts such as the Mini controller, RJ cables, two InfraRed 

sensors, one Touch sensor, one LED, two motors and a USB cable! The KEIROTM software 

provides a Scratch – like user friendly environment for coding. The activities begin with the 

basic principles of STEM related subjects together with robotics using easy to build models. 

Then, they move on to more complex concepts of programming with the introduction of 

sensors, conditional statements and logic gates. 

b) STEM& ROBOTICS PRO -ERP®- PRO 

The STEM & Robotics PRO education set is especially designed for late Primary and 

Secondary school students of ages 8-15. It combines the core subjects of STEM together with 

Robotics. The set comes in a convenient plastic storage tub that contains large number of 

Engino parts, allowing the construction of 34 STEM models. It also includes robotic parts 

such as the PRO controller, RJ cables, one Touch sensor, two InfraRed sensors, three Motors, 

five LED lights and a USB cable! The KEIROTM Software provides a Scratch – like user 

friendly environment for coding. The activities begin with the basic principles of STEM 

related subjects together with robotics using easy to build models. Then, they move on to 

more complex concepts including sensors, conditional statements, variables, functions and 

operators. 
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Figure 3: Engino® STEM& Robotics PRO set 

 

c) STEM& ROBOTICS PRODUINO -ERP®- PRODUINO 

The STEM & Robotics PRODUINO education set is designed for Secondary and High school 

students of ages 14+ and even hobby engineers. It covers effectively the core subjects of 

STEM together with Robotics and Coding. The set is powered by the new advanced 

PRODUINO controller which has Bluetooth and Wi-Fi wireless connectivity, a USB port, a 

Display with 6 programming buttons, a Re-chargeable battery, a Touch sensor, a Color 

sensor, InfraRed sensors, an Ultrasonic sensor, a Compass/Magnetometer, DC motors and 

Servo motor! The innovation of PRODUINO lies in its brain, which incorporates the open-

source Arduino platform, allowing 3rd party sensors, shields and even programming software 

to be used. The KEIROTM software provides a Scratch-like environment with drag and drop 

blocks together with an Arduino mode for C++ coding. The program can run on Android and 

iOs tablets, Mac, Windows and even Linux 
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Figure 4: Engino® STEM& Robotics Produino 

 

 

Figure 5: GINOBOT ™  

d) Ginobot is a highly programmable robot ready to be used as a neat tool for teaching 

STEM disciplines, computational thinking and digital literacy. It has unlimited 

expansion potential, since it allows the attachment of add-on 3rd party electronics and 

hardware like a Raspberry Pi, Arduino and micro: bit. Besides its internal sensors and 

its expandability with 3rd party electronics, the body of Ginobot is also compatible 

with the Engino® building system to construct larger and more sophisticated robots. 

 

5.2. STEM program methodology: Design and implementation of STEM 

curriculum 

Aiming to provide rigorous and high-level STEM knowledge the camp’s modules are 

designed with plenty of hands-on activities that follow modern pedagogical learning 

approaches with particular emphasis on the Scientific process and the process of Engineering 

Design method (Nugent et al., 2010). The courses of the summer STEM programs focus on 

the building of modular technological models that students use during the experimentation 

phase before ending up into their conclusions. What is carefully embedded in the Engino’s 

STEM camps’ curriculum is the perception that solution to technological problems requires a 

series of successive actions that sometimes follow one another, and some other times require 

back and forth steps in certain "critical" stages till the optimal solution.  
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The emphasis on the "critical" stages of this process is presented by a dashed outline on the 

basic circular diagram of the engineering design method as shown in the figure below: 

 

Figure 6: Adaptation of Engineering Design process diagram Reference 

When for example students are looking for ideas that would solve the problem, they quite 

often need to make many forward and backward steps between this step and the research until 

they end up with the best idea/solution. Similarly, when students start building up their idea, 

they need to do many tests and modifications before their construction takes its final shape. 

All these iterations serve great pedagogical goals and equips kids with important intrinsic 

characteristic like being dynamic personalities who persevere and strive to achieve their goals.  

Additionally, the activities of the STEM camp programs are designed in a way that promote 

collaboration within the group, allowing each group to operate independently and at its own 

pace and potential. More specifically, what is expected is how the members of each group 

follow and execute the instructions of each activity, observe the result, test and take 

appropriate actions for corrections or improvements. The most important thing of these 

programs is to ensure that the acquisition of knowledge is ensured through the enhancement 

of research, which arises effortlessly and as a necessity to end up into a solution for a specific 

problem. In this way the theory becomes interesting, and learners are motivated to understand 

it better, since it is required to confront efficiently the problem that they are dealing. 

Schematically the way that activities are approached is given in the graph below: 
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Figure 7: Proposed Methodology for teaching STEM camp programs 

Based on this methodology, learning of new STEM content arises from the “need” to solve an 

open technical challenge. The challenges are usually problems from everyday life and are 

resolved partially and gradually, while students apply the information they learn on their 

construction. The two-way arrows, that connect the ideation phase as well as the design and 

testing phase with the experimental workshops reveal the inextricable link that these stages 

have with the sufficient relevant knowledge that the learner must obtain in order to solve the 

problem.  The provision of sufficient scientific knowledge as well as opportunities for real 

understanding of how this knowledge is deployed on the models, are the keys for successful 

solutions to the projects that are assigned to students. In such learning environments the role 

of the teacher is limited to that of the facilitator who observes the progress of the children and 

intervenes only where needed or where they are called for help. The basic conditions for 

successful design of a short-term STEM camp program are analyzed in the next chapter in the 

article. 

5.3.  The timeline of ENGINO® STEM summer camp 

Aiming to inspire kids the STEM summer camp begun with a visit at the ENGINO® factory! 

During the tour the working environment in which the research, innovation and commercial 

exploitation of new products takes place was presented to the kids. Children had the 

opportunity to see and hear professionals mainly in the company's research and development 

department who described their work and explained in simple words the research and 

development stages that follow in order to launch a new product. This year the camp was 

hosted in a hotel at the village Agros (in Cyprus) during the period 21st to 25th of July of 2020. 

The program was consisted of 20 hours of STEM activities for the period of 5 days.  
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During the program the children had plenty of time to get familiarized with the building 

system, follow instructions in order to create and program robotized models, learn how to 

effectively work together through collaborative games, design in a 3D application their 

constructions (Engino KIDCAD), learn about 3D printing and watch their own model being 

printed in a 3D printing machine. The children were given a camp booklet containing all the 

planned activities, as well as other information such as the camp timetable (see in the 

Appendix). The program was enriched with many edutainment games like robot battles and a 

different version of bingo game during which some STEM related questions were imposed to 

the campers. The culmination of all the activities was the open-ended work where the children 

had to think, construct and present their own solutions based on a common topic· “Ideas for 

limiting the spread of the covid-19 pandemic”. Table 1 in the Annex gives a brief description 

of the daily program. The educational activities which are displayed in this table in orange are 

explained further in the next paragraphs.   

• Introduction of the building system/Programming with ERP PRO and Ginobot 

This activity was designed in order to make all kids familiar with the building system and 

basic programming blocks. The kids were asked to follow instructions for building a simple 

robot vehicle and then program it, so that it would move in a rectangular path. Then, they 

were asked to make similar codes using the ready-made Ginbot robot, observe and compare 

the two models. 

 

 

Figure 8: Children programming Ginobot and ERP Pro controller.  
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• 3D design with ENGINO® KIDCAD (3D Builder software) 

During this activity the kids were asked to imagine and build their own 3D model first with a 

specific number plastic parts, so they would first construct their concept idea by building their 

model. Then they used the 3D Builder software which is an in-housed developed software by 

ENGINO® that help students design models in 3D space surface in the computer. The 

ultimate goal of the activity was to create a digital model which could be used for 3D printing 

later in classroom.  

 

Figure 9: Children designing models on KIDCADTM software 

• Advanced challenges with ERP pro and Ginobot 

In this workshop the main goal was to enhance kids’ confidence in utilizing more complicated 

sensors such as color and ultrasonic sensor. The programming tasks were designed, so that 

kids could understand the main difference among sensors, the difference among receiving a 

Boolean or an arithmetic signal and how to program them appropriately.  
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Figure 10: Children use color and ultrasonic sensors for advanced challenges with ERP pro and Ginobot 

• Presentation about 3D printing 

The activity opened with an insightful presentation about 3D printing machines, their 

applications and how they have transformed industry and technology the last years. Students 

became aware of the basic functions happing inside a 3D printing machine and observed their 

own models been printed in real time inside the machine.  

 

Figure 11: Learning about 3D printing devices  

 

• DIY constructions for Robotic battles  

This activity has an increasing popularity at ENGINO® robotic camps, since the kids work in 

teams to build and fight against robots of opponents. The main goal is to expand their 

creativity to build large and functionable models, capable to be remotely controlled by the 

students.  
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Figure 12: Robot battles at the camp 

 

• Open projects (ideation and construction) 

The climax of the camp was delivered by the open project task, in which the kids unleashed 

the full potential of their creativity, collaboration and conceptualization in order to construct a 

model. All teams were asked to make their own construction which could serve as a solution 

in hygiene and sanitation purposes. In this full day activity kids had to undergo through the 

engineering design process so that from an initial problem they should progress in ideation, 

testing and presentation of the proposed model.  The culmination of the camp was the open 

project, in which all the teams were invited to make their own construction which could serve 

as a solution to a health problem. More specifically, children were introduced to various 

problems created due to the spread of corona virus. Through a discussion and with the 

instructor's guidance, the children thought of ways in which robotics could automate various 

activities that could stop the dispersing of the virus. In this all-day activity the children had to 

undergo the engineering design process, so that from the problem they could proceed to the 

idea, test and to present their solution. 

     

Figure 13: Scenes from Open-projects presentations 
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6.  STEM CAMP program evaluation. Designing a tool for measuring 

Methodology 

The case study is the methodology followed in the present work. Due to the fear of the 

pandemic in Summer 2020 only 14 kids were registered at the ENGINO’S STEM camp -12 

boys and 2 girls, aged from 9  to 14 years old   (M = 11.42). The classroom was divided in 

two three-member groups and two four-member groups. Quantitative data were collected by 

the method of the questionnaire, whilst some qualitative data that are presenting in  Four 

teachers (two male and two female) had taken over the design and the implementation of the 

program. The questionnaire was consisted of 31statements which apply to the research 

questions: 

 

The table below lists the distribution of questions in these 4 research questions: 

Research questions Questionnaire statements 

1. Were the robotic platforms 

easy to use? 

 

1. It was easy for me to connect the Engino® parts. 

2. I feel confident using Engino® parts to build different 

models. 

3. It was easy for me to follow the building instructions to 

build a model. 

14. It was easy to follow the stem activities with Ginobot. 

15. Using Ginobot helped me execute more precise some 

commands (for example turn 90 degrees right/left) 

2. Was the software easy to 

use? 

 

4. It was easy for me to program my robot with ERP 

RPO® controller. 

5. It was easy for me to program manually my robot with 

ERP RPO® controller. 

6. I found it easy connecting the below sensors and 

outputs: a) IR sensor, b) touch sensor, c) ultrasonic, d) 

color sensor, e) led, f) motors 

7. I found it easy to use the KEIRO® software to program 

my robot. 

8. I feel confident to program IR sensors. 

9. I feel confident to program touch sensor. 

10. I feel confident to program ultrasonic sensor.  

11. I realize that programming a robot can help me 
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understand better Math exercises. 

13. It was easy for me to program my robot with Ginobot. 

19. It was easy for me to use the EnginoBT to control my 

robot. 

3. Were educational robotics 

lessons enjoyable? 

 

12. I like doing programming. 

20. I found the STEM activities interesting. 

21. I like working with my team. 

22. We collaborated very well with my team during the 

activities. 

23. I enjoyed using Engino® parts to build models. 

24. I enjoyed programming the ERP PRO robot. 

25. I enjoyed programming the Ginobot robot. 

26. I enjoyed the STEM activities. 

27. I think the STEM program I attended during the camp 

was appropriate for my age. 

28. I would participate again in a STEM camp. 

4. How did the STEM camp 

program influence children’s 

confidence in STEM? 

 

 

16. I feel like I gained more knowledge about 

programming cause of this STEM CAMP program. 

17. I feel confident when creating my own digital model on 

KIDCAD® software. 

18. I liked that I created my own 3D model. 

29. I am thinking of following a STEM career in the future. 

30. Usually I give up a task if I find it difficult. 

31. STEM activities helped me to insist when doing a task. 

Table 1: Distribution of questions in the 4 research questions 

 

The program was evaluated based on a five-point Likert scale questionnaire from 1 to 5, with 

1 equal to Strongly Disagree and 5 Strongly Agree. Literature’s advice in evaluating short-

term outcomes such as participants’ awareness, content knowledge, interest and satisfaction 

when evaluating summer STEM programs were seriously taken into consideration for the 

preparation of the 31 questions (Wilkerson and Haden, 2014·. Allen and Peterman, 2019). 

The questionnaire was designed on Google forms for a convenient collection and analysis of 
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the data (See link in the Appendix). The questions were divided into seven dimensions as 

shown in the table below:   

Table 1. Dimensions examined during evaluation of the STEM program 

Confidence   Q7, Q8, Q9, Q15, Q16 

Content knowledge  Q2, Q10, Q14 

Persistence    Q11, Q17, Q19, Q22, Q23, Q24, Q25 

Easy to use Q1, Q3, Q4, Q6, Q5a-Q5f, Q12, Q13, Q18 

A pleasantly task Q11, Q17, Q19, Q22, Q23, Q24, Q25 

Competent  Q26, Q27, Q28, Q31 

Positiveness in collaboration Q21, Q21 

7. Analysis and results 

The following Table 2 presents descriptive statistics for the factors - dimensions of this study. 

Table 1: Descriptive statistics for the factors - dimensions of this study. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Confidence  14 2,80 5,00 4,31 0,76 

Content knowledge  14 1,33 5,00 4,24 0,99 

Persistence    14 1,00 5,00 2,68 0,89 

Easy to use 14 2,08 5,00 4,23 0,89 

A pleasantful task 14 2,57 5,00 4,39 0,74 

Competent  14 1,25 5,00 3,77 1,09 

Positiveness in collaboration 14 1,00 5,00 3,86 1,34 

 

The dimension “a pleasantly task” seem to come first in the ranks with the highest mean 

(4,39) and smallest standard deviation showing a very positive respond of students on the 

questions related to this dimension. Quite close to this dimension were also the question 

related to the dimension “Confidence” with mean=4.31, the dimension “Content knowledge” 

with a mean=4.24 and the dimension” Easy to use” with mean=4.23 

 

The Spearman’s rho correlation coefficients for the variables used in this study are presented. 

The Spearman’s rho correlation suggests a statistically significant positive association 

between the Confidence with the Content knowledge (r (14) = 0,811, p<0,01), the Easy to use 
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(r (14) = 0,936, p<0,01) and the pleasantly task (r (14) = 0,617, p<0,01). Also, there is a 

statistically significant positive association between the Content knowledge with the 

Positiveness in collaboration (r (14) = 0,677, p<0,01). Last, but not least, there is a 

statistically significant positive association between a pleasantly task and the Easy to use (r 

(14) = 0,630, p<0,05). No other significant association found between any other combination 

at a 5% level of significance.   

Table 2:  Correlation Matrix 

  Age F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Age 1               

F1: Confidence  0,061 1             

F2: Content knowledge  
-

0,201 
,811** 1           

F3: Persistence    
-

0,327 
0,386 0,362 1         

F4: Easy to use 0,034 ,936** ,806** 0,293 1       

F5: A pleasantful task 0,022 ,617* 0,293 0,52 ,630* 1     

F6: Competent  0,385 0,224 0,079 0,495 0,243 0,497 1   

F7: Positiveness in collaboration 
-

0,395 
0,491 ,677** 0,452 0,498 0,263 0,013 1 

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

  

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

Based on the above descriptive analysis, it seems that children's self-confidence is 

inextricably linked to the knowledge of the content they are dealing with. This is best 

explained by the fact that when students could easily manage a new knowledge in STEM, 

then this boosted their self-confidence and obviously this gave them satisfaction and jo. This 

conclusion was also found from the above statistical analysis where self-confidence was 

positively correlated with pleasant work. This seems to be consistent with the findings of 

other studies which also argue that effective STEM learning presupposes a pleasant 

engagement of children in such programs (de Jong, T., 2019). The satisfaction of the children 

was obvious and visible during the workshops, especially in the phase where they had to do 

the open-project work. At this point there were several children who asked for permission to 

stay longer in the conference room so that they could continue their work, even if it meant 

sacrificing time from their rest. In addition, the open-ended work was a unique opportunity 

for a final assessment of the acquired knowledge and skills, as the children were asked to use 

everything they learned during the workshops in their own robotic construction. Field 
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observation also revealed that the summer STEM program was accessible to the middle-aged 

children who participated in the camp.   

8. Conclusions 

The findings of the present study showed that children find the summer STEM program 

enjoyable and easy to use. Field observation also confirmed that students could solve various 

activities without much help by the trainers whose role was more guiding than teaching. The 

fact that each group could proceed according to its own capabilities and rhythm, enabled the 

trainer to allocate his intervention time more fairly and for the benefit of all children. 

Therefore, groups that did well simply took the instructor's confirmation and proceeded to the 

next challenge, while where there were children who had difficulty, the instructor had more 

time to explain and help them. In general, it was also clear that the program was appropriate 

for the age of the children on the basis of which the program was designed. Both the 

construction of models and programming seemed to be an easy process for the kids, who 

really enjoyed it. The gradual increase in children's self-confidence was also observed during 

the workshops. As the days went by, the children became more and more familiar with the 

robotic platforms, the approach and the challenges they had to solve and this was evident 

from the greater comfort with which they could carry out the activities we had. Moreover, the 

statistically significant correlations between some dimensions prove the importance of taking 

into consideration of these parameters while designing such programs. It is obvious that 

aiming of having a selection of pleasantly activities which can easily be achieved by kids lead 

to the possession of content knowledge that consequently increase their confidence about 

STEM &ROBOTICS.  
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APPENDIX  

ANNEX 1  

Table 1. the daily program of the Engino® STEM camp. 

 

ANNEX 2  

The questionnaire created on google forms appears in the below link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuS0QXcv6v0jPWQIoNPKOuRU7PLWngRzD

jvpVKnG9QAYqO2w/viewform 

 

ANNEX3 
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Abstract: This paper lies within the field of training on skills and presents the pedagogical 

aspects associated with problem-solving skills in primary school. The supportive pedagogical 

factors and the educational strategies that were adopted at the implementation of the teaching 

intervention in the third grade of Primary School are presented.The questioned concerned us 

was the following: To what extent can the issue of problem solving be taught, so that students 

can, firstly, understand and identify the aspects of each problematic situation and, secondly, 

make proposals on solutions, based on their cognitive abilities and their age.The 

implementation of the teaching intervention was organized on the basis of a targeted learning 

environment. In its context, learning opportunities emerged and a productive learning process 

was formed. As regards the evaluation of the teaching intervention, its results converge with 

the findings of research on the learning and development of the child (Cantor, Osher, Berg, 

Steyer, & Rose, 2018), the facilitating and supporting factors that contribute to it. 

Key words: Skills, problem solving 

1.Intoduction 

It is generally accepted that knowledge on human development and learning is constantly 

expanding. The framework of methodological principles and proposals seems to be moving at 

a similar ground. The implementation of these developments requires the integration of the 

scientific principles of pedagogy and psychology, since the development and growth of the 

child is determined by a multilevel system of interactions. 

By this paper we are forming a learning trajectory of integration of all students in the learning 

process. Starting from the experience and the principles of experiential learning, we focus on 

cultivating problem-solving skills, accepting the importance of these skills for the modern 

citizen. 

By specifying the work environment in the first part, which is the theoretical framework, we 

try to clarify the theoretical concepts. We thoroughly analyze the concept of skills, the 

concept of problem solving, both as a concept and as an object of teaching. In the second part 

we present in detail the structure of the teaching intervention, as it was applied in a school 

classroom of the third grade of Primary School, and we present the levels of activities. In the 

third part of the paper, we present the findings of this specific intervention, as captured in the 

context of the qualitative analysis. 

mailto:dimitrakauka@gmail.com
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2. Theoretical framework 

2.1 The concept of skills 

For more than two decades, researchers, teachers, policymakers and business leaders have 

stressed the need to support the skills of the “21st century”. 

Acquiring these skills presupposes the ability of schools to shape environments, structures 

and practices tailored to students' learning and developmental needs. Achieving this goal 

requires the development of relationship trust among all those involved in the learning 

process, an emotional security environment, but also the building of learning structures that 

allow continuity in relationships, consistency in practices and predictability in routines that 

reduce stress and support learning (Spencer, 2007). Secondly, as regards educational 

strategies an organized learning environment that highlights students' prior knowledge and 

experiences and actively engages them in interesting activities that lead to conceptual 

understanding and transferable knowledge and skills is required. More specifically, well-

designed learning practices that encourage students to ask, explain and process their thoughts 

and co-construct solutions are also required. (Bransford, Brown, Cocking and National 

Research Council [NRC], 2000). Thirdly, teaching opportunities are needed to develop 

metacognitive skills through the planning and management of complex tasks, self-assessment 

and peer review, in the context of ongoing diagnostic assessments. 

Many organizations and researchers have focused in their studies on the importance of 

defining 21st century skills (Voogt & Pareja Roblin 2010), trying to cover a wide range of 

knowledge and skills that are not easy to be defined, codified and categorized accurately. This 

paper uses as a frame of reference the 21st century skills model presented by Binkley, M., 

Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (Binkley, Erstad, Herman, 

Raizen, Ripley, & Rumble, 2010). Based on the study of researchers in the detailed curricula 

and evaluation frameworks from different countries, a broad and extensive list of ten 

important skills necessary for the 21st century has emerged, which includes all the different 

approaches. Table 1 shows the axes of the frame of reference of 21st century Skills. 
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Table 1: KSAVE model (Knowledge, Skills, Attitudes, Values, και Ethics) 

Methods of 

thinking 

Methods of 

working 

Working tools Social life skills 

1. Creativity & 

innovation 

4.Communication 6. Information 

literacy 

8. Citizen status 

(local & 

international) 

2. Critical thinking, 

Problem solving, 

Decision taking 

5.Cooperation 

(groups) 

7. Digital (ICT) 

literacy 

9. Life & career 

3. Metacognition, 

«Learning how to 

learn» 

  10. Personal & 

social 

responsibility 

2.2 Learning through problem solving 

For much of the 20th century, the scientific community has turned to trying to define and 

teaching problem-solving skills. 

Theoretical approaches converge on the view that, a problem is a situation that requires 

solution (Krulik and Rudnick 1987). In general, they treat problem solving as a situation and 

process that depends on the environment, depth, knowledge structures and experience 

(Palumbo, 1990; De Bono, 1983; Beyer, 1984). In the context of theoretical approaches, the 

need to utilize an authentic problem in a realistic context is also emphasized, so that previous 

knowledge and experiences to be exploitable. 

In 2002, Torp and Sage defined problem solving as a targeted learning process, organized 

based on research and solving of real problems (Torp & Sage2002). In 2004 Hmelo-Silver 

defines problem solving as a teaching strategy in which students learn based on complex 

problems, which are not solved only by a single correct answer (Hmelo-Silver 2004). As part 

of this process, students, working in groups, maintain autonomy in how they work, apply their 

knowledge to solve the problem and reflect on what they have learned and to what extent the 

strategies they have used have been effective. However, selecting clearly formulated problems 

and the coordinating - guiding role of the teacher are prerequisites for the success of the 

problem solving process (Savery, 2006). In terms of the methodological framework, in the 

early 1900s, problem solving was seen as a mechanical, systematic and often abstract set of 

skills. However, under the influence of cognitive learning theories, problem solving has 

become a complex learning activity that aims to cultivate a wide range of skills. A brief 

overview of the problem-solving models reveals relevant but not identical positions, as 

concerns the procedural part. 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 72 of 440                                                                                                              

At a first theoretical approach, problem solving involved skills of visualization, connection, 

subtraction, comprehension, reasoning, analysis, synthesis, and generalization (Garofalo & 

Lester, 1985, p. 169). Gradually, after the decade 1960-70, goals began to become more 

specific, and researchers developed general problem-solving models with which they also 

identify their solving processes (Newell & Simon, 1972; Polya, 1957; Bransford & Stein, 

1984). For example, in the model developed by Bransford it incorporates methodological 

principles and procedures such as problem identification, recording relevant information, 

finding solutions through brainstorming and different points of view, finding solution 

strategies, evaluating solution options. Also, in Barrows' model (in Mavroskoufis, 2010: 152 

& Barrows (1985), we observe that the steps to be followed are clearly stated. According to 

this model, students read and identify the problem, discuss it and analyze it based on the 

knowledge they have, but also based on the appropriate sources of information, while the 

teacher asks questions and encourages the formulation of assumptions. Then the students 

decide on the action plan to solve it, examine the problem based on the new information, 

evaluate the outcome of their work and training. 

As results by the theoretical and methodological framework, problem solving involves a 

complex set of cognitive and behavioral processes, in the context of which the student is 

required to develop cognitive strategies. For this reason, it is often necessary to allot the 

problem, the objectives, and the solution processes into smaller contexts. This alternation 

between smaller, intermediate, and final goals is a testament to higher order thinking skills, 

according to Gagne, since they are processes of applying “rules and concepts” to different 

situations (Gagne, 1985). 

In the problem-solving process, it is essential that students recognize and understand the 

problem, believe in their individual abilities, and mobilize to solve it (Mauffette et al, 2001: 

11-25) within an organized, targeted, and pedagogically safe manner environment (Jonassen, 

2004). By learning to solve authentic situation problems students will be able to implement 

these methods in other situations and solve corresponding problems. In this context, both 

declarative and procedural knowledge should have parallel paths in the problem-solving 

process. (Newell and Simon, 1972). According to Savery, the most important element of 

problem-based learning is the problem itself (Savery, 2006). Thus, the need to formulate 

problems and select central concepts, goals and framework of action, appropriate to the school 

environment, arises (Duch 2001) and they need to be distinguished by openness in terms of 

their solutions (Jonassen & Hung, 2008). 

As the theoretical approaches show, problem solving is a student-centered approach that 

enables students to research, to link theory with practice in order to produce a satisfactory 

solution to a particular problem. Duch, Groh, and Allen (2001), while describing problem-

solving practices, identified some special skills and abilities that students develop when 

solving problems. They learn to think critically, to solve complex and authentic problems, to 

seek, to evaluate, to use sources of information, to work together in harmony, to develop their 
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communication skills and to use knowledge and cognitive strategies for the purpose of 

learning. 

Assessment is also intertwined with the process and development of learning and teaching. 

The detailed reference to the forms of problem-solving assessment is not included in the 

target of the paper, which is why we are limited to a brief reference to its directions and 

forms, as shown from the literature. We distinguish three directions regarding assessment in 

problem solving. Firstly, we distinguish types of assessment designed specifically for problem 

solving, secondly a formula that connects principles of authentic assessment with those of 

problem solving and thirdly the type of self-assessment, peer assessment and collaborative 

assessment (Savin-Baden, 2003 Macdonald, 2005). 

3.  The teaching intervention 

3.1 Purpose of the teaching intervention 

The purpose of this specific didactic application was to develop skills in students of the third 

grade of Elementary School to identify problems and make proposals for solutions, taking 

into consideration both their age and cognitive level. 

3.2 General question 

Can the development of problem-solving skills be the subject of training in the context of the 

cognitive subjects of the third grade of Primary School? 

3.2.1.  Individual questions 

a. Do students know what a problem means? 

b. Have they been taught problem-solving strategies? 

3.2.2. Methodology 

Teaching intervention that we are talking about was implemented in a Primary school in a 

class of the third grade of the Primary School during the school year 2020-21, from 

September to June. 

The questions in the context of the modules of the cognitive subjects of Language and 

Environmental Studies, constituted the beginning for the implementation of the teaching 

intervention. Questions like, what problem do you see?, what do you suggest? fueled the 

formation of a targeted learning environment. 
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At the planning stage we took into account parameters that were related on the one hand to the 

student population and on the other hand to the procedures and methodology of implementing 

the intervention. Considering the fact that in every school classroom there is a heterogeneous 

composition of the student population in terms of its cognitive and learning abilities, our 

priority was to select the questions that would facilitate the participation of all students in the 

learning process. At the heart of the intervention program, we put the reliability of 

implementation by applying a standard framework of intervention. At the same time, factors 

such as the systematicity of the intervention, the combination of methods, the duration and the 

prospect of continuing the intervention were taken into account (Barry, 2013) 

In the first phase of the intervention action we focused on building the conceptual framework 

as regards the concept of the problem. The students' cognitive background regarding the 

concept of the problem was pre-checked, examples were given and their further sensitization 

towards the concept of problem followed. In the second phase the implementation of the 

teaching intervention in a targeted environment followed and the post-check followed after 

the completion of the teaching intervention. 

In order to support the above activities, we were usually using the brainstorming technique, in 

order for the student experiences to be captured through questions that enhanced the 

deepening, analysis and mapping of the problems. The implementation environment was 

framed by a series of activities, based on interpersonal communication and interaction, 

exchange of views, formulation and support of opinions. 

3.2.3 The sample 

The specific intervention took place in a class of the 3rd grade, in a school of the Directorate 

of Primary Education of the B’ region of Athens, table 3, for a total of 25 students, in which 

there was a student with learning disabilities and 3 students facing difficulties in the 

management of information and the interconnection of data with requests. 

 

Table 2 

Third Grade 

 1st class 
  

Boys 12   

Girls 13   

    

Total 25   
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3.2.4. The research tools 

In the context of research design and data collection (Creswell, 2002), the class of the third 

grade was the experimental group, which contributed significantly to the conclusion drawing. 

Focus groups technique was adopted as research tool, in the context of qualitative research 

(Vaughn, ed al 1996). Based on a general overview of the theoretical approaches we observe 

that the views of the scientific community conclude that it is a technique of "reading" and 

analyzing the polyphony of views. According to Krueger, this technique is defined as "a 

carefully organized discussion, which is designed to draw perceptions and beliefs on a 

specific research topic, within a permissive and non-threatening environment" (Krueger, 

1998). The views of Wilkinson, who defines it as an environment in which researchers are 

confronted with the multilevel and dynamic nature of human perception, with the fluidity and 

contrasts of the views, feelings and experiences of the respondents are moving towards the 

same direction (Wilkinson, 1998). In addition, in the context of this technique, the researcher 

has access to the ways in which people think or why they think as they think (Kitzinger, 

1994). Basically, it is "a way of listening to people and learning from them" as Morgan 

observes (Morgan, 1998). 

3.2.5. Method of collecting data 

In order to collect research data, we adopted a bilateral format. Pre-checking preceded, 

exploring students' knowledge regarding what the word problem means, and then post-

checking followed. Firstly, the students' knowledge about what is a problem was researched 

and secondly, the skills of locating, interpreting and solving the problem were examined, table 

4. 

 

Table 3: Pre-checking, Evaluation sheet before starting teaching intervention 

1st Question What words come to your mind automatically when you hear 

the word problem? 

2nd Question In which subjects have you dealt with problems? 

Post-checking 

 

In the post-checking stage, in addition to the initial question of what the word problem means, 

we also asked questions about the subjects in which we encountered problems that required 

solutions. The questions remained in the same direction but were modified in terms of 

wording. 
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1st Question What does the word problem mean? 

2nd Question In which subjects did we encounter problems that required 

solutions? 

The process of decoding and recording the students' answers followed, which, as it turned out, 

enlightened the aspects of the questions we had asked. 

4. The learning environment of the teaching intervention 

First level 

At the first level and in particular in the immediate environment of the students, we try to 

highlight their experiences, related to the problems encountered in the immediate and man-

made environment, in order to gradually move to the definition of the problem concept, table 

5. 

Table 4 

Learning environment 

First level Study 

environment 

Question Teaching 

techniques  

Teaching means  

Highlighting 

experiences 

[Man and his 

problems]  

“People with 

problems” 

Can you name 

some people 

problems? 

 

 

Brainstormin

g 

Questions-

answers 

Filling in a 

worksheet 

 

Photographic  

and printed material of man-

made and living environment 

facing problems. 

Table 

Projector 

 

 

The answers are recorded on a piece of paper of one meter, a framework for discussing the 

problems and their role in people's lives is formed and the issue of the need to solve them is 

raised. 

Second level 

In the second level we examined, in more detail, issues that reflect realities from the man-

made and living environment, table 6. The aim was students to focus on problems, as well as 

on the grid of problems that arise. In this activity as well, the answers were recorded on a one-

meter piece of paper and a discussion framework was formed based on their views. 
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Table 5 

Learning environment 

Second level Subject Teaching techniques  Teaching means 

Experience 

review, 

forecasting, 

extensions. 

[Grid of problems] 

“The problem 

and the 

problems” 

 

 

 

Brainstorming 

Questions-answers 

Filling in the 

worksheet  

 

 

Utilization of 

additional pictorial 

historical material, 

at the discretion of 

the teacher.   

Table 

Projector 
 

In the context of this activity, students, going beyond the simple quotation of words, have the 

opportunity to argue and express their views, through the "dialogue" environment that is 

formed in the classroom (Englezou, 2015). Utilization of additional pictorial historical 

material, at the discretion of the teacher. 

Third level 

Third level aims at conceptualization, Table 7. The conclusions that can be drawn between the 

theoretical and the practical dimension of the topic, are expected to be completed in the fourth 

stage, in which the students connect each problem with individual and collective actions. 

 

Table 6 

Learning environment 

 

Third level Subject Teaching 

techniques   

Teaching means  

Formulation of concepts  

 

Interpretation of 

concepts and 

terms: 

“The terms 

derive from the 

subject of the 

study”  

 

 

Brainstorming 

Filling in the 

worksheet  

 

 

Table 

Projector 
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Through the technique of brainstorming, the students' answers are recorded on a one-meter 

piece of paper, grouped and remain in a prominent place in the classroom for further search 

and processing. The learning concepts of this stage form secure conceptual networks and 

conceptual conclusions that are reflected in the wider social environment and gradually lead 

to the core of the subject matter. 

Fourth level 

In the fourth level, students apply and test new knowledge. They use the new knowledge more 

"effectively", as it is now integrated into their way of thinking. At this stage, the goal is to 

highlight problems of modern reality and their school life. 

 

Table 7 

Learning environment 

 

Fourth level Subject Teaching techniques     Teaching means 

 

Active 

experimentation 

with social 

problems [“I”, 

“we” and the 

problems] 

 

Actions of 

active citizen 

 

 

Filling in worksheets  

 

 

 

Table 

Projector 

One-meter piece  

of paper 
 

As part of the activities, students fill in worksheets, table 9, based on specific questions about 

their role as citizens of the world. Their answers are first recorded at the individual level and 

then processed at the group level, in order to be announced to everybody. 

 

Table 8 

Indicative worksheet 

What is the problem; What are the solutions to 

this problem? 

What can I do to solve the 

problem? Or what can “we” do as 

citizens? 
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In this context, students have the opportunity to argue by creating printed material, with 

letters and suggestions to competent bodies and to suggest solutions that are positive for 

society and the individual. 

5. Data analysis - writing a research report 

5.1 Data analysis of the Pre-checking 

Based on the answers given to us by the students before our teaching intervention, the need 

arose for their additional training in problem solving skills, a fact which was the basis for the 

integration of our intervention in the learning course of the Study of the Environment. 

The definition that was taken into consideration for the interpretation of the students' answers 

was that a “Problem is an obstacle, difficulty, challenge that makes it difficult to achieve a 

goal or result that can be addressed and possibly solved. In other words, a problem is a 

situation that needs to be addressed, requires a solution, and its solution is neither known nor 

obvious”(Vakali, I. Giannopoulos, N. Ioannidis, Ch. Koilas, K. Malamas, I. Manolopoulos, P. 

Politis 2011) 

In the first question, which words come to you automatically when hearing the word problem, 

from the analysis of the data the following emerged. In a total of twenty seven (25) students, 

one (1) student did not give any answer, three (3) students identified the problem with 

Mathematics, two (2) students interpreted the problem as a situation that requires a solution, 

and its solution is neither known nor obvious and, nineteen (19) students interpreted the 

problem as a difficulty. We ostensive mention: “I think and solve something in Mathematics. 

We encounter a problem in Mathematics. It is a word that indicates difficulty. It means I have 

to solve something. Something that creates obstacles”. 

To the second question: In which subjects have you dealt with problems, all the students 

stated that only in Mathematics they have tried to solve problems. According to the students' 

answers, the students had not understood the scope of the word problem. It turned out that the 

students considered the problem only as part of Mathematics. Their answers documented the 

need for their familiarization with processes of understanding and problem solving, through a 

wide and varied thematic field.  

5.2 Data analysis of the post-checking 

Based on the answers given to us by the students after our teaching intervention, the view on 

the education of the students on the problem solving skills was substantiated. As regards the 

first question: What does the word problem mean, the students' answers met the accepted 

conceptual definition. We ostensive mention: “Problem means difficulty. Problem means that 

something is causing problems. Problem means that something creates obstacles”. As can be 

seen from the students' answers, their interpretations are not limited to identifying the concept 
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of the problem with Mathematics. On the contrary, the answers they gave us cover a broader 

conceptual framework having as a basis on the accepted definition. 

As regards the second question: In which subjects did we encounter problems, all the students 

stated that in all the subjects we encountered problems, issues that had to be solved. We 

ostensive mention: “I thought that only in Mathematics there are problems. When I was 

hearing the word problem my mind was going to Mathematics, Now I understand that there 

are problems everywhere”. 

6. Conclusions 

As the data analysis shows, the view is that the targeted learning opportunities and teaching 

guidance cultivate positive and collaborative learning relationships, support learning, and 

cultivate social, emotional, and cognitive skills based on the Curriculum. In the context of 

targeted learning environments, students are trained in practices of observing, recording, 

managing and dealing with complex issues, as future active citizens. 
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Abstract: The present paper aims to investigate and to provide a discussion of how we can 

approach the exhibits of a museum in a creative way so that we can attract student's interest in 

museums and how a book can “sneak into” a museum to bring to “life” an artwork. For this 

purpose, we incorporate in Museum Education approaches concerning Children’s Literature 

by using the “tools” of postmodern fiction and the logic of hypertexts to approach an artwork 

as a museum exhibit.  

Key-words: museum education, children’s literature, hypertexts, postmodern approach 

Introduction 

“Playful readings of an artwork or how a book can “sneak up” in the museum” is a creative 

program that connects museum education and children's literature. Our learning goals are to 

achieve:  

• Learning and awareness for contemporary issues and problems aiming at safeguarding 

cultural heritage and protection of the environment  

• Cultivating empathy, acceptance, and interaction with the ‘other’, aiming at peaceful and 

harmonious co-existence  

• Development of imagination and creativity in order to be able to imagine a different world  

• Observation and sensitization towards artistic creations (visual, literary, musical, etc. works) 

as well as acquaintance with their creators 

• Aesthetic enjoyment and release of their creative forces in the production of texts, musical 

works, artistic creations, theatrical expression, etc. 

The questions we are asked to answer through this project are: 

a. How can we approach the exhibits of a museum in a creative way so that we attract 

students’ interest in museums and instill pleasure?  

b. How can we “bring an artwork to life” and make students participate to this 

“reanimation”?  

c. And how is children's literature related to a program of museum education? 

Our suggestion is that in order to approach an artwork, we may use the basic principles of 

teaching children’s literature and also the "tools" of postmodern fiction as well as the logic of 
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hypertexts. A hypertext is a particular kind of text that allows the readers to skim through it in 

a non-linear way as it consists of different “paths” and “links” (Landow, 2006). In comparison 

to the ordinary printed texts, hypertexts present significant differences that relate to their 

structural characteristics and differentiate the reading process (Landow, 2006). 

The proposed program is suitable for primary school students but with the appropriate 

adjustments it can also be applied to classes of other educational levels. 

About a reading program: Three keywords 

The aim of reading literature is for young students to familiarize themselves with the book 

itself, the process of actually reading and the gradual consolidation of a relationship between 

the young reader and the literary text (EKEBI 2012). This familiarization requires the 

development of motives in order to enchant the reader into the world of books and, in turn, to 

enable them to love the entire process. Ada Katsiki-Givalou notes that “the text, the book in 

general, must intrigue the reader-student so as to establish a dialogue between the two, to 

create a curiosity about the characters and the unfolding plot” (Κατσίκη- Γκίβαλου 2008).  

The first keyword is the word that will gain the attention of the reader and is, of course, no 

other than the word “pleasure”. Considering that “the element of enjoyment –which goes hand 

in hand with reading a literary text- is the attracting feature that will allure the recipient into 

the world of books” (Κατσίκη- Γκίβαλου 2008), the pleasure of reading is derived from the 

involvement of the reader with the unravelling events of the narrative (Καλογήρου & 

Λαλαγιάννη 2005). In fact, modern literary theories tend to support the above notion, 

emphasizing the role of the reader and the process of interpreting and interacting with a text. 

Keeping this in mind, a teacher may be able to exploit this literary path of discovery “by 

involving the student in a game of reading literature, thereby transforming the indifferent 

perusal of a text into an active and critical product” (Κατσίκη- Γκίβαλου 2005). The active 

participation of the reader, then, constitutes the second keyword of a literature program. 

The cultivation of reading becomes possible when the relationship between the reader and the 

literary text is based on joy and elation, just as in playing a game (Αγγελοπούλου 1994). This 

brings us to the third keyword. Christian Poslaniec stresses that “successful reading …is the 

creative energy emerging from the connection between play and imagination” (Ποσλανιέκ, 

1992). Playing and reading appear to have a strong affiliation and for this reason, the concept 

of play can be viewed as being the most significant of all three keywords in reading literature. 

In particular, the idea of ‘play’ is so empowering in that it functions in unison with the 

previously mentioned notions of pleasure and actively engaged participants. 

Postmodern fiction in a reading and a museum education program 

Ιn postmodern fiction we have a change of perspective; the postmodern writer adopts and uses 

techniques and strategies which reveal to the reader that what he reads  is a construction or a 
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play, and that is what he also does: he plays and experiments with the texts; and a text, in 

academic terms, is not only written materials (books, magazines, newspapers etc.) but also, 

movies, paintings, television shows, songs, political cartoons, online material, advertisements, 

maps, works of art, and even rooms full of people. Ιn brief, if we can look at something, 

explore it, find layers of meaning in it, and draw information and conclusions from it, we’re 

looking at a text (What is a text, n.d.). 

Some of the key features of postmodern fiction are metafiction and inter-textuality. 

Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically 

draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship 

between fiction and reality (Waugh, 1984). The definition of intertextuality includes: “a 

mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another. The notion of 

intertextuality replaces that of intersubjectivity, and poetic language is read as at least double” 

(Kristeva, 1986: 37).  

Children's literature can display postmodern characteristics through (for more on this topic see 

the dissertation: Αφεντουλίδου, 2015): 

a. An invitation to co-shape the protagonist 

Gianni Rodari in his story “Adventure with the TV” invites the reader to co-shape the 

protagonist: "One night Mr. Verucci was returning from work. Mr. Verucci could be a 

postman, but he could also be a dentist. We can do whatever we want with him. Should we put 

a mustache on him? Α beard? Let him have a mustache and a beard. Let's try to imagine how 

he is dressed, how he walks, how he talks. Now he is talking to himself… Let's listen to what 

he says… "(Ροντάρι, 2011:157).  

In the case of an artwork, that could be translated as an art-creation that one can "play with”, 

such as the parodical representations of the Mona Lisa, like Andy Warhol’s Colored Mona 

Lisa (1963) or Botero’s Mona Lisa (1978). Another “postmodern” approach of an artwork is 

the paintings from which a person “escapes”, that is images that break out of their frames 

(Cigarette break, Banksy, image 1) or create this effect through a technique known as trompe 

l'oeil, approaches that aim to blur the boundary between real and fictitious space (Grovier, 

2016).  

 

Image 1, Cigarette Break, Banksy 
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https://www.artofthestate.co.uk/archive/banksy-2/banksy_versus_bristol_museum_004_cigarette_break/ 

 

b. Intertextuality 

 

Image 2, Scream and Selfie of Four classical paintings mash up (fotoshop, MindChirp) 

https://www.redbubble.com/i/art-board-print/Scream-and-Selfie-of-Four-classical-paintings-mash-up-Mona-

Lisa-Girl-with-a-Pearl-Earring-The-Scream-The-Starry-Night-by-MindChirp/46124615.7Q6GI 

 

A typical example for an interrelationship between a text and other texts is the book The 

Three Little Wolves and the Big Bad Pig by the author Eugene Trivizas, a twist on the classic 

tale “The three little pigs” where the roles of the pigs and the wolf are reversed. The 

intertextuality in the case of an artwork can be expressed through a painting where three 

depicted people of different paintings meet in one (such as the Scream and Selfie of Four 

classical paintings mash up, image 2).  

Methodology of approaching a book 

The methodological scope suggested in such projects is a combination of research-based, 

collaborative, actively participating approaches, in unison with experiential learning 

techniques. The Project Based Learning Method (PBL) is considered most appropriate as it 

can entail all three phases of Reading and is implemented through experiential learning 

techniques. Schematically, the three phases can be described as follows: 

1st phase: before the reading (Pre-Reading phase).  

The aim is to trigger reading processes, motivate students to read and to create an 

environment that introduces the student to what will follow so as to provoke his interest. 

2nd phase: the main reading (While-Reading phase) 

The actions align with the actual reading, comprehension, and analysis of the book.  

3rd phase: after the reading (post-Reading phase) 

https://www.artofthestate.co.uk/archive/banksy-2/banksy_versus_bristol_museum_004_cigarette_break/
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The activities related to the book are expanded. The students proceed to activities that arose in 

the process and are related with issues and concerns that emerged from the book (Curriculum, 

Ministry of Education and Religious Affairs, 2007) 

In the case of a visit to a museum this can be adjusted as follows: 

• Before the visit: Creating the right learning environment /stimulating students’ interest 

in the artwork 

• During the visit: Being acquainted with the artwork / Getting to know the artwork 

better 

• After the visit: Expanding the activities 

An example 

A pair of gold earrings with lion heads (4th century, found in a woman's tomb), which are 

exposed in the Archaeological Museum of Abdera (Xanthi, Greece) becomes the triggering 

point to develop the suggested program.  

For our purpose we use an experiential approach that involves visual, theatrical, musical, and 

linguistic expression in front of the artwork, theatrical performance, dramatization, role plays, 

artistic creations, acquaintance with various painting techniques, creative writing, 

continuation of stories and creation of new ones, linguistic games using various techniques, 

musical-kinetic games, music-soundtracks etc.   

a) Before the visit:  

In order to stimulate the imagination of our students we put some questions and we encourage 

them to make assumptions using the technique of Gianni Rodari What would happen if… 

(Ροντάρι, 1985)? What is this? What is depicted? Where was it found? What material do the 

earrings seem to be made of? What if I found them? What would I do? Would I wear them? 

Would I give them away? Would I change them? What form would I give to them? The next 

step is to choose a children's book (a story/a fairy tale) that does not seem to be related to the 

"earrings" e.g. The wolf is back by  Geoffrey De Pennart ( De Pennart, 1994, watch on 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o0k_TYTQQrU); then, we print the artwork on 

a slide and place it in the plot on a page of the book. What role does this play? E.g. for the 

case of The wolf is back the earrings can decorate the mailbox as a design or can be worn by 

the mom-goat of the 7 little goats or -why not?- by the evil wolf. How does this change the 

main story of the book?  

b) During the visit: 

In this second phase the interest focuses on the earrings and our purpose is to find out more 

about them. Through a playful approach the students try to get pieces of information (e.g. 

where the earrings came from) by conducting an interview or research as archaeologists or as 

journalists or even as inspectors who investigate the death of the woman in whose tomb the 

https://www.youtube.com/watch?v=o0k_TYTQQrU
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earrings were found (role-play). So, the students’ research looks forward to answering 

questions like these:  

a) Why did they put these earrings in the woman's tomb?  

b) Why might she have loved them more than others? 

c) Which item is most valuable to you? Why? 

d) Which animal would you choose to decorate your favorite object? 

 We are also making assumptions about what would happen if the artwork had a “voice”: 

• If the lions of the earrings came to life, what would they say? 

• What if we assumed that they “froze" while they were alive and were captured 

forever? What could be the reasons that “froze" them? (a spell, a camera that freezes 

the subject?) 

Some of these assumptions could be invested with musical-kinetic games as the following:  

 What would happen if the earrings fell down? What sound would they make? We combine 

the phonetic words/sounds of the book (Knock Knock, Toc Toc Toc, Boom boom) with the 

metallic sound from the earring and compose a piece of music that sounds maybe like... glig 

glig (earrings). 

c) After the visit: 

In this phase the artwork comes “to life” and follows the logic of hypertexts through an 

activity which “borrows” their playful character, eliminating the linear approach and 

simultaneously requiring the engagement of the students. The hypothesis is that the “earrings” 

decide to escape from the museum and the students have to make their own assumptions: 

where to? where do they want them to go? At this point, three options are offered, three 

“paths” to be chosen: 

i. Meet Picasso's brush? 

ii. Look for a lion guarding a gate?  

iii. Get lost in the depths of the seabed? 

 

i. Meet Picasso’s brush 

The students deal with questions such as: how is an earring worn? On the nose, on the ears? 

New assumptions are made to find what happens when the earrings go to Picasso’s lab and his 

“ladies” (portraits) wear the gold earrings from Abdera. The use of some visual thinking 

strategies can help the students examine the painting carefully.  But, first of all we can explore 

who Picasso is and what kind of female figure depicted in his portraits we choose to wear the 

earrings. Some comic and enjoyable graphics help us understand Picasso’s paintings.                              
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(Images and quotation source: Mike Venezia, Οι μεγάλοι ζωγράφοι,  Αθήνα, εκδ. Modern 

Times, 2003) 

 

Image 3, “Where does Picasso get these ridiculous ideas from? 

-Shhh, he is coming with his new girl-friend” (Venezia, 2003) 

 

Image 4, “The paintings must look real just like me 

-Stop it! You tore me to pieces!” (Venezia, 2003) 

 

 

Image 5, “Imagine how he would have painted me if I had not been his friend” (Venezia, 2003) 
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As mentioned, the students can choose what kind of woman they want to wear the earrings 

(e.g. a. A Skeptical one? b. A Sad one?), a choice that brings them in front of a “crossroad”:  

1. If you want her to be skeptical, choose three works by Picasso, think about what he thought 

when he painted them and show us a pantomime. 

2. If you want her to be sad, say, as fast as you can, three things that make you sad and your 

classmates will suggest three ways for you to be happy. 

Another proposed activity concerns the material (gold) from which the earrings are made. The 

material leads us to the Myth of Midas, so that we can imagine that the earrings come from 

the river Paktolos which gushed gold or we can choose another material and make our own 

brand-new story: e.g., what would happen if the earrings were made of sugar?  

 

ii. Look for a lion guarding a gate? 

The logic of the hypertexts will be adopted and, in this case, the students will come across 

another crossroad. Thus, they have to choose which lion they would like to meet:  

1. A lion guardian? (Da Vinci's Mechanical Lion) 

2. A robot lion scattering flowers? 

And after their choice, they have to choose again: 

1. If you choose Lion-guard, which of them do you prefer? 

✓ The Nemean Lion 

✓ The Lion Gate in Mycenae 

✓ The Lion of Amphipolis 

2. If you choose a robot lion that scatters flowers? 

✓ Da Vinci's mechanical lion, commissioned by Pope Leo X for King Francois 

I in the early 1500s to entertain the French monarch by walking and placing 

flowers at his feet 

3. If you get lost in the depths of the seabed? 

✓ Deities of water 

✓ Mermaid women 

✓ The book “The Little Triangle-Fish" by Vangelis Iliopoulos (Ηλιόπουλος, Β, 

1997) (https://www.youtube.com/watch?v=IGY9H48RJzw) 

With any of these options, we can use stories such as the Myths of Aesop or children’s books 

such as How to hide a lion at school by Helen Stephens, while simultaneously reading, 

playing and connecting with each other. Or we can “explore” other animals in earrings, for 

https://www.youtube.com/watch?v=IGY9H48RJzw
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instance in Benakis Museum or other museums, and work what “role” we could give to these 

animals. Maybe a pigeon-messenger? A dolphin-carrier? 

Furthermore, one more new assumption may stimulate the interest of our students: What if we 

fished in a sea or a river… 

• … a pair of earrings? Who might they belong to? 

• … something else? (make a new story such as The fisherman from Cefalu by Gianni 

Rodari (Telephone tales) 

The next crossroad brings the students in front of a new dilemma: 

• Do you want to discover known and unknown heroes at the bottom? 

• Do you want to discover archeological treasures under the sea? 

Needless to say, a postmodern perspective has no end; so, there is an “after” after the “happily 

ever after”. A new project can be connected to this present one: how can the earrings be 

related to a mirror?  

So, in Aigai (Vergina), in the tomb of a young girl (4th century BC) archaeologists found 

earrings and a small mirror, a bronze masterpiece. On the lid of the mirror, Eros, in the shape 

of a tender child, comes flying to embrace the god of lust and passion, Dionysus, who, in the 

form of a young man, sits on the rocks where the panther's hide is laid… 

Let us ask the mirror how this can go further: 

“mirror mirror 

on the wall… 

what's the future of them all”. 
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Abstract: The purpose of this research is to investigate the degree to which the dance 

teachers of Greek traditional dance utilize participatory educational techniques in their 

teaching. At a methodological level, sample research was utilized using the questionnaire as a 

data collection tool. The research sample consists of 100 dance teachers. The participants of 

the sample are active in the teaching of Greek Traditional Dances (G.T.D.) mainly because 

they want to contribute to their country, introducing the participants to the Greek dance 

tradition. They are quite knowledgeable about G.T.D. and they value participatory educational 

techniques positively, as they consider that their utilization contributes significantly to the 

active participation of the trainees, to the strengthening of the interaction between the trainer 

and the trainees and to the improvement of the dance performance of the trainees. They 

prepare the teaching of G.T.D., but without always including participative educational 

techniques in their planning. Finally, they know several participatory educational techniques. 

They state that they use them in practice and mainly practice and discussion. 

Keywords: Greek Traditional Dance, participatory educational techniques, adult education 

Περίληψη: Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι 

χοροδιδάσκαλοι του ελληνικού παραδοσιακού χορού αξιοποιούν τις συμμετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία τους. Σε μεθοδολογικό επίπεδο αξιοποιήθηκε η 

δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής 

δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 χοροδιδασκάλους. Οι συμμετέχοντες 

του δείγματος δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 

(Ε.Π.Χ.) κυρίως επειδή θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους, μυώντας τους συμμετέχοντες 

στην ελληνική χορευτική παράδοση. Είναι αρκετά ενημερωμένοι σε θέματα Ε.Π.Χ. και 

αποτιμούν θετικά τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς θεωρούν ότι η αξιοποίησή 
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τους συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στην 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων και στη βελτίωση της 

χορευτικής απόδοσης των εκπαιδευομένων. Προετοιμάζουν τη διδασκαλία των Ε.Π.Χ., χωρίς 

όμως να εντάσσουν πάντοτε στον σχεδιασμό τους τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Τέλος, γνωρίζουν αρκετές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Δηλώνουν ότι τις 

χρησιμοποιούν στην πράξη και κυρίως την πρακτική άσκηση και τη συζήτηση.  

Λέξεις Κλειδιά: Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές, 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

1.Εισαγωγή 

Ετυμολογικά η λέξη «χορός» προέρχεται από το ρήμα «ορχούμαι» που σημαίνει «χορεύω» 

και από το ουσιαστικό «όρχησης» που σημαίνει «χορός». Για τους αρχαίους Έλληνες 

«χορεύω» δηλώνει την εκτέλεση κινήσεων σύμφωνα με τον ρυθμό της μουσικής και τους 

στίχους του τραγουδιού. Οι ρυθμικές κινήσεις αφορούν στις κινήσεις των χεριών, των 

ποδιών, του κεφαλιού, αλλά και ολόκληρου του σώματος. Πρόκειται για κινήσεις στον χώρο 

οι οποίες εκδηλώνονται με μεγάλη ελευθερία, με χάρη, με αρμονία, με φυσικό τρόπο και με 

τη συνοδεία της μουσικής και του λόγου. Οι ρυθμικές κινήσεις ή η κανονική εναλλαγή 

κινήσεων γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο, όπως σε αίθουσες διδασκαλίας, στο χοροστάσι 

(πλατείες, πανηγύρια, γάμους), σε σκηνές θεάτρων κ.α. Οι Anbasranti & Prihatmanto (2015) 

φρονούν ότι ο χορός είναι η συγχρονισμένη ακολουθία των κινήσεων του ανθρωπίνου 

σώματος, προκαλώντας επικοινωνία και ελεύθερη έκφραση. Σύμφωνα με τον Kraus (1980) 

«Ο χορός είναι μία κομψή και κοινωνική κίνηση αρμονικά συνδεμένη με ωραίες στάσεις που 

έχουν ως κοντράστ χαριτωμένες πόζες του σώματος και των μερών του». Ο χορός είναι τέχνη 

σύνθεσης βημάτων με ακρίβεια κινήσεων, χάρη και ευκολία σε σχέση με το μουσικό μέτρο 

που τον αποτελεί. Ο Sanderson (1988) αντιμετωπίζει τον χορό ως «μια πολυδιάστατη εμπειρία 

που συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου, εκπαιδεύοντάς τον με 

ένα τρόπο που συνδυάζει τα αισθήματα και τα συναισθήματα με τη λογική και τις πρακτικές 

κινητικές δεξιότητες». Λαμβάνοντας υπόψη το σημασιολογικό περιεχόμενο των παραπάνω 

ορισμών προκύπτει ότι ο χορός αποτελεί δημιουργική δραστηριότητα και ταυτόχρονα ένα 

πολυσύνθετο φαινόμενο που περιλαμβάνει όχι μόνο τη χορευτική πράξη, αλλά τους 

συμμετέχοντες χορευτές, τα είδη του, τον τρόπο συμμετοχής, τις συνθήκες οργάνωσής του 

και τις προκαλούμενες αντιδράσεις. Το σώμα του ανθρώπου με τις χορευτικές κινήσεις 

συνεργάζεται με την ποίηση δίνοντάς της μορφή κινητικά, λεκτικά και μελωδικά. Ο χορός 

συνυπάρχει με την ποίηση και το τραγούδι, διαμορφώνοντας ένα τρίπτυχο.  

Ο χορός αποτελεί επικοινωνιακή πράξη, η οποία μάλιστα φαίνεται να έχει οικουμενικά και 

διαχρονικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί γλώσσα μέσω της οποίας οι άνθρωποι επιτελούν 

διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ενημερώνονται σχετικά με τον νόμο, τη θρησκεία, τις 

ανθρώπινες σκέψεις και εμπειρίες, τις ψυχικές καταστάσεις (Λυδάκη, 2008) και τους 

κοινωνικούς ρόλους. Ο χορός επιτρέπει την κατανόηση βασικών στοιχείων του πολιτισμού, 
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τη διάδοση ηθών και εθίμων, τη σύνδεση με το περιβάλλον αλλά και τη σκιαγράφηση 

βασικών δομικών στοιχείων της ταυτότητας μιας ομάδας (Άντζακα – Βέη & Λουτζάκη, 1999∙ 

Αυδίκος, Λουτζάκη & Παπακώστας, 2004). Ο χορός στην οποιαδήποτε μορφή του, 

μοντέρνος, κλασσικός ή παραδοσιακός είναι ένα ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, χειραφέτησης και 

πολιτισμικής αγωγής. Εκφράζει την παράδοση, την καθημερινότητα και το νέο. Έχει 

αφετηρία την ιστορία και εδράζεται στις εμπειρίες του παρελθόντος (Φέτση & Πατινιώτη, 

2011). 

Σύμφωνα με το λεξικό Μουσικής της Οξφόρδης παραδοσιακός χορός είναι το είδος του 

χορού που έχει άμεση σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Δημιουργήθηκε από επιρροές 

της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας χωρίς χορογραφίες. Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. 

Αναφέρεται κυρίως στις κοινωνίες της υπαίθρου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα ήθη 

και τα έθιμα αυτής της κοινωνίας. Σύμφωνα με τους Δήμα, Τυροβολά και Κουτσούμπα 

(2010) ο παραδοσιακός χορός αναφέρεται στον χορό που δημιουργήθηκε από κοινωνικές 

ομάδες που συμβίωναν και που μεταδιδόταν άμεσα από γενιά σε γενιά με κοινωνικές και 

παραδοσιακές διαδικασίες. Η Ζωγράφου (1991) θεωρεί ότι ο παραδοσιακός χορός 

συνυφαίνεται με τις έννοιες της προφορικότητας, του κοινωνικού ελέγχου, της 

διαπροσωπικής οργάνωσης, των συλλογικών καταναγκασμών, του αυτοσχεδιασμού 

(Μικρώνης, 2020), της συλλογικής μνήμης, της ανωνυμίας, της σχετικής αυτάρκειας και 

αυτονομίας. Στον αντίποδα ο κλασσικός χορός συνδέθηκε στις δυτικές κοινωνίες με την 

άρχουσα τάξη και αποτέλεσε είδος υψηλής τέχνης (Κουτσούμπα & Τυροβολά, 2007).  

2.Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός 

Ως Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (Ε.Π.Χ.) χαρακτηρίζεται κυρίως αυτός που εμφανίζεται 

σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας κατά το παρελθόν. Ωστόσο, επιβιώνει και στη σημερινή 

εποχή και σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται να 

γνωρίσουν την κληρονομιά των Ε.Π.Χ. ως τμήμα του εθνικού πολιτισμού (Αυδίκος κ.ά. 

2004∙ Παναγιωτοπούλου, 2018). Ο Ε.Π.Χ., που ιδιαίτερα στοιχεία του αποτελούν η ανωνυμία 

και το συλλογικό πνεύμα (Άντζακα–Βέη & Λουτζάκη, 1999· Πραντσίδης, 2004), συνδέεται 

στενά με κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα. Περιλαμβάνει πολιτισμικές, κινητικές και 

ηχητικές μορφές, που δημιουργήθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες, διαρθρωμένες σε ενότητες. 

Αυτές οι ενότητες είναι συνυφασμένες με τη ζωή, τις ηθικές αξίες, τις αντιλήψεις και τις 

κοινωνικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Ο Ε.Π.Χ. διδάσκει, καλλιεργεί και μορφώνει, 

καθώς παράγει ηθικό και αισθητικό αποτέλεσμα (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990). Στο 

σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να διακρίνουμε τον Ε.Π.Χ. από τον φολκλορικό χορό, καθώς 

εμφανίζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Γκαρτζονίκα-Κώτσικα, 2016). 

Οι Ε.Π.Χ διαιρούνται συνήθως στους συρτούς, τους πηδηχτούς και τους ανάμικτους. Οι 

χοροί που χαρακτηρίζονται από την ήρεμη συρτή κίνηση στο έδαφος, αποκαλούνται συρτοί. 

Σε αντίθεση, οι πηδηχτοί χοροί χαρακτηρίζονται από τις πολλές αναπηδήσεις και τη 

ζωηρότητα του σώματος. Μια άλλη κατηγορία είναι ο «σειστός» όπου ο χορευτής εκτός από 
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τα πόδια σείει και το πάνω μέρος του σώματος. Ωστόσο, η παραπάνω διάκριση δεν είναι και 

η μοναδική. Το περιεχόμενο και η εξέλιξη στον χρόνο αποτελούν κριτήρια βάσει των οποίων 

διακρίνονται οι χοροί μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη (Αργυριάδου 

Μαλκογιώργος & Μαυροβουνιώτης, 1997):  

• οι θρησκευτικοί, για να τιμήσουν τους θεούς, όπου ιερείς και λαϊκοί χόρευαν γύρω από 

τον βωμό 

• οι πολεμικοί, για πολεμική εξάσκηση και τη νίκη, όπως ο πυρρίχιος που χορεύεται από 

τους Πόντιους 

• οι γυμναστικοί, που μιμούνται την πάλη και το παγκράτιο, παιδιών και αντρών με τη 

συνοδεία μουσικής 

• οι θεατρικοί, με χορό μασκοφόρων 

• οι ακροβατικοί, πρόκειται συνήθως για επαγγελματικούς χορούς 

• οι κωμικοί, πρόκειται για ψυχαγωγικούς χορούς, όπου οι άντρες φορούν γυναικεία ρούχα 

και το αντίθετο  

• οι γαμήλιοι αφορούν σε χορούς κατά την προετοιμασία του γάμου 

• οι πένθιμοι, που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των νεκρών 

• οι βυζαντινοί χοροί από την περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

• οι μιμητικοί που αφορούν μάχες (μαχαίρια στο Ικόνιο), το νοικοκυριό (τζέτζερη στο 

κεφάλι στη Λευκάδα), καλλιέργειας της γης (δρεπάνι στην Κύπρο) 

• οι λαϊκοί και αστικοί χοροί που αναπτύχθηκαν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την 

εμφάνιση του μπουζουκιού, του ρεμπέτικου τραγουδιού και με τους σημαντικούς 

συνθέτες, ερμηνευτές και στιχουργούς, όπως τον Τσιτσάνη, τον Θεοδωράκη, τον 

Χατζηδάκη κ.α. 

• οι σύγχρονοι, μοντέρνοι χοροί με αυτοσχεδιασμούς 

• οι Χιπ χοπ, το Οριεντάλ κ.λ.π  

Όσον αφορά στην ονοματοδοσία των Ε.Π.Χ. αυτή εμφανίζει μεγάλη ποικιλία, καθώς είναι 

πολλά τα κριτήρια στη βάση των οποίων δίνονται τα ονόματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 

χοροί της ηπειρωτικής Ελλάδας ονομάζονται στεριανοί και οι χοροί που χορεύονται στα 

νησιά νησιώτικοι. Υπάρχουν χοροί που η ονομασία τους προέρχεται από το όνομα της 

περιοχής που χορεύονται ή που εμφανίστηκαν πρώτα, όπως Ικαριώτικος, Τσακώνικος, 

Καλαματιανός. Επίσης, κάποιοι χοροί αντλούν το όνομά τους από τραγούδια, όπως ο 

Μενούσης, ο Νικολός, ο Μηχανικός, ο Νταβέλης κ.α. Αλλά και η κατεύθυνση στην οποία 

κινείται ο χορός σε συνάρτηση με τη γεωγραφική προέλευση ονοματοδοτεί κάποιους από 

αυτούς, όπως Ζερβός Καρπάθου, Ζερβός Κάσου. Ο τρόπος, επίσης, με τον οποίο πιάνονται οι 

χορευτές δύναται να δώσει την ονομασία στον χορό, όπως Ζωναράδικος ή ο σταυρωτός. 

Αλλά και από τα αντικείμενα που κρατούν οι χορευτές έχουν δοθεί ονομασίες, όπως ο 
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Μαντηλάτος, τα Κουτάλια κ.α. Κάποιοι χοροί αντλούν την ονομασία τους από τις εποχές του 

έτους, όπως ο Πασχαλιάτικος. Οι χοροί σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πάρει το όνομά τους 

από κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως ο Καγκελευτός Ιερισσού, αλλά και από το πλήθος των 

χορευτών, όπως ο Τρανός χορός. Ο τρόπος που χορεύονται, όπως η Πατινάδα που σημαίνει 

«πατώ και άδω». Τέλος, η ονομασία  μπορεί να προέλθει και από το επάγγελμα ή τη 

συντεχνία των χορευτών, όπως ο Χασάπικος από τους χασάπηδες, ο Μηχανικός από τους 

δύτες (Άντζακα-Βέη & Λουντζάκη, 1999· Ζάλιος, 2009). 

Ο Ε.Π.Χ, που συμβάλει και στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ελλήνων, μεταδίδεται από 

τη μια γενιά στην άλλη. Η ιστορικότητα που τον χαρακτηρίζει επιτρέπει την αναπαραγωγή 

συγκριμένων πολιτισμικών αξιών και την ανάδειξη συγκεκριμένων συμπεριφορών. Για 

παράδειγμα, στο αγροτικό συγκείμενο η σεμνότητα των κοριτσιών αντικατοπτρίζεται στον 

χορό με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τις περιορισμένες κινήσεις του σώματος, το βλέμμα 

προς τα κάτω, τις κινήσεις χωρίς αναπηδήσεις και το χέρι της πρώτο-χορεύτριας στη μέση 

(Δήμας,1989).  

Ο Ε.Π.Χ., αξιοποιώντας τη μουσική, την κίνηση και το τραγούδι, εξυπηρετεί την ανάγκη για 

επικοινωνία, ψυχαγωγία, προβολή, εξωτερίκευση συναισθημάτων ή/και σκέψεων. Προσφέρει 

στους/στις χορευτές/τριες σωματικά (πχ αερόβια ικανότητα, ευλυγισία, μυϊκή αντοχή) 

προσωπικά, κοινωνικά (πχ κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνική ένταξη) και ψυχολογικά (πχ 

αυτοπεποίθηση) οφέλη. Υπό αυτό το πρίσμα ο χορός μετουσιώνεται σε μια διανοητική 

δραστηριότητα συνειδητή και ανθρώπινη (Douka, Zilidou, Lilou & Manou, 2019· Lazou, 

2020). Η ελληνική κοινωνία έχει αποδεχτεί τους Ε.Π.Χ. Οι αφορμές για να χορέψουν οι 

άνθρωποι είναι αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πάσχα, το καρναβάλι, τα πανηγύρια και 

ο γάμος, καθιστώντας τον Ε.Π.Χ. λειτουργικό στοιχείο του κοινωνικού βίου (Σαχινίδης, 

1995). 

Ο Ε.Π.Χ είναι ένα ισχυρό εργαλείο κινητικής αγωγής και εκπαίδευσης, εφόσον δίνει τη 

δυνατότητα στον/ην καθένα/καθεμία να αναπτύξει και να βελτιώσει τις κινητικές δεξιότητες, 

τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση (Φούντζουλας, Νικολάκη, Κουτσούμπα & 

Τυροβολά, 2021).  

Η εκμάθηση του Ε.Π.Χ. ελάμβανε χώρα κατά το παρελθόν μέσα από συγκεκριμένες, άτυπες 

διαδικασίες. Τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι έβλεπαν πως χόρευαν οι μεγαλύτεροι σε 

διάφορες περιστάσεις, όπως τα πανηγύρια, οι γάμοι, οι οικογενειακές και οι ονομαστικές 

εορτές, τα βαφτίσια κ.ά. Με την παρότρυνση και την ενθάρρυνση από τους συγγενείς, την 

παρατήρηση και τη μίμηση της χορευτικής κίνησης τα παιδιά και οι νέοι μάθαιναν τους 

παραδοσιακούς χορούς της περιοχής τους. Είναι προφανές πως η εκμάθηση δε συντελούνταν 

σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά άτυπα μέσα από βιώματα. Στη σημερινή εποχή 

πολλά έχουν αλλάξει. Ο χορός δε μαθαίνεται πλέον βιωματικά, τουλάχιστον  στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Η μάθηση του Ε.Π.Χ έχει ανατεθεί πλέον κατά κύριο λόγο στα 

σχολεία, στους συλλόγους και στα πανεπιστήμια (Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού-ΣΕΦΑΑ) (Δήμας,  Τυροβολά &Κουτσούμπα, 2010) με σκοπό τη διάσωση της 

χορευτικής λαϊκής κληρονομιάς (Ζωγράφου, 1991). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην τυπική 
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εκπαίδευση τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ που αφορούν στο μάθημα της φυσικής αγωγής στην 

Α΄/θμια  και Β΄/ θμια εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ. τονίζουν 

εμφατικά, τις ανάγκες, τους στόχους και τα οφέλη που προκύπτουν από τον Ε.Π.Χ. 

Η μάθηση του Ε.Π.Χ. έχει αλλάξει δραματικά. Η μετάβαση από το χοροστάσι στην αίθουσα 

διδασκαλίας έχει μετασχηματίσει τη μάθηση του Ε.Π.Χ.. Από άτυπη διαδικασία που 

εδράζεται στο βίωμα έχει μετασχηματιστεί σε τυπική ή/και μη τυπική εκπαιδευτική 

διαδικασία με συγκεκριμένη στοχοθεσία και διδακτική μεθοδολογία (Ζωγράφου, 1991). Ο 

παραπάνω μετασχηματισμός έχει αλλάξει και το προφίλ του χοροδιδασκάλου. Δεν αρκούν οι 

εμπειρίες σε σχέση με τον Ε.Π.Χ.. Χρειάζεται να έχει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις όχι 

μόνο για τον Ε.Π.Χ. αλλά και για την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα σε επίπεδο 

διδακτικής μεθοδολογίας είναι αναγκαίο να γνωρίζει τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008∙ Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005∙ Φραγκούλης 2011), το 

επίπεδο και τη δυναμική της χορευτικής ομάδας (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998), προκειμένου 

να διασφαλίσει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να αξιοποιήσει τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους και να διατηρήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον τους στη μάθηση των 

Ε.Π.Χ. Οι εκπαιδευτικές συμμετοχικές τεχνικές που υποστηρίζουν τα παραπάνω είναι 

συνήθως η μελέτη περίπτωσης, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, οι ερωτήσεις – 

απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών (Brainstorming), οι ομάδες εργασίας, η πρακτική άσκηση, η 

λύση προβλήματος και η συζήτηση (Jarvis, 2004, Καραλής, 2007, Κόκκος, 2008, 

Φραγκούλης & Φραντζή, 2010∙ Οικονόμου, 2011). Δεν αποτελεί ωστόσο πρόθεσή μας να 

επεκταθούμε στο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στις παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές.   

3.Μεθοδολογία της έρευνας 

Κατά τη διδασκαλία του Ε.Π.Χ στους ενήλικες δεν μπορεί να αγνοηθεί το ευρύτερο 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα δε δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην 

ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και τη μάθηση των Ε.Π.Χ.. Με βάση την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και παρά την εξαντλητική αναζήτησή μας δεν 

εντοπίσαμε παρά ελάχιστες έρευνες που να διερευνούν την αξιοποίηση των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση 

του βαθμού στον οποίο οι χοροδιδάσκαλοι του ελληνικού παραδοσιακού χορού αξιοποιούν 

τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία τους. Στόχοι της έρευνάς μας 

αποτελούν η διερεύνηση: α) των λόγων που ωθούν τους χοροδιδασκάλους στη διδασκαλία 

των Ε.Π.Χ., β) της ενημέρωσής τους σε θέματα Ε.Π.Χ., γ) της συμβολής των Ε.Π.Χ. σε 

επιμέρους ζητήματα της διδασκαλίας, και δ) του βαθμού στον οποίο γνωρίζουν οι 

χοροδιδάσκαλοι τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τις αξιοποιούν στην πράξη. Στη 

βάση των παραπάνω στόχων διατυπώνονται τα εξής διερευνητικά ερωτήματα: α) ποιοι λόγοι 

ωθούν τους χοροδιδασκάλους στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ., β) ενημερώνονται σε θέματα που 
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άπτονται των Ε.Π.Χ. σε σεμινάρια, γ) ποια είναι η συμβολή των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία, και δ) ποιες 

συμμετοχικές εκπαιδευτικές γνωρίζουν οι χοροδιδάσκαλοι και ποιες από αυτές αξιοποιούν 

στη διδασκαλία τους.  

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον σκοπό και τους στόχους της έρευνάς μας αξιοποιήσαμε 

τη δειγματοληπτική έρευνα με βάση το ερωτηματολόγιο (Creswell, 2016). Το εργαλείο 

εκπονήθηκε στο περιβάλλον της Google Forgms και χορηγήθηκε ηλεκτρονικά. Όσον αφορά 

στον πληθυσμό αναφοράς είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των 

ανθρώπων που δρουν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά ως χοροδιδάσκαλοι Ε.Π.Χ. 

Αξιοποιήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας. Η συγκεκριμένη επιλογή σε 

συνδυασμό με τα περιορισμένα στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό στόχο έχουν ως 

αποτέλεσμα τα ευρήματα της έρευνας να αναφέρονται στο δείγμα και να μην μπορούν να 

γενικευτούν στον πληθυσμό αναφοράς. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται χοροδιδασκάλους 

που ασχολούνται με τη διδασκαλία των Ε.Π.Χ σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε ΑΕΙ της 

χώρας, στις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε προγράμματα δήμων, σε 

επιστημονικά σωματεία, σε αθλητικούς συλλόγους, σε ιδιωτικές σχολές κτλ.  

Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων που αφορούν σε στοιχεία του δείγματος 

Στοιχεία του δείγματος Ν % 

Φύλο Άνδρας 42 42 

Γυναίκα 58 58 

 

Ηλικία 

19-38 20 20 

39-49 38 38 

50-65 42 42 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος/η 20 20 

Έγγαμος/η 74 74 

Διαζευγμένος/η 6 6 

 

Παιδιά 

Ναι 75 75 

Όχι 25 25 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Λυκείου 7 7,0 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 63 63,0 

Μεταπτυχιακό 23 23,0 

Διδακτορικό  7 7,0 

 

Χρόνια διδασκαλίας 

1-6 27 27 

7-12 15 15 
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≥13  58 58 

 

 

Ιδιότητα 

Εμπειρικός χοροδιδάσκαλος 20 20 

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής 25 25 

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με 

ειδίκευση στον Ε.Π.Χ 

55 55 

 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 ερωτώμενους. Το 42% είναι άνδρες και το 58% 

γυναίκες. Όσον αφορά στην ηλικία τους 20 ερωτώμενοι είναι μεταξύ 19-38 ετών, 38 μεταξύ 

39-49 ετών και 42 μεταξύ 50-65 ετών. Σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση 20 

ερωτώμενοι είναι άγαμοι, 74 έγγαμοι και 6 διαζευγμένοι. Οι 75 ερωτώμενοι έχουν παιδιά, 

ενώ οι 25 δεν έχουν. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσής τους οι 7 είναι απόφοιτοι 

Λυκείου, οι 63 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 23 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου και οι 7 κάτοχοι διδακτορικού. Όσον αφορά στην εμπειρία τους οι 27 έχουν εμπειρία 

1-6 έτη, οι 15 7-12 έτη και οι 58 περισσότερα από 13 έτη. Τέλος, σε σχέση με την ιδιότητά 

τους οι 20 είναι εμπειρικοί χοροδιδάσκαλοι, οι 25 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και οι 55 

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στον Ε.Π.Χ. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αναφορικά με τους λόγους βάσει των οποίων οι χοροδιδάσκαλοι του δείγματος διδάσκουν 

Ε.Π.Χ., η δημοφιλέστερη απάντηση με ποσοστό 75% συνδέεται με την ανάγκη των 

ερωτώμενων να προσφέρουν στον τόπο τους μυώντας τους εκπαιδευομένους στην ελληνική 

χορευτική παράδοση. Ακολουθεί η αγάπη των ερωτώμενων για την ελληνική παράδοση με 

ποσοστό 68%. Περίπου ο ένας στους τρεις διδάσκει Ε.Π.Χ. είτε για οικονομικούς λόγους 

(37%) είτε γιατί θέλουν να συμμετέχουν σε χορευτικές παραστάσεις (35%).  

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τους λόγους διδασκαλίας 

Ε.Π.Χ 

Λόγοι διδασκαλίας Ν % 

Για να προσφέρω στον τόπο μου μυώντας τους συμμετέχοντες στην 

Ελληνική χορευτική παράδοση 

75 75% 

Αγαπώ την Ελληνική παράδοση 68 68% 

Για οικονομικούς λόγους 37 37% 

Για χορευτικές παραστάσεις 35 35% 

 

Ακολουθεί στη συνέχεια η ερώτηση που εξετάζει τον βαθμό ενημέρωσης των 

χοροδιδασκάλων σε θέματα Ε.Π.Χ. μέσω σεμιναρίων. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του 
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μέσου όρου προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι είναι αρκετά ενημερωμένοι σε θέματα Ε.Π.Χ. 

(Μ.Ο.:3,30-Τ.Α.:1,219). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι περίπου ο ένας στους τρεις (30%) 

δεν έχει καθόλου ή έχει λίγη ενημέρωση σε θέματα Ε.Π.Χ. μέσω σεμιναρίων.  

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τον βαθμό ενημέρωσή τους 

σε θέματα Ε.Π.Χ. μέσω σεμιναρίων 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δείκτες 

f % f % f % f % f % Μ.Ο

. 

T.A. 

Βαθμός 

ενημέρωσης 

23 23 19 19 28 28 25 25 5 5 3,30 1,219 

 

Όσον αφορά στον βαθμό στον οποίο οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές συμβάλουν στην 

ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι συμμετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό (Μ.Ο.:4,05-Τ.Α.:0,880) στην 

εκμάθηση των Ε.Π.Χ.  

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τον βαθμό συμβολής των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων και τη βελτίωση της απόδοσης. 

Βαθμός 

συμβολής στην 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δείκτες 

f % f % f % f % f % Μ.Ο

. 

T.A. 

Ενεργητική 

συμμετοχή 

37 37 35 35 24 24 4 4 0 0 4,05 0,880 

Αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτή – 

εκπαιδευομένων 

34 34 41 41 24 24 1 1 0 0 4,08 0,787 

Βελτίωση της 

απόδοσης 

27 27 42 42 25 25 5 5 1 1 3,89 0,898 

 

Οι ερωτώμενοι θεωρούν επίσης ότι οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές συμβάλλουν 

σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων 

(Μ.Ο.:4,08-Τ.Α.:0,787), καθώς επίσης και ότι η αξιοποίηση των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τη χορευτική τους 

απόδοση. 
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Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς την προετοιμασία και τον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας των Ε.Π.Χ. 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δείκτες 

f % f % f % f % f % Μ.Ο

. 

T.A. 

Προετοιμασία 

διδασκαλίας 

22 22 47 47 23 23 8 8 0 0 3,83 0,865 

Σχεδίαση 

διδασκαλίας με 

βάση τις Σ.Ε.Τ. 

15 15 29 29 37 37 16 16 3 3 3,37 1,022 

Οι ερωτώμενοι δηλώνουν ότι προετοιμάζουν σε σημαντικό βαθμό τη διδασκαλία των Ε.Π.Χ., 

καθώς η τιμή του μέσου όρου είναι 3,83. Ωστόσο, η προετοιμασία τους δεν συντελείται στη 

βάση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στον ίδιο υψηλό βαθμό, καθώς η τιμή του 

μέσου όρου μειώνεται κατά περίπου μισή μονάδα (Μ.Ο.:3,37-Τ.Α.:1,022). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρίζουν τις υπό εξέταση συμμετοχικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές. Με βάση τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι 82 ερωτώμενοι γνωρίζουν την πρακτική 

άσκηση (82%), 76 γνωρίζουν τη συζήτηση (76%), 71 τις ομάδες εργασίας (71%) και 70 την 

τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων (70%). Χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι υπόλοιπες 

τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα 54 γνωρίζουν τη μελέτη περίπτωσης (54%), 51 την προσομοίωση 

(51%), 46 το παίξιμο ρόλων (46%), 45 τον καταιγισμό ιδεών (45%) και 39 τη λύση 

προβλήματος (39%).  

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τη γνώση των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών 

Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές  Ν % 

Πρακτική άσκηση 82 82% 

Συζήτηση  76 76% 

Ομάδες εργασίας 71 71% 

Ερωτήσεις - απαντήσεις 70 70% 

Μελέτη  περίπτωσης 54 54% 

Προσομοίωση  51 51% 

Παίξιμο ρόλων 46 46% 

Καταιγισμός ιδεών 45 45% 

Λύση προβλήματος 39 39% 
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Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση που διερευνά τον 

βαθμό στον οποίοι αξιοποιούν τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία των 

Ε.Π.Χ. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του μέσου όρου προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα αξιοποιούν πολύ τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ. 

(Μ.Ο.:3,88-Τ.Α.:0,946). Θετική εντύπωση προκαλεί ο περιορισμένος αριθμός 

συμμετεχόντων που δήλωσαν είτε ότι αξιοποιούν λίγο τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές (5 συμμετέχοντες) είτε καθόλου (1 συμμετέχοντας). 

Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τον βαθμό χρήσης των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ. 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δείκτες 

f % f % f % f % f % Μ.Ο. T.A. 

Βαθμός 

ενημέρωσης 

31 31 33 33 30 30 5 5 1 1 3,88 0,946 

 

Προκειμένου να διεισδύσουμε βαθύτερα στο ζήτημα της αξιοποίησης των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών στην πράξη ρωτήσαμε τους συμμετέχοντας να μας απαντήσουν σε 

πιο βαθμό χρησιμοποιούν καθεμία από τις υπό εξέταση συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές.  

Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχόντων του δείγματος ως προς τη χρήση συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ.  

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δείκτες 

f % f % f % f % f % Μ.Ο T.A. 

Πρακτική 

άσκηση 

40 40 24 24 29 29 4 4 3 3 3,94 1,062 

Συζήτηση  24 24 24 24 38 38 12 12 2 2 3,56 1,048 

Ερωτήσεις 

απαντήσεις 

12 12 24 24 33 33 21 21 10 10 3,07 1,157 

Ομάδες 

εργασίας 

11 11 22 22 31 31 15 15 21 21 2,87 1,284 

Προσομοίωση  7 7 17 17 27 27 22 22 27 27 2,55 1,250 

Μελέτη 

περίπτωσης  

6 6 12 12 32 32 26 26 24 24 2,50 1,159 

Λύση 

προβλήματος 

5 5 11 11 34 34 27 27 23 23 2,48 1,114 
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Καταιγισμός 

ιδεών 

6 6 16 16 24 24 18 18 36 36 2,38 1,285 

Παίξιμο ρόλων 0 0 13 13 24 24 40 40 23 23 2,27 0,962 

 

Οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται πολύ από τους ερωτώμενους στη 

διδασκαλία των Ε.Π.Χ. είναι η πρακτική άσκηση (Μ.Ο.:3,94-Τ.Α.:1,062) και η συζήτηση 

(Μ.Ο.:3,56-Τ.Α.:1,048). Αρκετά αξιοποιούνται οι ερωτήσεις-απαντήσεις (Μ.Ο.:3,07-

Τ.Α.:1,157) και οι ομάδες εργασίας (Μ.Ο.:2,87-Τ.Α.:1,284). Λίγο αξιοποιούνται η 

προσομοίωση (Μ.Ο.:2,55-Τ.Α.:1,250), η μελέτη περίπτωσης (Μ.Ο.:2,50-Τ.Α.:1,159), η λύση 

προβλήματος (Μ.Ο.:2,48-Τ.Α.:1,114), ο καταιγισμός ιδεών (Μ.Ο.:2,38-Τ.Α.:1,285) και το 

παίξιμο ρόλων (Μ.Ο.:2,27-Τ.Α.:0,962). 

5. Αποτελέσματα της έρευνας και συζήτηση 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Οι ερωτώμενοι διδάσκουν Ε.Π.Χ. σε ενηλίκους καθώς θεωρούν ότι προσφέρουν στον 

τόπο τους, μυώντας τους συμμετέχοντες στην ελληνική χορευτική παράδοση, αλλά και 

επειδή αγαπούν την ελληνική παράδοση. Ωστόσο, υπάρχουν και συμμετέχοντες, περίπου 

ο ένας στους τρεις, που παρακινούνται είτε από τις οικονομικές απολαβές είτε επειδή 

θέλουν να συμμετέχουν σε χορευτικές παραστάσεις.  

• οι ερωτώμενοι είναι αρκετά ενημερωμένοι σε θέματα Ε.Π.Χ. Είναι προφανές πως σε 

αυτό το πεδίο πολλά μπορούν να συμβούν, καθώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα σεμινάρια ή άλλου αντίστοιχου τύπου 

εκπαιδευτικά προγράμματα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τους συμμετέχοντες με γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις σε θέματα που άπτονται των Ε.Π.Χ. και της διδασκαλίας τους.  

• οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι αποτιμούν θετικά τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές, καθώς θεωρούν ότι η αξιοποίησή τους στην πράξη συμβάλλει σε σημαντικό 

βαθμό στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στην ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων και στη βελτίωση της 

χορευτικής απόδοσης των εκπαιδευομένων.  

• αν και οι ερωτώμενοι δηλώνουν σε σημαντικό βαθμό ότι προετοιμάζουν τη διδασκαλία 

των Ε.Π.Χ., δε φαίνεται όμως να εντάσσουν στον ίδιο σημαντικό βαθμό τις συμμετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους. Τα ευρήματα της έρευνάς 

μας έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας του Μικρώνη (2008), καθώς από 

την έρευνά του προκύπτει ότι οι χοροδιδάσκαλοι δεν κάνουν την κατάλληλη 

προετοιμασία.  

• οι συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται ότι γνωρίζουν αρκετές συμμετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές. Η πρακτική άσκηση, η συζήτηση, οι ομάδες εργασίας και οι 
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ερωτήσεις-απαντήσεις είναι γνωστές στη συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων. Η 

μελέτη περίπτωσης, η προσομοίωση, το παίξιμο ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών και η λύση 

προβλήματος είναι λιγότερο γνωστές. Οι ερωτώμενοι ωστόσο δηλώνουν ότι αξιοποιούν 

τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην πράξη σε υψηλό βαθμό. Οι περισσότερο 

δημοφιλείς τεχνικές είναι η πρακτική άσκηση και η συζήτηση, καθώς φαίνεται ότι 

αξιοποιούνται πολύ από τους ερωτώμενους. Σε μικρότερο βαθμό αξιοποιούνται οι 

ερωτήσεις-απαντήσεις και οι ομάδες εργασίας. Σε ακόμη μικρότερο βαθμό 

χρησιμοποιούνται η προσομοίωση, η μελέτη περίπτωσης, η λύση προβλήματος, ο 

καταιγισμός ιδεών και το παίξιμο ρόλων. Τα ευρήματα της έρευνάς μας έρχονται και 

πάλι σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας του Μικρώνη (2008), καθώς από την 

έρευνά του προκύπτει ότι οι χοροδιδάσκαλοι δε χρησιμοποιούν τις συμμετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές, παρά μόνο τη δασκαλοκεντρική μέθοδο και κάποιες «μιμητικές» 

τεχνικές. Τα ευρήματα της έρευνάς μας όμως φαίνεται να συνάδουν με την έρευνα του 

Φυτίλη (2013), σύμφωνα με την οποία οι χοροδιδάσκαλοι αξιοποιούν την πρακτική 

άσκηση. 

Η παρούσα έρευνα αναμφίβολα εμπλουτίζει τη συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία των Ε.Π.Χ. σε ενήλικες. Ωστόσο, 

προτείνουμε την περαιτέρω διερεύνηση του υπό εξέταση θέματος βάσει μιας έρευνας 

μεγαλύτερης κλίμακας, που θα διασφαλίσει τις προϋποθέσεις γενίκευσης των 

συμπερασμάτων στον πληθυσμό αναφοράς.  
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Abstract: The training of Education Executives aiming at the imrpovement of our country’s 

educational system is a strategic component of for its quality. However, compared to other 

countries, their training lags significantly and many more steps have to be taken. The purpose 

of this article is to highlight the necessity to form an organized framework for education 

executives training and to present the possibilities of utilizing other countries’ good practices 

as well as the contribution of the National Centre of Public Administration and Local 

Government (E.K.D.D.A.), the official training body in public administration. The article 

begins with a bibliographic overview of the increased training needs of the education 

executives nowadays followed by a review of good practices applied in various countries 

around the world, the description of the  existing institutional framework for their training in 

Greece and  the specialized training programs offered by EKDDA, during the last decade, in 

the field of Education Administration. The necessity of direct cooperation between the 

Ministry of Education and EKDDA is emphasized and the article concludes with a proposal 

for the institutionalization of an integrated training framework for education executives 

aiming at optimizing their administrative work and consequently the total operation of the 

educational system. 

Keywords: E.K.D.D.A, training, executive, education, administration-management 

Περίληψη: Η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας αποτελεί συνισταμένη στρατηγικής σημασίας για 

την ποιότητα του. Συγκριτικά όμως με άλλες χώρες η επιμόρφωσή τους υστερεί σημαντικά 

και οφείλουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Ο στόχος του παρόντος άρθρου είναι να 

αναδειχθεί η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός οργανωμένου πλαισίου επιμόρφωσης των 

στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης και να παρουσιαστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης 

καλών πρακτικών άλλων χωρών και η συμβολή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ως επίσημου φορέα επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση. Το άρθρο εκκινεί με 
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βιβλιογραφική επισκόπηση σχετική με τις αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες των στελεχών 

εκπαίδευσης στις μέρες μας και συνεχίζει με ανασκόπηση καλών πρακτικών διάφορων 

χώρων ανά την υφήλιο. Στη συνέχεια περιγράφεται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 

επιμόρφωσής τους στη χώρα μας και  παρουσιάζονται τα εξειδικευμένα επιμορφωτικά 

προγράμματα που προσφέρει την τελευταία δεκαετία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α για το χώρο της 

διοίκησης στην εκπαίδευση. Τονίζεται η αναγκαιότητα άμεσης συνεργασίας του Υπουργείου 

Παιδείας με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α και καταλήγει σε μια πρόταση θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου 

πλαισίου επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης για την βελτιστοποίηση του διοικητικού 

τους έργου και κατ’ επέκταση τη συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Λέξεις-κλειδιά: ΕΚΔΔΑ, επιμόρφωση, στέλεχος, εκπαίδευση, διοίκηση  

Εισαγωγή 

Συμπληρώνοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με 

την απειλή της ανθρώπινης υγείας και την παγκόσμια οικονομική και ηθική κρίση που αυτή 

έχει επιφέρει. Σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον παγκοσμίως η διοίκηση της δημόσιας 

εκπαίδευσης στη χώρα μας καλείται όχι μόνο να εφαρμόσει παγκόσμιες τάσεις του δημόσιου 

μάνατζμεντ αλλά να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις συνεχώς νέες ανάγκες που προκύπτουν, 

καινοτομώντας αδιάκοπα προς όφελος του πολίτη αλλά και της κοινωνίας ως σύνολο.  

Ως ένας από τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους του διευρυμένου 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 149 

της Συνθήκης της Ε.Ε., η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης συμβάλλει στην επίτευξη 

υψηλού επιπέδου παιδείας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες αποτελώντας τον κινητήριο 

εκείνο μοχλό, για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στενά 

συνδεδεμένης με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών-μελών Ρουσσάκης & 

Πασσίας (2006). Στη χώρα μας, ο λόγος περί ποιότητας στον εκπαιδευτικό χώρο ξεκινάει 

επίσημα το 2013 με τη σύσταση της «Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. / νόμος 4142 (ΦΕΚ 83 Α’/09-04-2013). Στη 

διεθνή βιβλιογραφία, πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε οργανισμού θεωρείται η 

εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού του (Mullins, 2007 & Berman, Bowman, West & 

Van Wart, 2012) ως αρχική εκπαίδευση αλλά και ως δια βίου. Στο χώρο της διοίκησης της 

εκπαίδευσης η επιμόρφωση θεωρείται συνισταμένη στρατηγικής σημασίας με πολυσύνθετο 

χαρακτήρα τόσο για την επαγγελματική ενδυνάμωση των ίδιων των στελεχών όσο και για τη 

βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το συνεχή εκσυγχρονισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων (Ανδρέου, 1992 & Day, 2003). Ως επιμόρφωση, ορίζεται το 

σύνολο εκείνο των διαδικασιών που σχετίζονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την αναβάθμιση 

των ακαδημαϊκών προσόντων, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των εκπαιδευτικών 

(Μαυρογιώργος, 1996), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητά τους στον  εργασιακό τους χώρο.  
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Σε πολλές χώρες του κόσμου την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα 

στην επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης, με οργανωμένες και στοχευόμενες 

επιμορφωτικές διαδικασίες. Στη χώρα μας, εν αντιθέσει, λιγοστά βήματα έχουν γίνει μέχρι 

στιγμής με πολλούς πανεπιστημιακούς του χώρου να τονίζουν επιτακτικά την αναγκαιότητα 

της. Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), τα στελέχη εκπαίδευσης θα πρέπει να κατέχουν στο 

ελάχιστο, βασικές γνώσεις διοίκησης (προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, 

συντονισμού και αξιολόγησης). Οι γνώσεις διοίκησης μάλιστα δεν πρέπει να περιορίζονται 

μόνο στις βασικές έννοιες αλλά να εξειδικεύονται εις βάθος, ώστε όλα τα στελέχη να είναι 

ικανά να αντεπεξέρχονται με επάρκεια στις νέες προκλήσεις του χώρου (Κουλουμπαρίτση, 

2008). Η επιμόρφωση των στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των 

Εκπαιδευτικών μονάδων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την ποιοτική βελτίωση του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, την εφαρμογή του σύγχρονου μάνατζμεντ στην παιδεία, την 

ορθολογική διαχείριση υλικών πόρων, την έμπνευση, την υποκίνηση και την εκχώρηση 

εξουσιών στο ανθρώπινο δυναμικό με το μετασχηματισμό τυχόν δυσλειτουργικών 

αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών.   

Κατά συνέπεια, το μείζον αυτό ζήτημα της επιμόρφωσης των στελεχών διοίκησης της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης, πρέπει να τεθεί σοβαρά στο τραπέζι των ιθυνόντων όπως έχει 

προταθεί ήδη από το 2016, από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Με μεγάλη ευαισθητοποίηση οφείλει να ξεκινήσει μια σοβαρή, σε βάθος συζήτηση 

στοχεύοντας στη θέσπιση ενός διαβαθμισμένου προτύπου επιμόρφωσης μέσα σε ένα άριστα 

οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης. Σε αυτό πρωτίστως, θα συμβάλει η μελέτη των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για στελέχη εκπαίδευσης διάφορων κρατών ανά την υφήλιο 

και σε δεύτερη φάση η επιλογή και ένταξη καλών πρακτικών στα δεδομένα της χώρας μας. 

Πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια βάση, σύμφωνα με τις συνεχώς νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω όμως μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο 

εάν γίνει αντιληπτή η ανάγκη για αύξηση δαπανών σχετικά με τη δια βίου επιμόρφωση των 

στελεχών εκπαίδευσης και την αρτιότερη επαγγελματική τους επάρκεια και ανέλιξη 

(Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, Κούτρα, 2008).  

Η επιμόρφωση στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης σε διάφορα κράτη ανά την 

υφήλιο   

Η διοίκηση της εκπαίδευσης ως νέα επιστήμη παγκοσμίως, συμπληρώνει μόνο μερικές 

δεκαετίες στις μέρες μας. Λίγο πριν τη δεκαετία του 1950, εξαιτίας των έντονων ρευμάτων 

αστικοποίησης του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δημιουργούνται οι 

πρώτες μεγάλες σχολικές μονάδες ενώ παράλληλα προκύπτουν μεγάλες ανάγκες για τη 

διοίκησή τους. Ως εύκολη και γρήγορη λύση, βασικές αρχές της διοίκησης και οργάνωσης 

του ιδιωτικού τομέα των Η.Π.Α. μεταφέρονται και βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο της 

εκπαίδευσης.  
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Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η συζήτηση περί οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης 

περιορίζονταν μόνο σε θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Από το 1980 και μετά διαφαίνεται 

αργά, αλλά σταθερά, μια νέα εποχή για το χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης με παγκόσμια 

εμβέλεια. Τη δεκαετία του 1990, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bush (1995), η διοίκηση 

της εκπαίδευσης αρχίζει να διαθέτει πλέον τη δική της βιβλιογραφία αποτελώντας έτσι ένα 

αναγνωρισμένο ακαδημαϊκά γνωστικό αντικείμενο.  Νέα αντικείμενα της οργάνωσης και 

διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων εισάγονται σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 

διάφορα κράτη και δημιουργούνται - προωθούνται προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

από πολλά πανεπιστήμια προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης.  

Στις μέρες μας η επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών του εκπαιδευτικού χώρου θεωρείται 

υψίστης σημασίας για την εναρμόνισή τους με τις σύγχρονες επιταγές του εκπαιδευτικού 

γίγνεσθαι. Σε πολλές ακόμα χώρες του κόσμου αποτελεί άτυπη διαδικασία, ενώ καλές 

πρακτικές θέσπισης οργανωμένου πλαισίου κατάρτισής τους, αρχίζουν να διαφαίνονται σε 

αναπτυγμένες κυρίως χώρες, όπως τη Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., στις 

οποίες μάλιστα η επιμόρφωση των στελεχών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή 

και τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της παιδείας. Σε μια προσπάθεια 

ανίχνευσης κοινών στοιχείων και διαφορών μεταξύ Ελλάδας και κρατών Ευρώπης, Αμερικής 

και Ασίας αναφορικά με την επιμόρφωση των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης, 

διαπιστώνουμε ότι:  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως αναφέρουν οι Bush & Jackson (2002)  η 

επιμόρφωση των στελεχών είναι υποχρεωτική πριν την ανάληψη καθηκόντων ακολουθώντας 

τα πρότυπα Πιστοποίησης Διαπολιτειακής Κοινοπραξίας για Σχολικούς Ηγέτες (Interstate 

School Leaders Licensure Consortium (I.S.L.L.C). Απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, ώστε η ανάληψη του ηγετικού ρόλου 

τους να γίνει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα (Hansford & Ehrich, 2006). Εκτός του 

παραπάνω κοινού πλαισίου όλων των πολιτειών, η κάθε μία έχει θεσπίσει τις δικές τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή προετοιμασία των στελεχών της. Για παράδειγμα, στο 

Τέξας υποχρεούνται να λάβουν πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ηγεσίας κατόπιν εξετάσεων σε 

διάφορα πεδία, όπως αυτό της Σχολικής Κουλτούρας, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της 

Εκπαίδευσης, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, ενώ και στον Καναδά τα υποψήφια στελέχη 

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Principal’s Qualification 

Program» (PQP) (Murakami, Tornsen, & Pollock, 2014). 

Παρόμοιες στρατηγικές ακολουθούν κάποια από τα κράτη της Ευρώπης. Στη Φιλανδία, που 

τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

κοινότητα, τα διευθυντικά στελέχη θεωρούνται από τους πιο υψηλά προσοντούχους 

επαγγελματίες (Shantal, Halttunen, & Pekka, 2014). Η αναμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία των 

δημοτικών αρχών στις διαδικασίες πρόσληψης των στελεχών εκπαίδευσης θεωρεί 

προαπαιτούμενο το πτυχίο στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων για την κατάθεση αίτησης 

υποψηφιότητας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη υποχρεούνται να 

συμμετέχουν ετησίως σε τριήμερη εκπαίδευση που οργανώνεται από τις δημοτικές αρχές του 
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τόπου. Πέραν όμως της υποχρεωτικής επιμόρφωσης τα στελέχη μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες που τους παρέχονται για δωρεάν επιμόρφωση από τον Πανεπιστημιακό χώρο 

και από άλλα κέντρα εκπαίδευσης.  

Ομοίως ο κρατικός μηχανισμός της Σουηδίας αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης των 

στελεχών της εκπαίδευσης πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, ώστε να είναι καθόλα 

έτοιμοι σχετικά με τη α) σχολική νομοθεσία, β) στη διαχείριση σκοπών – στόχων και γ) τη 

σχολική ηγεσία, ήδη από το 2009 δημιούργησε το «National school Leadership Training 

Program” (NSLTP) (Skolverket, 2010, όπ. αναφ. στους Murakami et al., 2014,σ. 7).  

Με το εξαιρετικά αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται με το νόμο 

Πλαίσιο του 1998 (The School Standards and Framework Act) το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

αναθέσει από το 2004 στις Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές το διορισμό των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης. Η ύπαρξη διαφορετικών κριτηρίων κάθε σχολικής μονάδας σχετικά με τα 

προσόντα διορισμού σε θέση ευθύνης αλλά και η πολυπλοκότητα των καθηκόντων που 

καλείται να εκτελέσει ένα στέλεχος εκπαίδευσης, σύμφωνα με το έγγραφο “National 

Standards for Headteachers” (DFES, 2004) της αγγλικής κυβέρνησης, έχει οδηγήσει στη 

διαμόρφωση ενός σχεδίου  με τρία κρατικά προγράμματα για την εκπαίδευση και την 

επιμόρφωσή τους. Το πρώτο αφορά τους υποψήφιους διευθυντές, που οφείλουν να 

παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα “National Professional Qualification for Headship “ 

(Ν.P.Q.Η.)  του εκπαιδευτικού ιδρύματος “The National College for school Leadership” 

(NCSL), το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επαγγελματικών γνώσεων 

και ικανοτήτων σχετικά με την ηγεσία στην εκπαίδευση. Το δεύτερο πρόγραμμα 

“Headteachers’ Leadership and Management Programme” (HEADLAMP)  αφορά τα 

νεοδιόριστα στελέχη, ενώ για τα εν ενεργεία στελέχη με πολλά χρόνια στο χώρο της 

εκπαίδευσης σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leadership Programme for Serving 

Headteachers” (LPSH) (Κουτούζης, Κυρανάκης, Μαυράκη & Μπιθαρά, 2008). Οι 

πιστοποιημένες γνώσεις των στελεχών στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης αποτελεί 

και εδώ βασική προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας. 

Από το 2013 και η Πολωνία διαθέτει ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης για όσους 

επιθυμούν να γίνουν μελλοντικά στελέχη της εκπαίδευσης ή για εκείνους που μόλις 

τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης αλλά και για εκείνους που είναι έμπειρα στελέχη και 

επιθυμούν τη διαρκή βελτίωσή τους. Οι περιοχές επιμόρφωσης του προγράμματος καλύπτουν 

θεματολογία σχετική με την εκπαιδευτική ηγεσία, τη διδασκαλία και τη μάθηση, την 

εκπαιδευτική πολιτική, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, τα νομικά - 

οικονομικά ζητήματα και την προσωπική ανάπτυξή τους (Dorczak & Mazurkiewicz, 2013). 

Στην Πορτογαλία, μια χώρα που παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία στη δομή και τη 

φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματός της με την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα  ισχυρό 

συγκεντρωτισμό στην οργάνωση και διοίκηση στης εκπαίδευσης, ήδη από το 1998 δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στο διοικητικό ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης της. Με Προεδρικό 

Διάταγμα (1/98) έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική επιμόρφωση με ειδικά προγράμματα στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης και αποτελεί ένα από τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για να 
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θέσει κάποιος υποψηφιότητα για θέση ευθύνης στον εκπαιδευτικό χώρο (Κουτούζης κ.α, 

2008). 

Στην Ισπανία οι επιλεχθέντες σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση πρέπει, πριν τον διορισμό 

τους, να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, που 

οργανώνεται από τις Αυτόνομες Κοινότητες, σύμφωνα με τον νόμο του 1990 για την 

Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος (Ley Organica de Ordenacion General del 

Sistema Educativo – LOGSE). Από το 2000 για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και 

στελεχών της εκπαίδευσης, σε συμβουλευτική βάση για το Υπουργείο, έχει ιδρυθεί το 

Ανώτατο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.  Απαλλάσσονται όμως από την 

υποχρέωση παρακολούθησης όσοι από αυτούς διαθέτουν δύο τουλάχιστον χρόνια εμπειρίας. 

Παρά τη σχετική μέριμνα για θέματα επιμόρφωσης γενικά δεν υπάρχει εξειδικευμένο 

πρόγραμμα αποκλειστικά για όσους υπηρετούν ήδη ως στελέχη στην εκπαίδευση (Κουτούζης 

κ.α, 2008).  

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τους Ylimaki & Jacobson (2011) τα υποψήφια στελέχη 

παρακολουθούν οικειοθελώς μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης σε 

δημόσια/ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από το 2013 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) Κύπρου 

εισήγαγε ένα πρόγραμμα έξι ενοτήτων για τους νεοπροαχθέντες διευθυντές, επικεντρωμένο 

σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας-διοίκησης: α) σχολική νομοθεσία, β) ανάπτυξη της 

σχολικής μονάδας, γ) προγραμματισμός οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας, δ) ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος, ε) διαχείριση και ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού, και στ) προαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης. Ως προς τη 

στοχοθεσία και το περιεχόμενό των προγραμμάτων επιδιώχθηκε η σύνδεση της θεωρίας με 

την πράξη και ως προς τη μεθοδολογία δόθηκε έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα των 

εισηγήσεων και στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Π.Ι. Κύπρου, 2014). 

Στην Ασιατική ήπειρο, Ισραήλ, Κορέα, Σιγκαπούρη, και Χονγκ Κονγκ στρέφουν ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια, το βλέμμα τους στις ικανότητες των ηγετικών στελεχών 

της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στο Ισραήλ η επιμόρφωση εστιάζεται κυρίως σε θέματα 

παιδαγωγικής ηγεσίας (Shaked, 2014). Στην Κορέα τα στελέχη υποχρεούνται να κατέχουν 

ειδική άδεια, μέσω επιμορφώσεων από την Επιμορφωτική Μονάδα Εκπαιδευτικών του 

Υπουργείου Παιδείας και τα δημόσια πανεπιστήμια. Η παρεχόμενη εκπαίδευσή τους 

περιλαμβάνει τρία στάδια: (α) το πρώτο στάδιο αναφέρεται στα συστήματα διαχείρισης του 

σχολείου, μελέτες για την προετοιμασία των αναγκαίων δημοσιεύσεων και πηγές 

πληροφόρησης, (β) το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο η ανάπτυξη των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων διοίκησης των υποψηφίων παρέχεται από ειδικούς οργανισμούς, και (γ) το τρίτο 

στάδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της επάρκειας των υποψηφίων διευθυντών μέσω 

εκπαιδευτικών ενοτήτων που παρέχονται από τα πανεπιστήμια, σεμιναρίων και 

προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξ ΑΕ). Ομοίως, στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με 

τους Yan & Ehrich (2009), η κατοχή διπλώματος στη Διοίκηση της εκπαίδευσης μονοετούς 

διάρκειας αποτελεί βασικό προσόν για τα στελέχη με σκοπό να ανταποκριθούν στον νέο 

απαιτητικό και πολυδιάστατο ρόλο τους. Στο Χονγκ Κόνγκ τα υποψήφια στελέχη 
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υποχρεωτικά κατέχουν το πιστοποιητικό “Certificate for Principalship” ως μηχανισμό 

διασφάλισης της ποιότητας των επιλεχθέντων στελεχών (Wong, 2004), ενώ τα 

νεοεισερχόμενα στελέχη υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό βραχυχρόνιο 

πρόγραμμα εννέα ημερών με θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική σε εργαστήρια.   

Τέλος στην μακρινή Αυστραλία ακολουθούνται πρότυπα επιμόρφωσης, όπως το “Leadership 

Matters” του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Τεχνών. Οι Yan & Ehrich, (2009) υποστηρίζουν 

ότι με την επιμόρφωση αυτή οι ηγέτες εκπαιδεύονται με στόχο να προσφέρουν σε ένα 

ποιοτικά ανώτερο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αναπτύσσοντας ικανότητες πνευματικές, 

οργανωτικές αλλά και διαχείρισης σχέσεων.  

Η επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Συγκριτικά με άλλες χώρες του εξωτερικού, η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης στη 

χώρα μας υστερεί σημαντικά. Ο λόγος περί διοίκησης της εκπαίδευσης ξεκίνησε δειλά το 

1990 και κυρίως μετά το 2000, όπου πολλοί ερευνητές του χώρου, όπως η Στραβάκου (2003), 

ο Γουναρόπουλος (2004), ο Σταχτέας & ο Γείτονας (2007), επισήμαναν για πρώτη φορά, την 

ανεπάρκεια της διοικητικής επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης. Οι πρώτες 

οργανωμένες, ουσιαστικές επιμορφωτικές δράσεις για τα στελέχη υλοποιούνται μετά το 

2013, περίπου μια δεκαετία κατά μέσο όρο αργότερα σε σχέση με άλλες χώρες παγκοσμίως.  

Σε μία ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου των τελευταίων τριάντα ετών, ξεκινώντας με 

τον νόμο 1566/1985 περί δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, συμπεραίνεται εύκολα ότι ιδρύθηκαν πολλά επιμορφωτικά κέντρα υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Τα πιο σημαντικά από αυτά ήταν τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Το 2011, με το νόμο 3966, ιδρύεται το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που στην ουσία αποτελεί τη συγχώνευση του 

Π.Ι., του Κ.Ε.Ε., του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). Με το νόμο 4547 του 2018 επέρχεται παύση λειτουργίας των 

Π.Ε.Κ. και έτσι το Ι.Ε.Π. παραμένει ως ο μοναδικός φορέας που δύναται να ασκεί 

επιμορφωτικό έργο για τα στελέχη στο χώρο της παιδείας.  

Όμως η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των στελεχών εκπαίδευσης επισημάνθηκε ήδη το 

2008 από τον Σαΐτη, τονίζοντας ότι η προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια των 

πανεπιστημιακών σπουδών τους υπήρξε ελλιπής σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης 

(Bezzina,2006). Σε παρόμοια έρευνά τους οι Κουτούζης κ.ά, (2008) συμπεραίνουν ότι η 

ανάγκη για επιμόρφωση στελεχών σε θέματα διοίκησης κρίνεται άκρως επιτακτική, εξαιτίας 

του χαμηλού ποσοστού των στελεχών που έχουν παρακολουθήσει κάποιο αντίστοιχο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η Στραβάκου (2003) αναφέρει ότι, στον πανεπιστημιακό χώρο της 

Ελλάδας, μέχρι και την αρχή της νέας χιλιετίας δεν υπήρχαν συστηματικές σπουδές σχετικές 

με τον κλάδο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Τονίζει μάλιστα ότι η μικρή 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 116 of 440                                                                                                              

πρόοδος που επήλθε από την ενσωμάτωση σχετικών μαθημάτων στο βασικό πρόγραμμα 

σπουδών σε ορισμένες σχολές και η δημιουργία λιγοστών αντίστοιχων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων δεν επαρκούν στο σύνολό τους. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο χώρος της επιμόρφωσης των στελεχών 

διοίκησης της εκπαίδευσης δεν κατάφερε να βρει την ταυτότητά του για να συμβάλει με τη 

σειρά του τα μέγιστα στην παιδεία της χώρας. Άλλωστε η μέριμνα της πολιτείας, όλα αυτά τα 

χρόνια, ήταν σταθερά εστιασμένη στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως επί το πλείστον 

σε θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και καθόλου σε θέματα διοικητικής φύσεως. Η 

συνδρομή της πολιτείας, σύμφωνα με τη Δουλκερίδου (2015), θεωρείται παράγοντας 

καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση του πλαισίου υλοποίησης της κάθε μορφής 

επιμόρφωσης, αλλά και της επίσημης πιστοποίησής της κατ’ επέκταση. Οι πιστοποιημένες 

γνώσεις των στελεχών στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης στη χώρα μας, μέχρι και 

σήμερα, εναπόκεινται καθαρά και μόνο στην προσωπική μέριμνα-θέληση του καθενός. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Σαΐτης & Μιχόπουλος (2005) ότι η κεντρική εξουσία του 

Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας αμέλησε επανειλημμένως να καταρτίσει κατάλληλα 

προγράμματα επιμόρφωσης για την ανάπτυξή τους, με αποτέλεσμα τα στελέχη εκπαίδευσης 

να μη διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις – εφόδια σε θέματα σχετικά με τη 

σύγχρονη διοίκηση. 

Κάποιες πρώτες επιμορφωτικές δράσεις, λιγοστών ωρών βέβαια, κατά τη δεκαετία 1990-

2000, συγχρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, κατόπιν έγκρισης του 

Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα Π.Ε.Κ. (έργο 1.3α, υποέργο 3 - «Προγράμματα 

για στελέχη της εκπαίδευσης - 40 ωρών»). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη σειρά του, 

εντοπίζοντας το σοβαρό αυτό κενό για πρώτη φορά - το 2008 - σχεδίασε και τα επόμενα 

χρόνια υλοποίησε μια σειρά από σεμινάρια, σχετικά με την εκπαίδευση στελεχών σε 

πανελλαδική εμβέλεια, με μεγάλη απήχηση παρά τον προαιρετικό τους χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια, το 2008 με το Γ΄ Κ.Π.Σ. Ε.Π.Ε.Α.Κ. ΙΙ, (Α.Π Α2: "Προώθηση και Βελτίωση 

της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου 

μάθησης", ΜΕΤΡΟ 2.1/ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.1/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1. «Επιμόρφωση 

Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», επιμορφώθηκαν, σε διάρκεια οκτώ επιμορφωτικών 

δράσεων, διοικητικά στελέχη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κύριο 

σκοπό την αναβάθμιση του πολυδιάστατου ρόλου τους και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους, προκειμένου να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σύγχρονες 

προκλήσεις που συνδέονται με το ανθρώπινο δυναμικό και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωματική προσέγγιση των 

θεμάτων, στην αξιοποίηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, καθώς και στη σύνδεση της 

θεωρίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα (Περάκη,2008). Επίσης, κατά το ίδιο έτος, στο 

πλαίσιο του παραπάνω έργου ανατέθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) του 

Υπουργείου Παιδείας η συγγραφή οκτώ (08) βιβλίων που αφορούσαν τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης σε έγκριτους επιστήμονες. 
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Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και η πιστοποίηση γνώσεων στη 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης  

Στη χώρα μας, η πιστοποίηση των γνώσεων διοίκησης της εκπαίδευσης δεν αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας σε θέση ευθύνης, όπως υποχρεωτικά 

συμβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο (Κουτούζης κ.α. 2008). 

Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει η Ραμματά (2017) στη χώρα μας εφαρμόζεται σύστημα 

καριέρας, σύμφωνα με το οποίο οι προαγωγές στο χώρο της διοίκησης στην εκπαίδευση, 

πραγματοποιούνται με συστήματα μοριοδότησης που βασίζονται κυρίως στον αριθμό ετών 

που έχουν συμπληρώσει οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στην υπηρεσία τους.  

Όμως η συνισταμένη αυτή λειτούργησε για πολλά έτη ως αντικίνητρο για την επιδίωξη 

κατοχής πιστοποιημένης επάρκειας σε θέματα διοίκησης. Αυτό άλλωστε βεβαιώνεται 

περίτρανα από την ανάλυση των νόμων περί επιλογής στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης 

στη χώρα μας, όπως εφαρμόστηκαν επί σειρά ετών (ν. 1566/1985, ν.2043/1992, ν.2188/1994, 

ν.3467/2006, ν.3848/2010, ν.4327/2015, ν.4351/2015, ν.4473/2017, ν.4547/2018). Πρόκειται 

για νόμους στους οποίους δε γίνεται καμία αξιολογική διάκριση σε διδακτορικά διπλώματα 

και μεταπτυχιακούς τίτλους με αντικείμενο την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και 

δε μοριοδοτείται ως ιδιαίτερο προσόν η πιστοποιημένη επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της 

εκπαίδευσης στις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοίκησης. Ακόμα και σε 

μια πιο προσεκτική μελέτη του τελευταίου ν. 4823 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03.08.2021) για την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, στο άρθρο 33 όπου γίνεται λόγος για τα κριτήρια επιλογής 

τους σε θέσεις διοίκησης δεν μοριοδοτείται ως ιδιαίτερο προσόν η πιστοποιημένη 

επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Η απαξίωση της πιστοποίησης σε θέματα 

διοίκησης γίνεται επιπροσθέτως αντιληπτή και από το γεγονός ότι κατά τη σύνθεση των 

συμβουλίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, ακόμα και στις μέρες μας, δεν είναι 

υποχρεωτική η συμμετοχή εκπαιδευτικών με ειδίκευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

της εκπαίδευσης. Από το παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι η μέριμνα των εκάστοτε 

κυβερνήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών τους επικεντρώθηκε και συνεχίζει να 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τρόπο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και όχι στην 

ποιοτική βελτίωσή τους, τόσο πριν την εκλογή τους όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους.  

Πιστοποιημένη επιμόρφωση για τα στελέχη εκπαίδευσης παρέχουν το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τα ΑΕΙ και 

ΤΕΙ της χώρας μας, οι σχολικές μονάδες ή Δίκτυα Σχολείων, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου του Υπουργείου Παιδείας, το ΕΑΠ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, το Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, επιστημονικά 

κέντρα ή Ινστιτούτα των συνδικαλιστικών φορέων. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από την ίδρυσή του (νόμος 1388 και ΦΕΚ 113/τΑ΄/29.08.1983) αποτελεί για 

τη χώρα μας, τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

δημόσιας διοίκησης. Περιλαμβάνει δύο (2) Εκπαιδευτικές - Επιστημονικές Μονάδες: την 
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Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με την αποκεντρωμένη μονάδα του στη Β. Ελλάδα, το Περιφερειακό 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ). 

Η Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως ανώτερη επαγγελματική σχολή, έχει σκοπό της την παραγωγή στελεχών 

ταχείας εξέλιξης για την ανταπόκριση της Δημόσιας Διοίκησης στις ανάγκες της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας κυρίως σε τομείς αιχμής για τον εκσυγχρονισμό της. Στη σχολή 

φοιτούν, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους σε αδιάβλητο εισαγωγικό διαγωνισμό, 

πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, οι οποίοι λογίζονται από την εισαγωγή τους, ως δόκιμοι δημόσιοι 

υπάλληλοι και αποφοιτώντας τοποθετούνται άμεσα σε οργανικές θέσεις φορέων της 

κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες και το  

υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σε 

επτά τμήματα εξειδίκευσης: Γενικής Διοίκησης, Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Εμπορικών- Οικονομικών 

υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ψηφιακής Πολιτικής και Πολιτιστικής 

διοίκηση.  

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και η αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη 

(Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ) αποτελούν φορείς υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων τόσο εισαγωγικής 

εκπαίδευσης για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους, όσο και συνεχιζόμενης κατάρτισης για 

τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στόχος τους 

είναι η διαρκής βελτίωση των γνώσεων – δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 

πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα συμβάλουν στην καλύτερη απόδοσή 

τους και μέσω αυτής, στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών τους.  

Οι επιμορφωτικές δράσεις εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα προγράμματα κατάρτισης που 

ακολουθούν σύγχρονες θεματολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε δημόσιες πολιτικές, 

τις ευρωπαϊκές επιταγές και οδηγίες, τις νομοθετικές και διαθρωτικές αλλαγές του δημόσιου 

τομέα, καθώς και το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων φορέων - υπηρεσιών. Στον 

τομέα του Δημόσιου Μάνατζμεντ τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στοχεύουν 

στην εξοικείωση όλων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης με τις σύγχρονες διοικητικές 

τάσεις αποσκοπώντας στον ταχύ εκσυγχρονισμό του δημόσιου διοικητικού μηχανισμού. 

Σχετικά με τον κλάδο της διοίκησης της εκπαίδευσης, από το 2011 μέχρι και σήμερα, το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος εξειδικευμένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για τα στελέχη της εκπαίδευσης τόσο δια ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως 

μέσω μικτής, σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (https://www.ekdd.gr). 

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του νόμου 3848/2010 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η χορήγηση 

Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας για τα στελέχη του χώρου εκπαίδευσης, 

επισημοποιώντας έτσι την πρόθεση συντονισμού της χώρας μας με πολίτικές άλλων κρατών. 

Το πιστοποιητικό ξεκίνησε να χορηγείται το 2012 με την επιτυχή παρακολούθηση του 

ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α που έφερε τον τίτλο «Επιμόρφωση 

σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Κατά τη διάρκεια 
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εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε σε δύο τύπους, τα ταχύρρυθμα 

(θεωρητική εκπαίδευση 96 ωρών) και τα εκτεταμένα επιμορφωτικά προγράμματα 

(θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 176 ωρών), επιμορφώθηκαν διακόσια δέκα οκτώ 

(218) στελέχη εκπαίδευσης, κατόπιν κλήρωσής τους. 

Επίσης από το 2012 έως σήμερα, υλοποιείται το πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων», χρονικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, που αφορά τα στελέχη 

διοίκησης της εκπαίδευσης και έχει σκοπό να τα εφοδιάσει με τις απαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες για την αποτελεσματική άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Μέχρι τέλος 

του 2021 πάνω από 3.600 στελέχη εκπαίδευσης, σε πανελλαδική εμβέλεια, έχουν 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στον 

προγραμματισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για το επόμενο έτος 2022.Η όλη προσπάθεια ενδυνάμωσης 

του στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης μέσα στην τελευταία πενταετία, ώθησε τα 

επιστημονικά στελέχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ακόμα τρία νέα 

προγράμματα: α) το πρόγραμμα με τίτλο: «Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην ηγεσία και 

Διοίκηση στην Εκπαίδευση», στο οποίο από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί 

οκτακόσια εξήντα (860) στελέχη εκπαίδευσης, β) το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα «Ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός στη διοίκηση της εκπαίδευσης» από το τέλος του 2020, με 

έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, το 

οποίο ήδη έχουν παρακολουθήσει πάνω από εκατό (100) στελέχη, και γ) το επίσης ειδικό 

πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό», το οποίο 

ξεκίνησε να υλοποιείται εντός του 2021, εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά ή 

διευθυντικά καθήκοντα στις Μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ή /και οι 

αντίστοιχοι Συντονιστές Εκπαίδευσης, και το έχουν ήδη παρακολουθήσει εκατόν εβδομήντα 

τρία (173) στελέχη εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω νέα προγράμματα συγκεντρώνουν σημαντικό 

αριθμό αιτήσεων και το ενδιαφέρον πολλών στελεχών, φαίνεται να ανταποκρίνονται στις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες και προσδοκίες και προβλέπεται η συνέχιση της υλοποίησής 

τους και κατά το έτος 2022.   

Συμπεράσματα  

Από την παραπάνω σύγκριση μεταξύ δεδομένων άλλων χωρών και της Ελλάδας, όπως 

αναφέρουν και οι Γουναρόπουλος (2004) και Σταχτέας & ο Γείτονας (2007), γίνεται 

αντιληπτή η απουσία σαφούς θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας σχετικά με μία  συστηματική 

και ολοκληρωμένη επιμόρφωση στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια 

προκύπτει έντονη ανάγκη για διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής βασισμένης σε 

καλές πρακτικές ξένων χωρών που να υπηρετούν τις ποικίλες και ιδιαίτερες ανάγκες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Προκειμένου λοιπόν η εμπειρία και η ατομική 

προσπάθεια να μην αποτελούν τα μόνα εφόδια για τα σύγχρονα στελέχη της εκπαίδευσης στη 

χώρα μας και για την άσκηση των καθηκόντων τους με επαγγελματισμό, χρειάζεται ένα 
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σωστά οριοθετημένο πλαίσιο επιμόρφωσής τους (Κουλουμπαρίτση, 2008), διαμορφωμένο με 

ιδιαίτερη μέριμνα από την ίδια την πολιτεία.  

Για να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των νευραλγικών θέσεων 

εργασίας, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη όχι μόνο εισαγωγικής αλλά και συνεχιζόμενης 

κατάρτισης σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης (Bowman, West & Van Wart, 2012). Αυτό 

γίνεται αντιληπτό ήδη από το Μάιο του 2016 από τις προτάσεις που κατέθεσε η Διαρκής 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η πρόταση 

για άμεση διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα 

διοίκησης για τα στελέχη της εκπαίδευσης (υφιστάμενα και δυνητικά), από το ΙΝ.ΕΠ. του 

ΕΚΔΔΑ.  

Πράγματι, το ΕΚΔΔΑ, αποτελώντας ένα φορέα με σημαντική εμπειρία και μια πολυετή 

επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της 

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα Δημόσιου Μάνατζμεντ, μπορεί να συντελέσει 

ουσιαστικά στην ενίσχυση των στελεχών διοίκησης στο χώρο της εκπαίδευσης με την 

εμφύσηση των απαιτούμενων διοικητικών γνώσεων και ικανοτήτων. Η εκπαίδευση άλλωστε 

ενδυναμώνει τον υπάλληλο μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και λειτουργεί 

ως προστιθέμενη αξία στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη 

(Τσιουρή, 2008). Σε αυτό έχουν επενδύσει οι χώρες του εξωτερικού καθώς ασπάζονται τον 

μεγάλο οικονομολόγο Adam Smith, που αναφέρει στο βιβλίο του ο «Πλούτος των Εθνών» ότι 

η δαπάνη για εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική επένδυση για τον φορέα της.  

Προτάσεις 

Για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης στην εκπαίδευση πρέπει να υπάρξει άμεσα ένας 

ουσιαστικός διάλογος, με βαθύ προβληματισμό και σε συνεργατική πάντα βάση, μεταξύ των 

υπεύθυνων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Μνεία για την προώθηση τέτοιων 

συνεργατικών μορφών επιμόρφωσης μέσω δικτύων συνεργασίας γίνεται άλλωστε από τον 

Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης (IRM,2016,σ.53). Παράλληλα, πρέπει να 

πραγματοποιηθούν δράσεις σχετικές με μελέτη, άντληση και προσαρμογή καλών πρακτικών 

άλλων χωρών και την αντίστοιχη εφαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδας, όπως 

αυτές της Φιλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κορέας, ώστε να συντελέσουν θετικά 

στο σωστό σχεδιασμό της επιμόρφωσης, ακολουθώντας τα επίσημα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας επιμορφωτικών δράσεων παγκοσμίως, με σκοπό την ολόπλευρη αναβάθμιση των 

επαγγελματικών ικανοτήτων των στελεχών.  

Η ίδρυση νέων Τμημάτων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για την εξ ολόκληρου φοίτηση 

όσων επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να 

αποτελέσει εκ μέρους της πολιτείας έναν από τους βασικούς νέους στόχους του Υπουργείου 

Παιδείας για την παιδεία της χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι νέα γνωστικά αντικείμενα 

οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων έχουν εισαχθεί, κατά τη χιλιετία που 
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διανύουμε, σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα τελευταία χρόνια προωθούνται 

ολοκληρωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο πεδίο της διοίκησης 

εκπαιδευτικών μονάδων από πολλά πανεπιστήμια προσχολικής αγωγής και δημοτικής 

εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κρίνεται άκρως 

αναγκαία η δημιουργία εξειδικευμένων προπτυχιακών Τμημάτων. 

Εκτός όμως από αυτό, η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τα στελέχη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία ξεκίνησε για την επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και την καθιέρωση 

του Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας, πρέπει να πάρει νέα μορφή καθώς με το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση άλλων εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη 

Διοίκηση στην Εκπαίδευση, μπορεί να οδηγήσει σε δύο μεγάλες δυναμικές μεταρρυθμίσεις:  

Πρώτον, στη δημιουργία ενός νέου τμήματος εξειδίκευσης στη Διοίκησης της Εκπαίδευσης 

στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α – για στελέχη εκπαίδευσης, ώστε αυτοί που θα αποφοιτούν από τη σχολή να 

έχουν πλήρη εξειδίκευση στο τομέα και να διορίζονται απευθείας σε αντίστοιχες θέσεις 

ευθύνης και δεύτερον στον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης σε θέματα 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης με σπειροειδή μορφή που θα διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις: α) τη 

βασική υποχρεωτική επιμόρφωση στελεχών πριν την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, που 

θα αποτελεί και προσόν μοριοδοτούμενο για την επιλογή τους σε θέση ευθύνης, β) την 

υποχρεωτική επιμόρφωση στελεχών κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ανάληψης των 

διοικητικών τους καθηκόντων (Κουτούζης κ.α.2008) και γ) την ετήσια /συνεχιζόμενη 

επιμόρφωση των στελεχών για επικαιροποίηση και ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.  

Εν κατακλείδι η εκπαίδευση στελεχών στη χώρα μας οφείλει να υλοποιηθεί με στρατηγικό 

προγραμματισμό, υπηρετώντας αδιάλειπτα το όραμα για μια ποιοτικά ανώτερη εκπαίδευση, 

με νέες δυνατότητες εξέλιξης του ευαίσθητου χώρου της παιδείας και επ’ ουδενί να μην 

αναβληθεί για το μέλλον μένοντας μόνο ως μεγαλόπνοα σχέδια στα χέρια των υπευθύνων.  
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Abstract:This article attempts at a theoretical level to compare in the context of adult 

education the characteristics of two seemingly completely opposite theories, those of 

transformative learning and behaviorism, in terms of the learning process, teaching, the role 

of the educator and the learner. The ultimate goal of this comparison is to make clear at the 

end the need for the adult educator to combine these two theories. This, after all, is the reason 

why the specific educational theories were chosen for comparison, that is, to make it clear 

that, despite their many existing contradictions, due to which one could reasonably assume at 

first glance that they are completely incompatible with each other, Their didactic 

accompaniment becomes, as will be seen at the end, most of the time necessary. This 

necessity is supplemented by the research part of the article where an attempt is made through 

a qualitative research in thirteen  adult educators to investigate which of the two theories adult 

educators move towards based on four main pillars of education, which is also the main 

research question. 

Keywords: Adult Education, Transformative Learning, Behaviorism, Educator, Learner   

Περίληψη: Το παρόν άρθρο επιχειρεί  σε θεωρητικό επίπεδο  να συγκρίνει στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης ενηλίκων τα χαρακτηριστικά δύο φαινομενικά εντελώς αντίθετων θεωριών, της 

μετασχηματίζουσας μάθησης και του συμπεριφορισμού, ως προς τη διαδικασία της μάθησης, 

της διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Απώτερος στόχος αυτής 

της σύγκρισης είναι να καταστεί σαφής στο τέλος η ανάγκη συνδυασμού αυτών των δύο 

θεωριών από τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που επιλέχθηκαν οι 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές θεωρίες προς σύγκριση, το να καταστεί σαφές δηλαδή ότι, παρά 

τις πολλές υφιστάμενες αντιθέσεις τους, εξαιτίας των οποίων θα μπορούσε εύλογα να 

υποθέσει κανείς με μία πρώτη ματιά ότι είναι εντελώς ασυμβίβαστες μεταξύ  τους,  η 

διδακτική συμπόρευσή τους καθίσταται, όπως θα φανεί στο τέλος, τις περισσότερες φορές 
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απαραίτητη. Η αναγκαιότητα αυτή συμπληρώνεται από το ερευνητικό μέρος του άρθρου 

όπου επιχειρείται μέσω μίας ποιοτικής έρευνας σε δεκατρείς εκπαιδευτές ενηλίκων να 

διερευνηθεί ποια από τις δύο θεωρίες τείνουν να ασπάζονται οι εκπαιδευτές ενηλίκων με 

βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης,  που αποτελεί και το βασικό 

ερευνητικό ερώτημα της εργασίας. 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Συμπεριφορισμός, 

Εκπαιδευτής, Εκπαιδευόμενος 

Εισαγωγή 

Η σύγκριση σε θεωρητικό επίπεδο των εκπαιδευτικών θεωριών της μετασχηματίζουσας 

μάθησης και του συμπεριφορισμού ως προς τα χαρακτηριστικά τους που εμπίπτουν στη 

διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας, στον ρόλο του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου έχει ως στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας του συνδυασμού των δύο 

θεωριών στην διδακτική πράξη από τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Ακόμη, η αναγκαιότητα αυτή 

αποτελεί την αφορμή για την ποιοτική έρευνα που έπεται η οποία διερευνά την κλίση των 

εκπαιδευτών ενήλικων ανάμεσα στις δύο θεωρίες με βάση τέσσερις εκπαιδευτικούς πυλώνες, 

τη φύση της μάθησης, τη διδασκαλία, τον εκπαιδευτή αλλά και τον εκπαιδευόμενο. Σε 

ερευνητικό επίπεδο, θα επιχειρηθεί η διαπίστωση της κλίσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 

ανάμεσα στις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης σε ό,τι αφορά τους ίδιους τέσσερις 

βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης. Στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου πονήματος είναι αυτή 

ακριβώς η ανακάλυψη του ενστερνισμού από πλευράς των εκπαιδευτών ενηλίκων ορισμένων 

στοιχείων που εμπίπτουν ανάμεσα στις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης αφού 

παρουσιαστεί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μία λεπτομερής σύγκριση σε βιβλιογραφικό 

επίπεδο αυτών των στοιχείων σε ό,τι αφορά στις δύο θεωρίες. Το ερευνητικό ερώτημα που 

προκύπτει λοιπόν με βάση τα προαναφερθέντα και στο οποίο θα επιδιωχθεί να δοθεί 

απάντηση μέσω  ημιδομημένης συνέντευξης είναι το εξής: 

Ποια από τις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες τείνουν να ασπάζονται οι εκπαιδευτές ενηλίκων με 

βάση τις απόψεις τους σχετικά με τους κύριους εκπαιδευτικούς πυλώνες: Τη φύση της 

μάθησης, τον ρόλο του εκπαιδευτή, τον ρόλο του εκπαιδευόμενου αλλά και τη διδακτική 

προσέγγιση;  

Ο λόγος για τον οποίο καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση της κλίσης των εκπαιδευτών 

ενηλίκων ανάμεσα στις δύο θεωρίες μάθησης με βάση τους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς 

πυλώνες είναι η αναγκαιότητα συνδυασμού διάφορων θεωριών μάθησης και κατά επέκταση 

στοιχεία αυτών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων, 

αναγκαιότητα που τεκμαίρεται τόσο από την ελληνική βιβλιογραφία (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2013· Καψάλης, 2015· Παπαδήμα, 2017· Παπασταμάτης, 2010· Ράπτης& Ράπτη, 

2007·  Φλουρής, 1983), όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Anderson, 2020·  Arends, 2012·  

Borich, 2017·  Ashcroft & James, 2002·  Collins, 2005·  Ellias & Merriam, 2005·  Meyer, 

1988·  Rogers, 1999·  Schiro, 2008). Η σπουδαιότητα του παρόντος άρθρου έγκειται στο 
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γεγονός ότι, μέσα από την βιβλιογραφική σύγκριση των θεωριών αλλά και μέσω της 

ποιοτικής έρευνας, προσφέρει σε εν ενεργεία αλλά και υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων τη 

δυνατότητα να αναστοχαστούν σε ό,τι αφορά τη διδακτική τους προσέγγιση και να 

εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά  της μετασχηματίζουσας μάθησης και του 

συμπεριφορισμού στη διδακτική πράξη.     

Α’ Μέρος : Θεωρητική Θεμελίωση 

1.Σύγκριση των δύο θεωριών 

1.1.Σύγκριση ως προς τη φύση της μάθησης  

Κύρια επιδίωξη της μετασχηματίζουσας μάθησης, αποτελεί η βοήθεια, η ενίσχυση, αλλά και 

η παρότρυνση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, να οδηγηθούν σε κριτική ανάλυση των ήδη 

διαμορφωμένων αντιλήψεών  και πεποιθήσεών τους και να τις θέσουν σε κριτική 

αμφισβήτηση. Η φύση της μαθησιακής διεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι καθαρά 

ενεργητική και αλληλεπιδραστική, καθώς οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται από τον εκπαιδευτή αλλά και μέσα από τον κριτικό διάλογο μεταξύ τους και 

μαζί του, οδηγούνται σε συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο το υπάρχον αξιακό και 

αξιολογικό τους σύστημα είναι ωφέλιμο για τους ίδιους αλλά και για την προσφορά τους 

στην κοινωνία. Η μάθηση από αυτή την έννοια λογίζεται ως μία συνεχής και εξελικτική 

διεργασία, η οποία ανταποκρίνεται στη συνεχή εξέλιξη της ροής των πραγμάτων στην ζωή 

του ανθρώπου και στην οποία μπορούν να εμπλακούν όλοι. Συνεπώς η γνώση δεν αποτελεί 

προνόμιο μόνο λίγων ατόμων αλλά δεν έχει όρια με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να 

διεκδικεί τον ρόλο του παντογνώστη. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος καλείται να εισέλθει, μέσω 

της μάθησης, σε μία εξερεύνηση της πραγματικής αλήθειας και γνώσης  σε ό, τι αφορά στις 

αποκτηθείσες έως τώρα εμπειρίες του, προκειμένου να ανταποκριθεί και να αφομοιώσει τις 

αδιάκοπες αλλαγές της ζωής του (Mezirow, 2006). 

Προκειμένου όμως η μάθηση να είναι αποτελεσματική, πρέπει να λαμβάνει χώρα σε 

μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία προωθούν τον διάλογο, τον σεβασμό της διαφορετικής 

άποψης και προσωπικότητας και κατ’ επέκταση να μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ως 

δημοκρατικό. Και αυτό διότι σύμφωνα με τον Mezirow (2006), η μετασχηματίζουσα μάθηση 

δίνει μεγάλη έμφαση στον στοχαστικό και κριτικό διάλογο κατά τον οποίο, ο επιδιωκόμενος 

στόχος είναι η ανταλλαγή ποικίλων απόψεων σχετικά με το θέμα της συζήτησης. Μόνον έτσι, 

με την ενεργητική ακρόαση και με την αποδοχή της διαφορετικής πεποίθησης των άλλων 

μπορεί να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ως 

αντικειμενικές αλήθειες. Μέσω αυτής της κριτικής αμφισβήτησης,  προβληματισμού, αλλά 

και της εμπειρικής δράσης, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να οδηγηθεί στην ανάπτυξη και 

επέκταση της ίδιας του της προσωπικής και πνευματικής ελευθερίας (Hoggan, Malkki & 

Finnegan, 2016). 
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Σε μεγάλη αντίθεση με την προσέγγιση της μάθησης, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τη 

θεωρία του Mezirow, έρχεται η προσέγγιση της συμπεριφοριστικής θεωρίας. Ο 

συμπεριφορισμός, σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2010), εδράζεται στην άποψη ότι η 

εξωτερική πραγματικότητα του εκπαιδευόμενου, και συνεπώς η ίδια η διαδικασία της 

μάθησης, μπορούν να κατακτηθούν και να κατανοηθούν μέσω των αισθήσεων και των 

εξωτερικών ερεθισμάτων. Η μάθηση στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο μπορεί 

να μετρηθεί και να αξιολογηθεί κυρίως με ποσοτικούς όρους. Η μετρήσιμη φύση της γίνεται 

πιο σαφής στον συμπεριφορισμό, που όπως διατείνεται και ο Καψάλης (2015), αξιολογείται 

σύμφωνα με την έκταση της εκάστοτε διδαχθείσας, την οποία θα πρέπει να έχει να 

αφομοιώσει ο μαθητής, και να την εκδηλώνει μέσω της συμπεριφοράς του. Ο στόχος της 

διδασκαλίας είναι να προκαλέσει τους εκπαιδευόμενους την ανάκληση έτοιμα παραδομένων 

γνώσεων. Συγκεκριμένα ο συμπεριφορισμός από την άλλη, προτάσσει μία μηχανιστική 

εικόνα του ανθρώπινου όντως, και κατά επέκταση του εκπαιδευόμενου (Παπασταμάτης, 

2010). Η μαθησιακή διεργασία συντελείται μέσω εξωτερικών ερεθισμάτων και ο ψυχικό 

κόσμος του εκπαιδευόμενου είναι χρήσιμος μόνο για είναι σε θέση να ερμηνεύει τις εκάστοτε 

πληροφορίες που λαμβάνει, αλλά αυτό που λογίζεται ως πολύ σημαντικός και καθοριστικός 

παράγοντας μάθησης, είναι η αντίδραση στις εξωτερικές επιδράσεις, η οποίες διαμορφώνουν 

αποφασιστικά την προσωπικότητα του ατόμου. 

Όσον αφορά στο κατά πόσο τα εξωτερικά κίνητρα μάθησης είναι αποτελεσματικά, ο Stipek 

(1996) αναφέρει ότι η άποψη περί σημαντικής αποτελεσματικότητας των εξωτερικών 

κινήτρων  αμφισβητήθηκε από τους γνωστικούς ψυχολόγους, οι οποίοι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα εσωτερικά κίνητρα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον 

εκπαιδευόμενο ειδικότερα, αφού ο άνθρωπος διαθέτει ήδη έμφυτα κίνητρα μάθησης και για 

αυτόν ακριβώς τον λόγο, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία  το κατά πόσο θα ικανοποιηθούν οι 

έμφυτες τάσεις του για ανακάλυψη της γνώσης και όχι το κατά πόσο ενισχύθηκε μία 

επιθυμητή συμπεριφορά. Έτσι, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 

ύπαρξη των εξωτερικών κινήτρων μάθησης στην καθημερινή μας ζωή αλλά και την 

επιστημονική αποτελεσματικότητά ορισμένων διδακτικών μεθόδων που προάγουν την 

μαθησιακή κινητοποίηση και ενδυνάμωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων κυρίως όσον 

αφορά την κατάρτιση, όπως επισημαίνουν μάλιστα και οι Arends (2012), Borich (2017), και 

Mackeracher (1996), τα εξωτερικά κίνητρα μάθησης έχουν βραχύχρονη ισχύ (Καψάλης, 

2015). 

Εύληπτο είναι λοιπόν ότι είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων 

που ανταποκρίνονται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα, αλλά και στις απόψεις των 

εκπαιδευομένων καθώς θα βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να ικανοποιεί τα εσωτερικά του 

κίνητρα, αυτά δηλαδή τα οποία προέρχονται από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να 

ανακαλύπτει συνεχώς νέα πράγματα μέσω της περιέργειάς του (Wlodkowski & 

Ginsberg,2017). 
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1.2.Σύγκριση ως προς τη διδακτική διαδικασία 

Ως προς την διδακτική προσέγγιση, η μετασχηματίζουσα μάθηση θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μία μαθητοκεντρική θεωρία, της οποίας βασικό συστατικό αποτελεί το 

μαθησιακό υποκείμενο, δηλαδή, ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος. Πιο συγκεκριμένα, η διεργασία 

της μετασχηματίζουσας μάθησης συντελείται βάσει δύο κυρίως μεθόδων, αυτή του κριτικού 

στοχασμού, της κριτικής αμφισβήτησης δηλαδή των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων των 

εκπαιδευόμενων που αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική αλλά και πνευματική τους 

ανάπτυξη και αυτή του κριτικού και ορθολογικού διαλόγου που συμβάλλει τα μέγιστα στην 

ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού. 

Ο κριτικός στοχασμός κατέχει αναμφίβολα μία εξέχουσα θέση στην θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, αφού αποτελεί ένα από τα δύο βασικά μεθοδολογικά της 

εργαλεία. Όπως επισημαίνει και ο Κόκκος (2006), με την αρωγή του κριτικού στοχασμού ο 

εκπαιδευόμενος τίθεται σε θέση να προβαίνει στην αποδόμηση, στην κριτική αμφισβήτηση 

των πρότερων εμπειριών του και της γνώσης που προέκυψε μέσα από αυτές, την οποία είχε 

την τάση να θεωρεί ως την μοναδική και αντικειμενική αλήθεια έως τώρα. Με αυτό τον 

τρόπο οδηγείται σταδιακά στην αναδιαμόρφωση και κατά επέκταση στον μετασχηματισμό 

αυτών των γνώσεων, απορρίπτοντας τα στοιχεία εκείνα, τα οποία διαστρεβλώνουν τον τρόπο 

που θεωρεί τον κόσμο. Η σταδιακή αυτή αναδόμηση της γνώσης του εκπαιδευόμενου, έχει ως 

φυσικό επακόλουθο τον αυτοστοχασμό του, αφού για να οδηγηθεί στην συνειδητοποίηση των 

προβληματικών εμπειριών του, μέσω της ορθής νοηματοδότητσής τους, κρίνεται απαραίτητη 

η πραγματοποίηση αυτοκριτικής. Η συνειδητοποίηση του δυσλειτουργικού πλαισίου 

αναφοράς και κατά επέκταση, η ορθή νοηματοδότητσή του, αποτελούν τις λειτουργίες ή τα 

στάδια του κριτικού στοχασμού. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο κριτικός στοχασμός δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με έναν πιο επιφανειακό τρόπο που σκεφτόμαστε επάνω στα πράγματα. 

Τουναντίον, ο κριτικός στοχασμός αποτελεί μία πολύ πιο ουσιαστική και βαθύτερη νοητική 

διεργασία, η οποία μας επιτρέπει να αναστοχαζόμαστε και κατά επέκταση, να αναδομούμε 

τους έως τώρα παγιωμένους τρόπους σκέψης μας. Ο κριτικός στοχασμός, επομένως, 

συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση της προσωπικότητάς μας (Κόκκος, 2008). Επίσης, όπως 

αναφέρει και ο Rogers (1999), ο ενήλικος εκπαιδευόμενος καλλιεργεί μεγαλύτερη αυτονομία 

και ωριμότητα μέσω του κριτικού στοχασμού.  

Άλλη μία εκπαιδευτική στρατηγική-μέθοδος της οποίας γίνεται χρήση στον συμπεριφορισμό, 

σύμφωνα με τους Lever-Duffy, και McDonald (όπως αναφέρεται στο Παπαδήμα, 2017), είναι 

αυτή της πρακτικής εξάσκησης. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται στηριζόμενη σε διάφορες 

εκπαιδευτικές  τεχνικές και μέσα, όπως για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι 

προσομοιώσεις αλλά και η χρήση πολυμέσων (εικόνων, βίντεο, μουσικής κ.τ.λ) μέσω 

υπολογιστή, με την παράλληλη αξιοποίηση άλλων εποπτικών μέσων, όπως ο 

βιντεοπροβολέας. Ειδικά στους σύγχρονους καιρούς όπου η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου, τα πολυμέσα εύλογα θεωρούνται 
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ως εξαιρετικά βοηθητικοί παράγοντες για την επίτευξη αποτελεσματικής μάθησης, αφού 

προσφέρουν την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να κάνει πρακτική εξάσκηση και εκτός του 

τυπικού μαθησιακού περιβάλλοντος του προγράμματος, αφού δύναται να μελετήσει στο σπίτι 

το εκπαιδευτικό υλικό που ίσως αναρτηθεί για παράδειγμα σε ειδικά διαμορφωμένες 

πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ( e-learning). Κατά αυτόν τον τρόπο ο 

εκπαιδευόμενος διευκολύνεται και παράλληλα ενθαρρύνεται να συνεχίσει να προσπαθεί για 

την κατάκτηση των στόχων του, αφού δεν περικλείεται από ένα στενό χρονικό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τους Ashcroft και James (όπως αναφέρεται στο Παπαδήμα, 2017), μια επιπλέον 

μέθοδος-τακτική που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της συμπεριφοριστικής θεωρίας είναι 

ο έπαινος των εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτές τους. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

προσφέρει πολλά οφέλη στην μαθησιακή διεργασία καθώς μετριάζει τον ρόλο της αυθεντίας 

που προσδίδει ο συμπεριφορισμός στον εκπαιδευτή, ο οποίος πολλές φορές καθιστά την 

αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου ανιαρή και μονότονη. Η 

φιλοσοφία πίσω από αυτή την στρατηγική είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πολύ 

σοβαρότερα υπόψη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προς την βελτίωσή τους. 

Προκειμένου λοιπόν να καταστεί μία μαθησιακή διεργασία πιο αποτελεσματική, καλό είναι ο 

εκπαιδευτής να διερευνά ποιες είναι αυτές οι πρότερες γνωστικές εμπειρίες σε ό,τι αφορά το 

αντικείμενο που διδάσκεται, σε ποιο βαθμό είναι σε θέση να το κατανοήσουν και ποια 

ακριβώς είναι τα μαθησιακά τους κίνητρα. Εξάλλου, όπως επισημαίνει και ο Ramsden ( όπως 

αναφέρεται στο Ashcroft & James, 2002), η μάθηση αποτελεί την αλλαγή στην κατανόηση 

των πραγμάτων, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το να ανακαλύπτει κανείς τους 

εκπαιδευόμενούς του ενθαρρύνοντας τους ίδιους και κατά συνέπεια την μάθησή τους με 

ενεργό τρόπο. Η γνώση,  άλλωστε, δεν είναι κάτι που αποβάλλεται ή αποστηθίζεται αλλά 

κάτι το οποίο δομείται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, όπως υποστήριξε και ο Bruner 

(1966). 

Το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα μπορεί να έχει, σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2010), η 

έμφαση στην τιμωρία από τον εκπαιδευτή. Σε αντίθεση με την περίπτωση των κυρώσεων, της 

αρνητικής δηλαδή ενίσχυσης, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος εκδηλώνει την επιθυμητή 

συμπεριφορά, προκειμένου να αποφύγει τις επικείμενες δυσάρεστες συνέπειες και κατά 

επέκταση να ανακουφιστεί από μία δυσάρεστη κατάσταση, στην περίπτωση της τιμωρίας ο 

εκπαιδευόμενος υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες ακόμα και εάν η επιθυμητή συμπεριφορά 

έχει αποκτηθεί. Ακόμα και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού μάλιστα έχουν 

επισημάνει την αναξιοπιστία αυτής της μεθόδου-πρακτικής, η οποία, εάν και μερικές φορές 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, άλλες φορές, και ειδικά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα. 

Ο συμπεριφορισμός εάν και  χρησιμοποιεί κάποιες μαθητοκεντρικές εκπαιδευτικές τεχνικές, 

όπως για παράδειγμα την εργασία σε ομάδες και τη συζήτηση, η μέθοδος αξιοποίησής τους 

δίνει έμφαση στον εκπαιδευτή-αυθεντία, είναι δηλαδή δασκαλοκεντρική (Μπονίδης, 2015). 

Έτσι λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο θα ασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στις παραπάνω τεχνικές 
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καθορίζεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτή, η συζήτηση για παράδειγμα, σύμφωνα με 

τους Κασσωτάκη και Φλουρή (2013) δε διεξάγεται με μία καθαρά διαλογική μορφή, με την 

μορφή δηλαδή ελεύθερης ή παρωθητικής συζήτησης, αλλά με την δασκαλοκεντρική μορφή 

των ερωταπαντήσεων. Η συγκεκριμένη μορφή αυτής της τεχνικής δεν ευνοεί την ελεύθερη 

έκφραση των απόψεων του εκπαιδευόμενου, αφού ο τελευταίος απαντάει μόνο στις 

ερωτήσεις του εκπαιδευτή και λαμβάνει τον λόγο κυρίως για διευκρινίσεις.  

1.3.Σύγκριση ως προς τον ρόλο του εκπαιδευτή 

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων στην διεργασία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης, σύμφωνα με τον Mezirow (1991), αποκρυσταλλώνεται μέσω της βαρύτητας που 

δίδεται στην απάντηση ορισμένων εκπαιδευτικών ζητημάτων ηθικής φύσεως. Πιο 

συγκεκριμένα, κύρια αρμοδιότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων αποτελεί, όχι το να μεταδώσει 

την γνώση στους εκπαιδευόμενους, αντιμετωπίζοντας τους τελευταίους ως αυθεντία και σαν 

αυτοί να είναι παθητικοί δέκτες των λεγομένων του, όπως συμβαίνει με την 

συμπεριφοριστική θεωρία, αλλά το να τους ενθαρρύνει και να τους διευκολύνει να μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν, να αναπτύξουν την αυτενέργειά τους ως ενεργά υποκείμενα μάθησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, σύμφωνα πάλι με τον ίδιο (1991), έγκειται στο να 

θέτει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο ένα αποπροσανατολιστικό δίλλημα, στο οποίο έχει 

γίνει προηγουμένως αναφορά. Ο στόχος αυτού του αποπροσανατολιστικού διλήμματος είναι 

η κατάκτηση ενός ευρύτερου και πιο ανεπτυγμένου νοήματος της εμπειρίας, έτσι όπως την 

αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευόμενος. Αφορά δηλαδή στην κριτική ανάλυση και στον 

αναστοχασμό επάνω στην εκάστοτε αποκτηθείσα εμπειρία. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι, ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να διερευνήσει και κατά επέκταση να λάβει υπόψιν του τον 

βαθμό ετοιμότητας μετασχηματισμού των εμπειριών και των αντιλήψεων από μέρους των 

εκπαιδευόμενων. Ζωτικής σημασίας προϋπόθεση της εκπαιδευτικής δράσης του λοιπόν, 

καθίσταται η κατάλληλη προεργασία που θα πραγματοποιήσει, η οποία προϋποθέτει την 

κατανόηση και ενσυναίσθηση της εκπαιδευτικής, πνευματικής και ψυχικής κατάστασης του 

εκπαιδευόμενου. 

Στην περίπτωση του συμπεριφορισμού, ο ρόλος και κατά επέκταση η θέση που κατέχει ο 

εκπαιδευτής στην εκπαιδευτικής διαδικασία διαφοροποιούνται ριζικά. Για την 

συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης ο εκπαιδευτής αποτελεί την απόλυτη αυθεντία της 

μαθησιακής διεργασίας, είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το αντικείμενο, τον τρόπο και τον 

χρόνο διδασκαλίας ακολουθώντας με μεγάλη αυστηρότητα τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς 

στόχους το προγράμματος στο οποίο διδάσκει. Δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της 

ορθολογικής σκέψης και της λογικής τάξης των πραγμάτων, για αυτό ακριβώς και η πορεία 

που ακολουθεί σε ό,τι αφορά την διδακτέα ύλη είναι γραμμική, και η πορεία αυτή εξαρτάται 

στο κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι κάθε διδακτικής ενότητας. Εάν δεν ικανοποιούνται 

οι προηγούμενοι στόχοι, τότε ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί επανάληψη του μαθήματος και 

δεν προχωρεί παρακάτω (Παπαδήμα, 2019). 
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Η οργάνωση των αντικειμένων που θα διδαχθούν λοιπόν πραγματοποιείται με αυστηρά 

συστηματικό τρόπο από τον εκπαιδευτή, ο οποίος οφείλει να είναι πλήρως καταρτισμένος και 

ενήμερος για αυτό που θα κληθεί να διδάξει αλλά και για τους διδακτικούς στόχους, τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες δηλαδή που θα επιδιώξει να εκδηλωθούν σταδιακά από τους 

εκπαιδευόμενους (Gutek, 2004). Σύμφωνα με τον Μπονίδη (2012), ο εκπαιδευτής, πέρα από 

το ότι πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε μία ευρεία γνώση σχετικά με το αντικείμενο 

διδασκαλίας, επιχειρεί να μεταλαμπαδεύσει και τις επικρατούσες αξίες και αντιλήψεις της 

εκάστοτε κοινωνίας, με στόχο να διατηρηθεί η υφιστάμενη κοινωνική συνοχή. Το μάθημα 

χαρακτηρίζεται από διαρκή προσπάθεια και πειθαρχία από πλευράς των εκπαιδευόμενων 

προς τον εκπαιδευτή. Ακόμη, δίδεται έμφαση στην αντικειμενική φύση της γνώσης και στην 

επαγωγική μέθοδο διδασκαλίας, από το μέρος στο όλον, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο η 

επίτευξη των στόχων ελέγχεται με αξιολόγηση και επανάληψη κατά την οποία ο 

εκπαιδευόμενος οφείλει να επαναλαμβάνει ακριβώς ό,τι έμαθε. 

Οι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ελέγχονται 

μόνιμα ως προς την εκδηλωνόμενη συμπεριφορά τους. Ακόμη, θεωρούν ότι ο οργανωμένος 

έλεγχος και κατά επέκταση η πειθαρχία των εκπαιδευτών ενηλίκων προς τους 

εκπαιδευόμενούς τους. Ο έλεγχος αυτός μάλιστα, και ειδικότερα, ο έλεγχος των εκπαιδευτών 

ενηλίκων προς τους εκπαιδευόμενους είναι τόσο αυστηρός, έτσι ώστε η ελευθερία στην 

περίπτωση του συμπεριφορισμού να εκλαμβάνεται από τους εκπαιδευόμενους ως αποφυγή ή 

απόδραση από μία ανεπιθύμητη κατάσταση. Η απόδραση έχει να κάνει με την απομάκρυνση 

ενός δυσάρεστου συναισθήματος που ήδη υφίσταται ενώ η αποφυγή με ένα επικείμενο 

αρνητικό συναίσθημα (Karavakou & Papadima, 2015).  

1.4.Σύγκριση ως προς τον ρόλο του εκπαιδευόμενου 

Στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, ο εκπαιδευόμενος τίθεται στο επίκεντρο της 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διεργασίας, ενώ ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει τον ρόλο του 

διευκολυντή-συντονιστή αυτής, έτσι ο εκπαιδευόμενος να καταφέρει με μεγαλύτερη ευκολία 

να διανύσει την απαραίτητη μαθησιακή πορεία, προκειμένου να μετασχηματίσει τις 

αντιλήψεις του και τη συμπεριφορά του. Αυτό που έχει σημασία για τον Mezirow είναι η 

νοηματοδότηση της εμπειρίας από τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο και κατά επέκταση, η 

επιχείρηση να εξηγηθεί ο ιδιαίτερος τρόπος βάσει του οποίου ο εκπαιδευόμενος προσεγγίζει 

την μάθηση, το πώς μαθαίνει, πως αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τις εμπειρίες του και 

πρωτίστως τις μετασχηματίζει (Imel, 1998). Μάλιστα ο εκπαιδευόμενος μέσω ενός 

μετασχηματισμού του αξιακού και ηθικού του συστήματος, μέσω της μαθησιακής 

διεργασίας, μπορεί δηλαδή να φτάσει σε σημείο να αλλάξει ριζικά την κοσμοθεωρία του για 

τα πράγματα. Αυτό συνεπάγεται αναδιαμόρφωση των βαθύτερων και πιο ριζωμένων 

αντιλήψεων του εκπαιδευόμενου, τις οποίες ο Mezirow ονομάζει νοηματικά σύνολα. Με 

αυτόν τον τρόπο παύει οριστικά να είναι εγκλωβισμένος σε πεποιθήσεις που εμποδίζουν 

σημαντικά την προσωπική του ανάπτυξη. 
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Στον  συμπεριφορισμό, αντιθέτως, σύμφωνα με τις Karavakou & Papadima (2015) ο 

εκπαιδευόμενος νοείται ως ένας κατά κύριο λόγο παθητικό δέκτης της μαθησιακής 

διεργασίας, η οποία συντελείται με την αντίδρασή του στα εξωτερικά ερεθίσματα του 

μαθησιακού περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και του εκπαιδευτή ενηλίκων ειδικότερα. Όπως 

επισημαίνει ο Hull, βάσει των Rothwell και Sredl (όπως αναφέρεται στο Karavakou & 

Papadima, 2015), ο ενήλικας εκπαιδευόμενος κατά την συμπεριφοριστική θεωρία, θα πρέπει 

να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες και δυσάρεστες για τον ίδιο καταστάσεις, στα πλαίσια 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίες προάγουν φυσικά το συναίσθημα του άγχους, 

έτσι ώστε να παροτρύνονται να θέτουν υπό έλεγχο αυτές τις καταστάσεις, μαθαίνοντας έτσι 

ταυτόχρονα μία επιδιωκόμενη και συγκεκριμένη δεξιότητα. Για τον Hull, μπορεί να μάθει 

αποτελέσματα μόνο εάν στηρίζεται η μάθηση σε προσδοκίες και στόχους, τους οποίους είναι 

αποφασισμένος να κατακτήσει. Επομένως χρειάζεται εξωτερικά κίνητρα για να μάθει ο 

εκπαιδευόμενος σύμφωνα με τις Karavakou & Papadima (2015). 

Η εικόνα επομένως με την οποία παρουσιάζεται ο εκπαιδευόμενος σύμφωνα με τον Gropper 

(όπως αναφέρεται στο Karavakou & Papadima, 2015), δεν είναι παρά μία εικόνα ενός 

ελεγχόμενου και ρυθμισμένου ατόμου. Ο εκπαιδευόμενος δεν αναπτύσσει την ικανότητα να 

στοχάζεται κριτικά, δεν εμπλέκεται βιωματικά σε εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν την 

αναδιαμόρφωση της αντίληψης, μέσω ενός αποπροσανατολιστικού  διλήμματος, αλλά σε 

τεχνικές και καταστάσεις, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, ναι μεν τον καθιστούν ικανό να 

αποκτά μία συγκεκριμένη κάθε φορά δεξιότητα και να αντιμετωπίζει δύσκολες συγκυρίες, 

αλλά δίδεται τόσο μεγάλη έμφαση στα εξωτερικά κίνητρα, την μίμηση, και τις τεχνικές 

δεξιότητες, έτσι ώστε δύσκολα προάγεται η προσωπική του ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, είναι 

σημαντικό το να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, μέσω 

ερεθισμάτων, σε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, που επιθυμεί να κατακτήσει 

(Karavakou & Papadima, 2015).            

1.5.Η αναγκαιότητα συνδυασμού των θεωριών στη διδακτική πράξη 

Σύμφωνα με την Παπαδήμα (2019), όλες οι θεωρίες μάθησης αφορούν στην διεργασία της 

μάθησης με διαφορά στην έμφαση που της προσδίδει η εκάστοτε θεωρία. Ο συμπεριφορισμός 

για παράδειγμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην διδασκαλία, αφού ασπάζεται τον ρόλο του 

μεθοδοκεντρικού ή αλλιώς του δασκαλοκεντρικού εκπαιδευτή, ο οποίος έχει ως επιδίωξη την 

κατάκτηση των αυστηρά προδιαγεγραμμένων και αντικειμενικών στόχων του εκπαιδευτικού-

αναλυτικού προγράμματος και είναι αυτός στον οποίο εναπόκειται πλήρως ο διδακτικός 

σχεδιασμός. Είναι αυτός ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα προγραμματίζει την πορεία 

διδασκαλίας αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, με λίγα λόγια είναι το πρόσωπο 

που λαμβάνει χίλιες αποφάσεις. Η γνώση που μεταδίδει στους εκπαιδευόμενους είναι μία και 

αντικειμενική και ο σκοπός του, όπως και της εκπαίδευσης στον συμπεριφορισμό γενικά, δεν  

είναι η  ίδια η γνώση αυτή κάθε αυτή αλλά η ανάπτυξη πολιτών χρήσιμων για την κοινωνία 

προκειμένου να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή.  
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Στον αντίποδα, ο εκπαιδευτής στην μετασχηματίζουσα μάθηση συνεργάζεται με τους 

εκπαιδευόμενους στην διαμόρφωση της πορείας του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού ο 

εκπαιδευόμενος αποτελεί το κέντρο της μαθησιακής διεργασίας και όχι ο εκπαιδευτής. Ο 

σκοπός του εκπαιδευτή και της εκπαίδευσης στην μετασχηματίζουσα μάθηση είναι η 

καλλιέργεια αυθεντικών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο 

αλλά και η καλλιέργεια και αναδόμηση του ψυχικού του κόσμου, μέσω της αξιοποίησης των 

βιωμάτων του. Η  γνώση που παρέχεται δημιουργείται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο με την 

επικουρική βοήθεια του εκπαιδευτή και είναι υποκειμενική. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν το 

γεγονός ότι και στις δύο θεωρίες ο ρόλος του εκπαιδευτή μπορεί μεν να είναι εντελώς 

διαφορετικός και η φύση της γνώσης να συλλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά, ωστόσο, και οι 

δύο θεωρίες προσδίδουν στον εκπαιδευτή έναν εξαιρετικά καταλυτικό ρόλο στην πορεία 

κατάκτησης της μάθησης.  

Επίσης, και οι δύο θεωρίες, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τον ρόλο του 

εκπαιδευόμενου με αντίθετο τρόπο, δίδουν μεγάλη έμφαση στην έννοια της 

επανατροφοδότησης. Απλά, ενώ στον συμπεριφορισμό η θετική ενίσχυση δηλαδή, παρέχεται 

εντελώς στοχευμένα, στην μετασχηματίζουσα μάθηση παρέχεται καθόλη την μαθησιακή 

διεργασία και τροποποιείται αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην 

δυναμική και δύσκολη προσπάθεια των εκπαιδευόμενων να κατακτήσουν τον 

ψυχοσυναισθηματικό στόχο της αναδόμησης των αντιλήψεών τους. 

Σύμφωνα με την Παπαδήμα (2019), η πιο παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί 

ο συμπεριφορισμός και γενικότερα οι δασκαλοκεντρικές θεωρίες μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση μίας επιδερμικής πρώτης κατάκτησης και κατανόησης γνώσεων και δεξιοτήτων, η 

οποία βάση όμως μπορεί να αποβεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο προστάδιο για κατάκτηση πιο 

εξελιγμένων και πολύπλοκων νοητικών δομών στην μετέπειτα ζωή του εκπαιδευόμενου. 

Σύμφωνα πάλι με την ίδια (2019), τα στοιχεία της ευελιξίας, της αυτενέργειας και της 

πρωτοβουλίας των μαθητοκεντρικών θεωριών μάθησης πρέπει να τίθενται εντός σαφών και 

καθορισμένων εκπαιδευτικών πλαισίων (σαφείς διδακτικοί στόχοι, πρόγραμμα σπουδών).  

Η αναγκαιότητα σύμπλευσης της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης της συμπεριφοριστικής 

θεωρίας και της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της μετασχηματίζουσας μάθησης ενισχύεται 

και από τα όσα υπογραμμίζονται σχετικά με τον συνδυασμό μεθόδων διδασκαλίας από τους 

Anderson  (2020), Tamir (1995),  και Nuttal (1995). Η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική άμεση 

διδασκαλία, όπως για παράδειγμα ο μονόλογος του εκπαιδευτή μέσω της αφήγησης μπορεί 

να ακολουθηθεί από έναν παρακινητικό  διάλογο ή μία ελεύθερη συζήτηση μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων αλλά και μεταξύ εκπαιδευομένων-μέθοδοι που προάγουν την 

κριτική σκέψη-στην οποία ο εκπαιδευτής θα παρεμβαίνει μόνο εάν του ζητηθεί ή εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, η διδασκαλία μπορεί κάλλιστα να μετατοπιστεί από τον άμεσο 

και εκθετικό χαρακτήρα της προς τον διερευνητικό, εφόσον ο εκπαιδευτής διαθέτει τον 

απαιτούμενο χρόνο διδασκαλίας, παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός. Με αφορμή αυτό, 

πρέπει να επισημανθεί η κριτική που έχει ασκηθεί στις δασκαλοκεντρικές μεθόδους 

διδασκαλίας ήδη από δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο 
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την ανάγκη για συνδυασμό διδακτικών προσεγγίσεων  Η κριτική έγκειται ακριβώς στο 

γεγονός ότι οι διερευνητικές μέθοδοι διδασκαλίας απαιτούν αρκετό χρόνο για την εφαρμογή 

τους και στο ότι δεν οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι πάντα σε θέση να ανακαλύψουν μόνοι τους 

γνώσεις πάσης φύσεως και ειδικά εξειδικευμένες επιστημονικές. 

Όπως επισημαίνει εξάλλου με την σειρά του και ο Meyer (1988), δεν είναι λίγοι οι 

συγγραφείς εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν που οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας είναι πιο 

αποτελεσματικές στην διδακτική πράξη, εφόσον δομούνται στην βάση των σύγχρονων 

ψυχοπαιδαγωγικών  και διδακτικών δεδομένων και στις αρχές μιας αποτελεσματικής 

μαθησιακής διεργασίας, ενώ άλλοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με την 

αποδοτικότητα αυτών των προσεγγίσεων. Αυτός ο έντονος προβληματισμός μάλιστα σχετικά 

με τις αντίθετες απόψεις σε ό,τι αφορά στα διάφορες μεθόδους διδασκαλίας ενδυναμώνει την 

τάση για συνδυασμό των. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται πολύ σημαντικό να αναφερθούν τα όσα υπογραμμίζει ο Rogers 

(1999) σχετικά με τον ιδιαίτερο τρόπο διδακτικής προσέγγισης τον οποίο επιθυμεί ο κάθε 

ενήλικος εκπαιδευόμενος να ακολουθήσει ο εκπαιδευτής, διότι ο τρόπος μάθησης αυτός είναι 

και ο πιο ταιριαστός για τον εκπαιδευόμενο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και ένα από τα 

χαρακτηριστικά που έχει ένας ενήλικος εκπαιδευόμενος που εμπλέκεται σε ένα  εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ενηλίκων.  

Είναι φυσικό επακόλουθο λοιπόν να υπάρχουν οι εκπαιδευόμενοι εκείνοι που ενώ 

εισέρχονται για παράδειγμα σε ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δομηθεί στην βάση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως αυτά που εκτέθηκαν σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, να 

επιθυμούν να διδαχθούν με μία πιο συμπεριφοριστική προσέγγιση, να ελέγχονται δηλαδή σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευτή και το κάθε μαθησιακό τους βήμα να καθορίζεται 

από αυτόν. Επιθυμούν να απεμπολήσουν την δυνατότητά τους για αυτενέργεια επειδή 

θεωρούν ότι πρέπει να υπακούν σε υποδείξεις και οδηγίες του εκπαιδευτή και ότι πρέπει να 

τους μεταδοθεί ένα πολύ συγκεκριμένο γνωστικό υλικό για το οποίο θεωρούν ότι μοναδικός 

κάτοχος και διαχειριστής του είναι η αυθεντία της μαθησιακής διεργασίας, δηλαδή ο 

εκπαιδευτής και αρνούνται να αξιοποιήσουν τα βιώματά τους προκειμένου να μάθουν οι ίδιοι 

πώς να μαθαίνουν και να διαχειρίζονται με την βοήθεια του εκπαιδευτή την γνώση αυτή. 

Ακόμα και στην περίπτωση που εκπαιδευτής ενθαρρύνει την αξιοποίηση των βιωμάτων τους 

μέσω μία ελεύθερης συζήτησης, στηριγμένη πάντα σε κανόνες αποτελεσματικότητας, έτσι 

ώστε να προωθηθούν ο κριτικός στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος, στοιχεία ζωτικά για 

την μετασχηματίζουσα μάθηση, αυτοί αιτούνται την καθοδήγηση της συζήτησης από τον ίδιο 

τον εκπαιδευτή επειδή νιώθουν ασφάλεια να εποπτεύονται από την αυθεντία της γνώσης.  

Η αντίστροφη ακριβώς κατάσταση μπορεί να επικρατήσει και σε ένα καθαρά 

συμπεριφοριστικό πρόγραμμα, όπου αναπτύσσονται κυρίως τεχνικές δεξιότητες ή μπορεί η 

προσέγγιση της γνώσης να είναι τέτοιας φύσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και στην 

προηγούμενη με μικρότερες βέβαια πιθανότητες, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να αντιδράσουν 

αρνητικά στον εκτεταμένο έλεγχό τους από τον εκπαιδευτή και στην αυστηρή δομή της 

παρεχόμενης ύλης και των μαθησιακών δραστηριοτήτων, πόσο μάλλον όταν ο εκπαιδευτής 
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χρησιμοποιεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό την αρνητική ενίσχυση, απορρίπτοντας εντελώς την 

δυνατότητα για λάθος, ως στρατηγική για επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η μάθηση μέσω 

εμπειρίας μάλιστα, μέσω δηλαδή εξωτερικών ερεθισμάτων αλλά η μη ουσιαστική αξιοποίηση 

των βιωμάτων των εκπαιδευόμενων, αφού οι εμπειρίες τους αντιμετωπίζονται με τρόπο πιο 

εργαλειακό, ο οποίος στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσης τους αλλά όχι 

απαραίτητα στην εσωτερική αφομοίωση της αλλαγής αυτής, μπορεί επίσης να αποτελέσει 

εξίσου αρνητικό στοιχείο.  Οι εκπαιδευόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως θεωρήσουν ότι 

δεν αντιμετωπίζονται ως ενήλικες από τον εκπαιδευτή και πολύ πιθανό να  αναπτύξουν 

αρνητική στάση απέναντί του, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσμενή την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

Την αναγκαιότητα συνδυασμού των θεωριών μάθησης, και συνεπώς και των δύο θεωριών 

στις οποίες γίνεται αναφορά, από τους εκπαιδευτές ενηλίκων έχει επισημάνει και ο 

Παπασταμάτης (2010). Όποια μαθησιακή θεωρία και αν ακολουθηθεί από έναν εκπαιδευτή 

ενηλίκων θα πρέπει η επιλογή του αυτή να αποτελεί οπωσδήποτε προϊόν βαθείας κριτικής 

σκέψης και επεξεργασίας σε ό,τι αφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα κάθε 

μαθησιακής θεωρίας. Αυτό που καθιστά έναν εκπαιδευτή ενηλίκων επαγγελματία είναι η 

ευελιξία στην σκέψη του και η θετική του στάση απέναντι στην αξιολόγηση και στην 

ενδεχόμενη αναθεώρηση των αντιλήψεών του σχετικά με την μεθόδευση της διδακτικής του 

πράξης, αφού πέρα από τις αντιλήψεις αυτές, ο διδακτικός του προσανατολισμός θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν και  δύο επιπλέον σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι είναι οι επιδιώξεις του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά και οι μοναδικές προσωπικότητες των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων τους όποιους έχει κάθε φορά ενώπιών του. 

Β’ Μέρος: Ερευνητικό 

2.Μεθοδολογία έρευνας 

2.1.Δείγμα, ερευνητικό εργαλείο και σχεδιασμός της έρευνας 

Το δείγμα αποτελείται από δεκατρείς εκπαιδευτές ενηλίκων θεωρητικών και τεχνικών 

ειδικοτήτων, επτά άνδρες και έξι γυναίκες. Οι εννέα από αυτούς είναι ενεργοί εκπαιδευτές 

ενηλίκων σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ οι υπόλοιποι έχουν 

δραστηριοποιηθεί για χρόνια με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πεδίο σε τέτοιες δομές όπως 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημόσια και ιδιωτικά, πανεπιστήμιο,  Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης, δημόσια και ιδιωτικά, κολλέγιο, ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, τμήματα μέσης 

εκπαίδευσης για ενήλικες. 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν τον μήνα Μάρτιο του 2021 μέσω των εφαρμογών του Viber και 

του Messenger καθώς μία δια ζώσης συνομιλία καθίστατο αδύνατη εξαιτίας των δύσκολων 

συνθηκών που επικρατούσαν με την πανδημία του Covid-19. Ο ερευνητής προέκρινε τη 
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χρήση ημιδομημένης συνέντευξης διότι στόχος του ήταν να διεξαχθεί μία σχετικά ελεύθερη 

συζήτηση μέσω ανοιχτών ερωτήσεων στους συμμετέχοντες, καθώς, σύμφωνα με τον 

Creswell (2018), οι συμμετέχοντες μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να εκφράζουν καλύτερα 

τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, αφού τους δίνεται η δυνατότητα  ελεύθερης επιλογής 

απάντησης. Επίσης ο ερευνητής ήθελε να εξετάσει το υπό διερεύνηση ερώτημά του μέσω των 

απόψεων και αντιλήψεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια μίας δυναμικής συζήτησης 

(Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Οι ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης δομήθηκαν βάσει των τεσσάρων εκπαιδευτικών 

πυλώνων του ερωτηματολογίου της Zinn (2004), αλλά και βάσει των αντίστοιχων 

ερωτηματολογίων ποσοτικής και ποιοτικής φύσεως των προηγούμενων σχετικών ερευνών 

των Μαραντίδου (2016), Παπαδήμα (2017) και Παπασπύρου (2015). Στόχος των ερωτήσεων 

ήταν να τονίσουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με βασικές πτυχές της 

διαδικασίας μάθησης ενηλίκων, όπως οι παράγοντες αποτελεσματικής και 

αναποτελεσματικής μάθησης, οι παράγοντες και οι τρόποι που καθιστούν τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων διδακτικά επαρκή, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, 

αλλά και η διδακτική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων τόσο για 

τον καθορισμό της διδαχθείσας ύλης, όσο και για τον καθορισμό των μεθόδων διδασκαλίας 

που χρησιμοποιούνται. 

Λαμβάνοντας πλήρως υπόψιν τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες αλλά και την ενδεχομένως 

δύσκολη καθημερινότητα των εκπαιδευτών, ο ερευνητής επιχείρησε την μεγαλύτερη δυνατή 

άνεση τους με το να μην γράψει τα αρχικά των ονομάτων τους και με το να κωδικοποιήσει το 

δείγμα βάσει της σειράς των συνεντεύξεων ως εξής: Εκπαιδευτής 1 (ΕΚΠ1), Εκπαιδευτής 2 

(ΕΚΠ 2) και ούτω καθεξής, εξασφαλίζοντάς τους απόλυτη ανωνυμία. 

2.2. Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα  

Όπως επισημαίνει εξάλλου και ο Creswell (2018), η βιβλιογραφία δε διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο σε μία ποιοτική έρευνα, αφού η τελευταία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις απόψεις των 

συμμετεχόντων σε αυτή και λιγότερο στην κατεύθυνση που υποδεικνύει η σχετιζόμενη με το 

θέμα βιβλιογραφία, αφού ο ερευνητής αποσκοπεί στην απάντηση πιο γενικών ερευνητικών 

ερωτημάτων. Έτσι, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστεί ποια θεωρία, η 

μετασχηματίζουσα μάθηση ή ο συμπεριφορισμός προτιμάται περισσότερο από τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. Συγκεκριμένα, το βασικό ερευνητικό ερώτημα το οποίο επιμερίζεται 

σε τέσσερα επιμέρους είναι: ποια από τις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες τείνουν να ασπάζονται οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων με βάση τις απόψεις τους όσον αφορά τους κύριους εκπαιδευτικούς 

πυλώνες, οι οποίοι είναι η φύση της μάθησης, ο ρόλος του εκπαιδευτή, ο ρόλος του 

εκπαιδευόμενου και η διδακτική προσέγγιση;  
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2.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, δεν υπάρχει βιβλιογραφία και κατ’ επέκταση 

ποσοτικά ερωτηματολόγια που να στοχεύουν συγκεκριμένα στην σύγκριση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης και του συμπεριφορισμού, παρά μόνο βιβλιογραφία σχετικά με 

την μετασχηματίζουσα μάθηση και τον συμπεριφορισμό ξεχωριστά, συνεπώς, η ποιοτική 

έρευνα προκρίθηκε έναντι της ποσοτικής. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ουσιαστικά μία 

επαγωγική διαδικασία, μέσω της οποίας διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων 

σχετικά με τους βασικούς εκπαιδευτικούς πυλώνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η κλίση τους 

ανάμεσα στις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες. Η διερεύνηση αυτή δεν επιδιώκει τη διάψευση ή 

την επαλήθευση της βιβλιογραφίας μέσω της παρουσίασης κάποιων τάσεων, όπως θα 

συνέβαινε στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας αλλά ουσιαστικά την συμπλήρωσή της. Το 

γεγονός αυτό καθώς και το ότι δεν υπήρχαν άλλες έρευνες που επικεντρώνονται στις 

προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τις δύο αυτές εκπαιδευτικές 

θεωρίες υπήρξε περιορισμός στην παρούσα διερεύνηση του θέματος. Αυτό οδήγησε σε 

δυσκολία στον διάλογο των ευρημάτων με την αντίστοιχη βιβλιογραφία.  

2.4.Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων λοιπόν κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις θεματικές 

ενότητες: τη μάθηση, τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο αλλά και τη διδασκαλία. Οι 

θεματικές ενότητες που προέκυψαν κατά τη θεματική  ανάλυση των δεδομένων  συμπλέουν 

τόσο με το ερευνητικό ερώτημα, προς ποια μαθησιακή θεωρία δηλαδή κλείνουν οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων με βάση τους τέσσερις εκπαιδευτικούς πυλώνες: τη μάθηση, τον 

εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο αλλά και τη διδασκαλία, όσο και με τους θεματικούς άξονες 

της ημιδομημένης συνέντευξης, αφού οι απαντήσεις των εκπαιδευτών είναι εναρμονισμένες 

με τη θεματική που αποσκοπεί να καλύψει η κάθε ερώτηση. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτών 

στις ερωτήσεις των τεσσάρων εκπαιδευτικών πυλώνων (Μάθηση, Εκπαιδευτής, 

Εκπαιδευόμενος, Διδασκαλία) παρουσιάζονται συνοπτικά και ταξινομούνται βάσει του κατά 

πόσο ανήκουν στον συμπεριφορισμό ή στην μετασχηματίζουσα ως εξής: 

 

1.Μάθηση 

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης:  

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην μαθησιακή διεργασία. 

• Το «πάντρεμα» της θεωρίας και της πράξης καθώς επίσης και η πρότερες εμπειρίες των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων με αυτό να  αποτυπώνεται στη χρήση συμμετοχικών και 

βιωματικών μεθόδων-τεχνικών διδασκαλίας. 
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Συμπεριφορισμός 

• Σαφής στοχοθεσία του προγράμματος ως προς το ποιες ακριβώς γνώσεις και δεξιότητες 

θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι κυρίως για επαγγελματικό όφελος φαίνεται να είναι 

υψίστης σημασίας. 

 

Παράγοντες μη αποτελεσματικής μάθησης  

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Πολλαπλές κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις που φέρει μαζί του ένας 

ενήλικας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

• Η φύση των μαθησιακών τους κινήτρων (εσωτερικά/εξωτερικά). 

• Το κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο εκπαιδευτής. 

• Η εκπλήρωση ή μη των προσδοκιών των και οι διαμορφωμένες αντιλήψεις τους. 

 

Παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

 

Μετασχηματίζουσα  

• Η ουσιαστική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 

• Η ενεργητικότητα των εκπαιδευόμενων κατά την μαθησιακή διεργασία (βιωματικά). 

• Η χρήση βιωματικών μεθόδων για αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου. 

• Η έλλειψη της αίσθησης του εξεταζόμενου μαθητή από πλευράς εκπαιδευόμενου. 

 

Συμπεριφορισμός 

• Η ένδειξη ότι έχει μεταδοθεί η γνώση από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο. 

• Το πρότερο γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων σχετικά με το αντικείμενο. 

• Αλλά και η σαφής στοχοθεσία για καθαρά επαγγελματικό όφελος.  

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή από τους εκπαιδευόμενου. 
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2.Εκπαιδευτής 

Αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή 

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων-ενεργή και συμμετοχική κατάσταση μέσα στην τάξη. 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Αυτόνομη αναζήτηση της γνώσης (από τον εκπαιδευόμενο) 

 

Συμπεριφορισμός 

 

• Ένδειξη αποτελεσματικής κατάκτησης της ύλης: 

• Είτε με την πρακτική εξάσκηση όσων διδάχθηκαν.  

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Είτε με την δημιουργία διάδρασης μέσω ερωτήσεων και περαιτέρω αποριών σχετικά με το 

μάθημα. 

 

Αντιμετώπιση έλλειψης ενδιαφέροντος 

 

• Βολιδοσκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω διαλόγου. 

• Τροποποίηση της διδακτικής του προσέγγισης με βάση: 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Ενδιαφέροντα, εμπειρίες. 

 

Συμπεριφορισμός 

• Επαγγελματική και επιστημονική χρησιμότητα του αντικειμένου. 

Συμπεριφορισμός-Μετασχηματίζουσα 

•  Εναρμόνιση της διδασκαλίας με τον ρυθμό των εκπαιδευόμενων: ενδιάμεσοι και κατώτεροι 

στόχοι πριν τον τελικό στόχο. 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 141 of 440 

 

Ο ρόλος της πειθαρχίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Αυτοπειθαρχία από πλευράς των εκπαιδευόμενων κάτι που είναι παραπάνω από απαραίτητο 

για τη διεξαγωγή ενός κριτικού στοχασμού και διαλόγου. 

 

Συμπεριφορισμός 

• Η προσήλωση στην πρότερη οργάνωση και στην τήρηση των στόχων του προγράμματος. 

 

3.Εκπαιδευόμενος 

 

Αξιοποίηση χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων (γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέροντα) 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Όλοι οι εκπαιδευτές αποκρίνονται θετικά ότι λαμβάνουν υπόψιν κάποια από αυτά τα 

χαρακτηριστικά, με πάνω από τους μισούς να αναφέρουν ότι τα λαμβάνουν υπόψιν όλα. 

 

• Κάποιοι εκπαιδευτές αναφέρουν ότι τα  εσωτερικά κίνητρα και η τρέχουσα ψυχοκοινωνική 

κατάσταση αποτελούν χαρακτηριστικά έναυσμα για διδακτικές τροποποιήσεις. 

 

Ο ρόλος των αντιδράσεων των εκπαιδευόμενων 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Αποτελούν μοχλό διδακτικής αναπροσαρμογής μέσω διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου ανεξαρτήτως θετικού/αρνητικού πρόσημου. 

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Η έκταση των διδακτικών τροποποιήσεων εξαρτάται από τη φύση του μαθήματος,  ενώ 

υπάρχουν εκπαιδευτές που επισημαίνουν την βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας μέσω 

των αντιδράσεων (επανατροφοδότηση), 

• Κάποιοι συλλαμβάνουν τις αντιδράσεις κυρίως με την αρνητική του χροιά. 
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4.Διδασκαλία 

Τεχνικές-Μέθοδοι διδαχής 

• Η φύση της ειδικότητας και του εκάστοτε μαθήματος είναι οι παράγοντες κρίνουν και το 

είδος των διδακτικών μεθόδων-τεχνικών. 

 

Μετασχηματίζουσα 

• Οι εκπαιδευτές θεωρητικών ειδικοτήτων με ψυχοκοινωνικούς κυρίως στόχους κάνουν χρήση 

μαθητοκεντρικών μεθόδων. 

 

Συμπεριφορισμός  

• Εκπαιδευτές των καθαρά τεχνικών-πρακτικών ειδικοτήτων κάνουν περισσότερο χρήση 

δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

• Εκπαιδευτές που κατέχουν αμιγώς θεωρητική ειδικότητα αλλά μαθήματα πιο κανονιστικής 

και λιγότερο ψυχοκοινωνικής φύσης κάνουν χρήση δασκαλοκεντρικών μεθόδων. 

 

Προετοιμασία πριν το μάθημα 

 

Μετασχηματίζουσα-Συμπεριφορισμός 

• Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτές αναφέρονται σε κάποιου είδους προεργασία( αναπροσαρμογή του 

υλικού, προετοιμασία των πολυμέσων, εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού εκ των υστέρων 

εφόσον χρειαστεί). 

• Οργάνωση και κατανομή του υλικού συγκεκριμένα για κάθε μάθημα. 

• Έμφαση στα διδακτικά μέσα που προετοιμάζουν πριν το μάθημα, όπως για παράδειγμα στα 

πολυμέσα αλλά και στην τεχνική κατάρτιση του μαθήματος, ειδικά για τεχνικής φύσης 

μαθήματα. 

Συνεργασία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου για διδακτικές τροποποιήσεις 

Από αυτήν την ερώτηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι ενώ, τόσο οι εκπαιδευτές των πιο 

τεχνικών ειδικοτήτων, όσο και οι εκπαιδευτές μαθημάτων με καθαρά ψυχοκοινωνικούς 

στόχους θέτουν τις ίδιες προδιαγραφές για να προχωρήσουν σε διδακτικές τροποποιήσεις, 

όπως η ειδικότητα, η φύση του μαθήματος, η εκπαιδευτική δομή αλλά και η ενδεχομένη 

γνωστική άγνοια των εκπαιδευόμενων, οι τελευταίοι είναι πιο πρόθυμοι για ριζικές αλλαγές 

στη διδαχή του μαθήματος. 
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Συμπεράσματα 

Από τις απαντήσεις των δεκατριών εκπαιδευτών ενηλίκων προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα. Ειδικότερα στο βασικό ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το ποια εκπαιδευτική 

θεωρία προτιμάται από τους εκπαιδευτές οι απαντήσεις κυμαίνονται. Συγκεκριμένα, φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η φύση του μαθήματος, της ειδικότητας και η εκ των προτέρων δομημένη ύλη 

(εκπαιδευτική δομή) διαδραματίζουν τον καίριο ρόλο. Όσον αφορά στη διδακτική διαδικασία 

(διδακτικές μέθοδοι, μέσα, τροποποιήσεις στην ύλη, διδακτικοί στόχοι) υπάρχει μια έκδηλη 

τάση προς τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Μάλιστα, ενώ θεωρητικά όλοι οι εκπαιδευτές 

ενδιαφέρονται για τις πρότερες εμπειρίες, διδακτικές τροποποιήσεις και μαθητοκεντρικές 

μεθόδους, οι εκπαιδευτές τεχνικών μαθημάτων (τεχνικοί στόχοι) τείνουν περισσότερο στον 

συμπεριφορισμό ενώ οι εκπαιδευτές θεωρητικών μαθημάτων με ψυχοκοινωνικούς στόχους 

στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Κατά συνέπεια αυτό που τους διαφοροποιεί και τους κάνει 

να επιλέγουν μία από τις δύο εκπαιδευτικές θεωρίες, είναι το ίδιο το μάθημα το οποίο 

διδάσκουν και όχι οι προσωπικές τους προτιμήσεις σχετικά με τη φύση της μάθησης, τη 

διδασκαλία, τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές αλλά και τους εκπαιδευόμενούς τους. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την έρευνα όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο, πρέπει να 

υπογραμμιστεί η ανάγκη συνδυασμού των θεωριών της μετασχηματίζουσας μάθησης και του 

συμπεριφορισμού. Οι αρχές του συμπεριφορισμού: πρακτική άσκηση, ενίσχυση, αξιολόγηση 

και ανατροφοδότηση είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ενσωματώνονται σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν δομηθεί επάνω στην μετασχηματίζουσα 

μάθηση διότι με αυτές τις αρχές μπορεί να μεγιστοποιηθεί η μάθηση και τα αποτελέσματά 

της. Εάν οι ανωτέρω αρχές προσαρμοστούν στους στόχους της μετασχηματίζουσας μάθησης, 

η οποία προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω του κριτικού αναστοχασμού και 

του ορθολογικού διαλόγου, και κατ’ επέκταση την αναδόμηση των προβληματικών 

αντιλήψεων των εκπαιδευομένων μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών, τότε η 

μαθησιακή διεργασία ενισχύεται στο μέγιστο. Άλλωστε, οι εξαιρετικά δυναμικές αλλαγές τις 

οποίες υφίστανται τα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα σε όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής, καθιστούν την αναδόμηση πολλών αντιλήψεων απαραίτητη, αφού αυτή 

θα επιφέρει και την επιθυμητή προσαρμογή των εκπαιδευομένων στις εκάστοτε νέες 

κοινωνικές συνθήκες, κάτι που αποτελεί τον κύριο στόχο της μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Ωστόσο, αυτή θα πρέπει να συντελείται εντός συγκεκριμένων ορίων και να μην είναι εντελώς 

ελευθεριάζουσα, διότι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει αποκλειστικά στις 

εμπειρίες και στις επιθυμίες των εκπαιδευόμενων ενδεχομένως να κινδυνεύσει με αποτυχία, 

αφού υπάρχει περίπτωση να έρχονται σε αντίθεση με την φύση και γνώση του προγράμματος, 

το οποίο ναι μεν οφείλει να τα λαμβάνει υπόψη, αλλά δεν μπορεί να προσαρμόζεται πάντα σε 

αυτά. 
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Abstract: Although inclusion as a value has been adopted by many educational systems 

around the world, schools to date have failed to evolve into inclusive ones. The inclusion 

gives every child with special educational needs (SEN) the right to be in the regular school. 

However, as the current situation shows, it is far from the real one. This paper examines the 

meaning and content of the context of inclusion that focuses on the development of inclusive 

schools. It also discusses the relationship between the three dimensions of the framework for 

inclusion and discusses how their combination can bring about the required educational 

change with the ultimate goal of developing inclusive schools. Finally, some useful 

conclusions are drawn that show that the current school must be oriented towards the 

development of a more pure inclusive culture in order to overcome obstacles and become 

more inclusive. 

Keywords: Educational change, Index for Inclusion, Inclusive culture, Inclusive policy, 

Inclusive practice. 

Περίληψη: Αν και η συμπερίληψη (inclusion) ως αξία έχει υιοθετηθεί από πολλά 

εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, τα σχολεία μέχρι και σήμερα αδυνατούν να 

εξελιχθούν σε συμπεριληπτικά. Με τη συμπερίληψη παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε παιδί με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) να βρίσκεται στο συνηθισμένο σχολείο. Εντούτοις, 

όπως καταδεικνύει η σημερινή κατάσταση στα σχολεία διαφέρει εντελώς από την 

πραγματική. Η παρούσα εργασία εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο του πλαισίου της 

συμπερίληψης που θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων. 

Πραγματεύεται, επίσης τη σχέση των τριών διαστάσεων του πλαισίου για τη συμπερίληψη  

και συζητείται πώς ο συνδυασμός τους μπορεί να επιφέρει την απαιτούμενη εκπαιδευτική 

αλλαγή με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων. Τέλος, εξάγονται 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που καταδεικνύουν ότι το σημερινό σχολείο προκειμένου 

να υπερβεί τα εμπόδια και να καταστεί πιο συμπεριληπτικό πρέπει να προσανατολισθεί στην 

ανάπτυξη μιας πιο αμιγούς συμπεριληπτικής κουλτούρας.     

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική αλλαγή, Πλαίσιο συμπερίληψης, Συμπεριληπτική κουλτούρα, 

Συμπεριληπτική πολιτική, Συμπεριληπτική πρακτική. 
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Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικές ανισότητες και ο συσχετισμός τους με τον κοινωνικό αποκλεισμό 

συνεχίζουν να υφίστανται στην κοινωνική και οικονομική συνοχή των κρατών, 

αποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης εξαρτάται εν πολλοίς και από τα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα και πως αυτά επανακαθορίζονται μέσα στη δίνη απρόβλεπτων 

αλλαγών. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχει καταστεί μια από 

τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις παγκοσμίως (Forlin, Sin, & Maclean, 

2013). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μία προτεραιότητα που μπορεί να συμβάλλει στον 

επαναπροσδιορισμό αυτών των συστημάτων μέσω αλλαγών στην κουλτούρα, στις πολιτικές 

και στις πρακτικές των σχολείων με ορίζοντα την ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων, 

δηλαδή σχολείων που εξασφαλίζουν εκπαίδευση για όλους (Booth & Ainscow, 2011).  

Ο όρος Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (Inclusive Education) αποδίδεται στα ελληνικά ως η 

εκπαίδευση που μπορεί να συμπεριλάβει όλους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα και 

τις ανάγκες όλων. Σύμφωνα με τη Ζωνίου-Σιδέρη (2000), θα μπορούσε να αποδοθεί 

συνοπτικά ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση ή εκπαίδευση του μη αποκλεισμού. Η 

συμπερίληψη σχετίζεται με την προσπάθεια που συμβαίνει για την ισότιμη συμμετοχή όλων 

των παιδιών στο γενικό σχολείο. Ουσιαστικά προσδίδει έμφαση στη συνύπαρξη και τη 

συνδιδασκαλία παιδιών με EEA με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα πλαίσια του γενικού 

σχολείου όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις (Smith, 

Polloway, Patton & Dowdy, 1998). Όπως αναφέρουν οι Sebba & Ainscow (1996), όρος 

συμπερίληψη περιγράφει τη διαδικασία όπου το σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί σε 

όλους τους μαθητές ξεχωριστά και εξατομικευμένα, με το να αναθεωρεί την οργάνωση και 

την παροχή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ).  

Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών εξετάζουμε την επίδραση της σχέσης αυτών των τριών 

άμεσα συνδεδεμένων παραγόντων που αποτελούν τους άξονες για την ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών σχολείων, σύμφωνα με το λεγόμενο πλαίσιο της συμπερίληψης (index for 

inclusion) και μπορούν να επιφέρουν εκπαιδευτικές αλλαγές στη διαδρομή της υλοποίησης 

προς ένα συμπεριληπτικό σχολείο.  

Το παρόν άρθρο δομείται, ως εξής: αρχικά περιγράφεται το πλαίσιο της συμπερίληψης με 

αναφορά στον σκοπό παρουσιάζοντας συνοπτικά τις τρεις διαστάσεις του. Στη συνέχεια 

γίνεται λόγος για τη σχέση ανάμεσα στις τρεις αυτές διαστάσεις του, δίνοντας βαρύτητα στη 

συμπεριληπτική κουλτούρα. Στην τελευταία ενότητα αναφέρεται πως ο συνδυασμός των 

διαστάσεων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στο σχολείο και μακροπρόθεσμα στην 

ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων. Τέλος γίνεται συζήτηση και επισημαίνονται ορισμένα 

χρήσιμα στοιχεία.   
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1. Το πλαίσιο της συμπερίληψης 

Σύμφωνα με τους Ainscow, Dyson, Goldrick & West (2016), πολλές από τις προσπάθειες για 

την επέκταση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχουν τη βάση τους στις δραστηριότητες 

που αναπτύσσουν για αυτό τον σκοπό τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα 

πλαίσιο συμπερίληψης που παρέχει πρότυπα, που θα βοηθήσουν το προσωπικό του σχολείου 

να συνεργαστεί με όσους εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα, με στόχο την ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών σχολείων (Booth & Ainscow, 2011). Στην ουσία, πρόκειται για έναν οδηγό 

που σχεδιάστηκε να καθοδηγήσει με ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου, την 

ενίσχυση των προσωπικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των παιδιών, παρέχοντας 

προσβασιμότητα και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (EASPD, 2012 ; Γεροσίμου, 

2013). Συγκεκριμένα βασίζεται σε συγκεκριμένες πτυχές, αφορά συγκεκριμένες μαθησιακές 

περιοχές, αναζητά συγκεκριμένους δείκτες μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων ερωτημάτων 

με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του σχολείου για την ανάπτυξη ενός 

συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την προώθηση της ιδέας «ένα σχολείο 

για όλους» (Booth & Ainscow, 2011).    

Το πλαίσιο αυτό εδράζεται σε τρεις βασικές διαστάσεις: α) στη δημιουργία κουλτούρων 

συμπερίληψης, β) στην παραγωγή συμπεριληπτικών πολιτικών και γ) στην ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών πρακτικών (Booth & Ainscow, 2011). Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις 

χωρίζεται σε δύο τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν μέχρι 11 δείκτες που με τη σειρά τους 

αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις.  

1.1. Δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας 

Αναφέρεται στη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κουλτούρα και στις αξίες που έχουν 

τη δύναμη να αλλάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές μας (Holmes, Blackmore, Hawkins, 

& Wakeford, 2012). Η ύπαρξη αυτής της σχέσης τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα σχολεία να 

επαναπροσδιορίσουν τις αξίες τους στον δρόμο προς τη συμπερίληψη. Οι αξίες αποτελούν 

πρωτίστης σημασίας μέσο για την αλλαγή των κουλτούρων, παίζοντας καίριο ρόλο στην 

προώθηση συμπεριληπτικής κουλτούρας (Booth & Ainscow, 2011). 

Η συμπεριληπτική κουλτούρα χωρίζεται σε δύο τομείς: α) στη δημιουργία συμπεριληπτικής 

κοινότητας και β) στην καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών. Έχει ως στόχο τη δημιουργία 

μιας σχολικής κουλτούρας με σκοπό την αποδοχή όλων. Η σχολική κουλτούρα εδράζεται 

στις αξίες και τα πιστεύω που προωθούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και βρίσκουν 

έκφραση στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (Booth & Ainscow, 2011). Με τη σειρά τους 

αυτές οι αξίες συντελούν στην προαγωγή πολιτικών και στην ανάπτυξη πρακτικών μέσα στο 

σχολείο, ώστε η ανάπτυξη του συμπεριληπτικού σχολείου να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία 

και όχι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2019).  
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1.2. Προαγωγή συμπεριληπτικής πολιτικής 

Εδράζεται σε δύο επιμέρους τομείς: α) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους και β) στη 

στήριξη της διαφορετικότητας. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής μιας 

συμπεριληπτικής πολιτικής σε όλο το σχολείο. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

αποκλεισμός, οι πολιτικές ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή μαθητών και προσωπικού. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει στρατηγικές για αλλαγές στο σχολείο και μια σειρά από σημαντικές 

δραστηριότητες που ενισχύουν την ικανότητα της σχολικής μονάδας ώστε να ανταποκριθεί 

στην ποικιλομορφία των μαθητών (Booth & Ainscow, 2011). Τέλος, όλα τα μέσα στήριξης 

αναπτύσσονται με βάση τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

1.3. Ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών 

Η τρίτη διάσταση αποτελείται από: α) την προσαρμογή του ΑΠΣ και β) την οργάνωση της 

μάθησης. Αυτή η διάσταση προωθεί διδακτικές πρακτικές που αντανακλούν στη 

συμπεριληπτική κουλτούρα και στην πολιτική του σχολείου (Booth & Ainscow, 2011). Η 

ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος διαμορφώνεται με βάση τη διαφορετικότητα των 

μαθητών και επιτρέπει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Παρέχονται εναλλακτικές 

ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές μέσα από τη διδασκαλία και τη μάθηση σε άτυπα 

περιβάλλοντα μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν τα μέσα διδασκαλίας να 

χρησιμοποιούνται στη συμμετοχή και στη μάθηση όλων των μαθητών.   

2. Η σχέση ανάμεσα στις τρεις διαστάσεις  

Η ανάπτυξη και η αποδοχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μπορεί να διαφέρουν 

σημαντικά σε κάθε σχολείο. Οι κουλτούρες, οι πολιτικές και οι πρακτικές που ευνοούν την 

ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού σχολείου είναι πτυχές αλληλένδετες και ταυτόχρονα 

αλληλοεξαρτώμενες. Είναι βέβαιο, πως όταν μια από τις τρεις αυτές πτυχές δεν λειτουργεί ή 

υπολειτουργεί, τότε η ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων ανακόπτεται.  

Οι Booth & Ainscow (2011), αποδίδουν στην κουλτούρα έναν κομβικό ρόλο, τοποθετώντας 

την ως βάση για την προαγωγή πολιτικών και την ανάπτυξη πρακτικών με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού σχολείου. Αυτή η τοποθέτηση δεν είναι καθόλου τυχαία, 

αφού οι επικρατούσες κάθε φορά κουλτούρες σε προσωπικό αλλά και σε επίπεδο γενικότερης 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι αυτές που είτε οδηγούν στην ανάπτυξη συμπεριληπτικών 

σχολείων είτε υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια. Με λίγα λόγια η κουλτούρα φαίνεται να 

είναι αυτή που οδηγεί τις άλλες δύο διαστάσεις (Γεροσίμου, 2012), διότι αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο στην προσπάθεια για βελτίωση των σχολείων. Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι 

Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου (2013), η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με τη σχολική 

κουλτούρα, τις εκπαιδευτικές πολιτικές και την κοινωνική δικαιοσύνη.  
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Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής διοίκησης έχει επικεντρωθεί στην 

έρευνα και στον προσδιορισμό της κουλτούρας των σχολείων. Η έννοια της κουλτούρας 

θεωρείται από πολλούς ως βασικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα των σχολείων 

ως οργανισμών οι οποίοι θέτουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

(Χατζηπαναγιώτου, 2008). Η κουλτούρα σχετίζεται με τις γενικότερες στάσεις που 

επικρατούν στο σχολείο απέναντι στη συμπερίληψη. Για παράδειγμα, οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με ΕΕΑ επιδρούν σημαντικά στην εκπαιδευτική 

εμπειρία (Miesera & Gebhardt, 2018). Είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί ενστερνιζόμενοι 

αρνητικές πεποιθήσεις και στάσεις σχετικά με τις ΕΕΑ να επηρεάσουν τυχόν 

συμπεριληπτικές πρακτικές που προωθούνται από το σχολείο (Anderson & Boyle, 2015), 

όπως για παράδειγμα την αξιολόγηση των επιτευγμάτων όλων των μαθητών ανεξάρτητα από 

την πρόοδό τους (Booth & Ainscow, 2011). Η δημιουργία σχολικής κουλτούρας βασίζεται σε 

ένα κοινό σύστημα αξιών που προωθεί τη συμπερίληψη και απηχείται στο σύνολο της 

σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, ηγεσία κλπ.) καθώς και στους γονείς και στην 

κοινότητα (Booth & Ainscow, 2011). Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που στο σχολείο 

υπάρχει μεν η αναγκαία κουλτούρα από το προσωπικό αλλά οι εκπαιδευτικές πολιτικές που 

εκφράζονται από την επίσημη Πολιτεία δεν συνηγορούν στην παροχή ισότιμων ευκαιριών 

στη διδασκαλία και στη μάθηση; Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι, οι πολιτικές δρουν ως 

εμπόδιο στην προσπάθεια εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς 

(Αγγελίδης, 2019α) και θα πρέπει να αλλάξουν στη διαδρομή προς ένα συμπεριληπτικό  

σχολείο. 

Παρόλα αυτά εκτός από τη συμπεριληπτική κουλτούρα στο σχολείο, αυτό οφείλει να 

χαρακτηρίζεται και από τις συμπεριληπτικές του πολιτικές. Η ανάπτυξη ενός 

συμπεριληπτικού σχολείου απαιτεί σαφώς ισχυρές εκπαιδευτικές πολιτικές που να 

υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς και από την ηγεσία του. Οι πολιτικές αυτές πρέπει 

να διαπερνούν τις ιδέες και να εκφράζονται μέσα από το ήθος της ηγεσίας και πολύ 

παραπάνω από το έργο των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο η Πολιτεία πρέπει να παρέχει 

τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προοπτικές για παροχή ισότιμων ευκαιριών. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων οι επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές κάνουν λόγο για παροχή 

ισότιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η πραγματική κατάσταση παρόλα αυτά διαφέρει, με 

αποτέλεσμα αυτές οι πολιτικές να αποτελούν το κυριότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών σχολείων (Αγγελίδης, 2019α). Παράλληλα, η ηγεσία του σχολείου πρέπει 

να διατυπώνει με σαφήνεια τις πολιτικές για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών αλλά 

και να αμφισβητεί εμπράκτως τις πρακτικές που υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια 

(Ainscow & Miles, 2008). 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας φαίνεται να αποτελεί παράγοντα για την ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών πρακτικών. Στη σημερινή εποχή η ηγεσία έχει την τάση να διαμοιράζεται 

στα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με απώτερο σκοπό να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στη βελτίωση του σχολείου ως οργανισμού (Bush & Glover, 2014). Η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να προωθείται από τους ηγέτες των σχολείων 
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μέσα από δραστηριότητες που ενδυναμώνουν την ικανότητα του σχολείου να ανταποκριθεί 

στην ετερότητα των μαθητών, προκειμένου να υπάρξουν αυξημένες μαθησιακές ευκαιρίες για 

όλους τους μαθητές. Όπως υποστηρίζουν οι Causton & Theocharis (2014), τα σχολεία 

χρειάζονται συμπεριληπτικούς ηγέτες, διότι η αποτελεσματική ηγεσία που είναι 

προσανατολισμένη στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Όταν οι στρατηγικές ηγεσίας δεν είναι 

στατικές αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με το τοπικό συγκείμενο του σχολείου τότε 

αναπτύσσονται συμπεριληπτικές πρακτικές (Αγγελίδης, 2019β). Για ακόμα μια φορά οι 

στάσεις των ηγετών των σχολείων απέναντι στη συμπερίληψη μπορούν να ενθαρρύνουν ή να 

υποδομήσουν το σχολικό κλίμα για την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών σχολείων (Price, 

2012 ; Urton, Wilbert, & Hennemann, 2014).  

Παράλληλα, η προαγωγή συμπεριληπτικών πολιτικών εδράζεται στην ανάγκη για εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών που θα ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα όλων των μαθητών. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη πρέπει να 

επαναξιολογηθεί για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στις 

γνώσεις, στις αξίες και στις πρακτικές (Rouse, 2010). Είναι παραδεκτό ότι, μεγάλο μέρος της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται «άτυπα» μέσα στην τάξη και στο σχολείο, 

απρογραμμάτιστα μέσω αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς 

και το ΑΠΣ (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2019). Αυτή η πρακτική όμως είναι δυνατόν να 

επηρεάζεται από τις πολιτικές που χαράσσονται σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

σχολείου, κυρίως λόγω έλλειψης ισχυρών αντιλήψεων για τη συμπερίληψη και άρα λόγω μη 

ύπαρξης σχολικής κουλτούρας σε επίπεδο συνεργασίας. Για τη θεμελίωση μιας τέτοιας 

κουλτούρας ο ρόλος των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαίος. Η δράση τους χρειάζεται να 

βασίζεται στη συνεργατικότητα, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην κάλυψη των 

αναγκών όλων (Παπαπέτρου, Μπάλκίζας, Μπελεγράτη, & Υφαντή, 2013). Επίσης, σε 

επίπεδο διαφορετικότητας των μαθητών, οι πολιτικές που υποστηρίζονται από την 

εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου πρέπει να διακατέχονται και από θετικές στάσεις 

απέναντι στη συμπερίληψη. Προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι και 

πρέπει να είναι η καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας εκπαιδευτικών – μαθητών 

(Causton-Theocharis & Theocharis, 2008).  

Προκειμένου να μετουσιωθούν σε πράξη αυτές οι πολιτικές, χρειάζονται ενέργειες, 

στρατηγικές και μέθοδοι για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών που θα βοηθήσουν 

στην αύξηση της συμμετοχής και στην προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού σχολείου. Με 

λίγα λόγια αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή στην πράξη όλων των αρχών της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, δηλαδή της κουλτούρας και των πολιτικών. Σύμφωνα με τους 

Causton-Theoharis & Kasa (2015), οι συμπεριληπτικές πρακτικές βασίζονται σε μία υπόθεση, 

στη διάθεση για θετική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και στην υπερπήδηση όλων των 

εμποδίων.  

Είναι πιθανό ένα σχολείο να προάγει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τις καλύτερες 

δυνατές συμπεριληπτικές πολιτικές όσον αφορά την πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτό, 
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αλλά αυτές οι πολιτικές δεν μπορούν να έχουν καμία αξία αν τα παιδιά λαμβάνουν 

εκπαίδευση που δεν ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία τους ή η εκπαίδευση που 

λαμβάνουν τους αποκλείει από τη συμμετοχή. Αντιθέτως, υπάρχει το ενδεχόμενο στο σχολείο 

να υπάρχει ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

όλων των παιδιών, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί θετικά διακείμενοι προς τη συμπερίληψη που 

να διαθέτουν και επαρκή εκπαίδευση αλλά αν οι πολιτικές του σχολείου ή της Πολιτείας 

σχετικά με την πρόσβαση δεν υποστηρίζουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τότε οι 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη της συμπερίληψης δεν μπορούν να αποδώσουν 

καρπούς.   

Κύριοι φορείς των συμπεριληπτικών πρακτικών είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα, οι σχέσεις 

μαθητών, οι τρόποι μάθησης και οι στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και της 

ηγεσίας για μια παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών που βρίσκονται στο περιθώριο 

(Messiou, 2008). Η έμφαση των συμπεριληπτικών πρακτικών πρέπει να δίνεται σε 

μαθητοκεντρικές μεθόδους και τρόπους που επιτυγχάνεται η μάθηση και η διδασκαλία. 

Δηλαδή, στο πως το μαθησιακό περιβάλλον προσαρμόζεται στις ανάγκες για μάθηση των 

μαθητών (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2019).  

Σημαντικό ρόλο στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορεί να προσδώσουν οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές εκτός 

οργανωμένου σχολικού πλαισίου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η μάθηση επιτυγχάνεται στα 

άτυπα περιβάλλοντα μάθησης επηρεάζοντας θετικά τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, αφού η 

διδασκαλία σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παροχή ισότιμων 

ευκαιριών στη μαθησιακή διαδικασία όλων των παιδιών (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2019). 

Επιπλέον, αποτελεί παράγοντα για την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών σύμφωνα με 

τους Booth & Ainscow (2011). Την επιτυχία ή την αποτυχία αυτής της δραστηριότητας 

αναμένεται να επηρεάσουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που μαθαίνουν οι 

μαθητές, και πως αυτές εφαρμόζονται στην πράξη (Symeonidou, 2017). Αυτή η 

συμπεριληπτική πρακτική σχετίζεται όμως και με τις πολιτικές που απορρέουν από τη 

γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, καθότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

υπερβαίνουν τις παραδοσιακές πολιτικές.   

Μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές για την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών σχολικών 

μονάδων αποτελεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η τροποποίηση της διδακτέας ύλης 

(Strogilos, 2018). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία συνιστά μια καινοτομία για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, αφού επιτυγχάνει να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως μορφωτικά 

αγαθά. Απαιτεί όμως, εξειδίκευση, εμπειρία, σχεδιασμό και υλοποίηση εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού ώστε να ανταποκρίνεται στο μοναδικό μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή. 

Συνεπώς, οι ενέργειες του κάθε εκπαιδευτικού θα πρέπει να διακατέχονται και από την 

ανάλογη κουλτούρα παροχής ισότιμων ευκαιριών.  

Επίσης, βασικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

και αφορά τους εκπαιδευτικούς και ιδιαιτέρως τις πρακτικές που εκείνοι χρησιμοποιούν στην 

τάξη είναι οι στάσεις και οι συμπεριφορές τους απέναντι στη διαφορετικότητα. Αυτές οι 
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στάσεις και αντιλήψεις είναι αποτέλεσμα πρωτίστως της βασικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, επηρεάζοντάς τους όχι μόνο σε επίπεδο αντιλήψεων αλλά και μεθόδων που 

επιλέγουν προκειμένου να φέρουν εις πέρας το εκπαιδευτικό τους έργο (Symeonidou, 2017). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να εδράζεται πάνω σε 

συμπεριληπτικές αξίες, προκειμένου αυτοί αργότερα να είναι σε θέση να επινοούν και να 

υιοθετούν συμπεριληπτικές πρακτικές.  

3. Εκπαιδευτική αλλαγή και ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση όπως διαφαίνεται, αποτελεί μια φιλοσοφία που αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός ενιαίου σχολείου. Ενός σχολείου που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζονται αλλαγές στο 

σημερινό σχολείο αλλά και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η κουλτούρα, οι πολιτικές και οι 

πρακτικές, διαστάσεις του πλαισίου της συμπερίληψης είναι αυτές που μπορούν να επιφέρουν 

τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές που σταδιακά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών σχολείων. Πρωταρχικής όμως σημασίας ενέργεια για να έρθουν αυτές οι 

αλλαγές είναι η καλλιέργεια κατάλληλης σχολικής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που θα 

μετουσιωθεί σε συμπεριληπτική, επηρεάζοντας τις στάσεις εκπαιδευτικών, ηγεσίας, μαθητών, 

γονέων αλλά και της κοινότητας του σχολείου. Η δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας 

φιλικά διακείμενης προς τη συμπερίληψη αναμένεται να επηρεάσει και τις πολιτικές και τις 

πρακτικές του σχολείου. Για παράδειγμα, όσο πιο γρήγορα διαμορφωθεί μια συμπεριληπτική 

κουλτούρα τόσο πιο νωρίς θα υιοθετηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικές και 

πρακτικές, συνυφασμένες με τη συμπερίληψη. Με τη σειρά τους αυτές οι πολιτικές και οι 

πρακτικές θα μεταλαμπαδευθούν και στους επόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, ηγεσία, 

γονείς κλπ.) συνεχίζοντας έτσι την εξέλιξη των σχολείων σε πιο συμπεριληπτικά.  

4. Συζήτηση και Επίλογος 

Η ύπαρξη, η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου με γνώμονα την από 

κοινού εκπαίδευση και αποδοχή όλων των μαθητών προϋποθέτει μια σειρά από μέτρα 

στήριξης τόσο σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων, πολιτικών σε κεντρικό και σχολικό 

επίπεδο, όσο και πρακτικών που θα αποσκοπούν σε κοινωνικές αλλαγές μέσα στο ίδιο το 

σχολείο. Η προώθηση της ανάπτυξης αυτών των τριών δομικών στοιχείων (κουλτούρα, 

πολιτικές και πρακτικές) θα επιτρέψει να συμβούν εκείνες οι εκπαιδευτικές αλλαγές που είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού σχολείου. Αυτό που χρειάζεται πρώτα 

από όλα είναι η προαγωγή μιας σχολικής κουλτούρας θετικά διακείμενης προς τη 

συμπερίληψη η οποία θα διαπερνά το σύνολο των εμπλεκομένων μερών και θα διασπείρεται 

εξελικτικά και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αγαστή 

συνεργασία των εκπαιδευτικών, της ηγεσίας, των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης 

κοινότητας του σχολείου μέσα από τον επανακαθορισμό των πεποιθήσεων και των στάσεων 

που διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα και μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις 
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πολιτικές σε ανώτερο και σχολικό επίπεδο και στις πρακτικές που υιοθετούνται από το 

σχολείο. Ωστόσο, μπορεί η καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας να αποτελεί το βασικό 

συστατικό για ένα συμπεριληπτικό σχολείο αλλά και οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν 

σε σημαντικό βαθμό και την κουλτούρα που αναπτύσσεται σε επίπεδο σχολείου και 

γενικότερα αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται δηλαδή μια 

ουσιαστική αλλαγή στις εκπαιδευτικές πολιτικές και σε κεντρικό και σχολικό επίπεδο, ώστε 

να επηρεαστούν προς το θετικό και η σχολική κουλτούρα και κατά συνέπεια και οι πρακτικές 

του σχολείου. Η επιδίωξη της ανάπτυξης ενός συμπεριληπτικού σχολείου όμως περνά και 

μέσα από τις πρακτικές που αναπτύσσονται και υιοθετούνται μέσα στο σχολείο. Για 

παράδειγμα χρειάζεται να συμβούν αλλαγές στα ΑΠΣ, στις υποδομές (κτιριακές και 

υλικοτεχνικές κλπ.), στους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας, αξιολόγησης κλπ. Η 

κουλτούρα, οι πολιτικές και οι πρακτικές αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των 

συμπεριληπτικών σχολείων και συνεπώς, είναι η βάση πάνω στα οποία τα σχολεία θα 

αξιολογήσουν τη συμπερίληψη. Η αλλαγή σε αυτές τις τρεις διαστάσεις δεν είναι απαραίτητο 

να συμβεί πρώτα σε κεντρικό επίπεδο, αρκεί η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

του σχολείου για τον επανακαθορισμό των στάσεων και των αντιλήψεων που δημιουργούν τη 

σχολική κουλτούρα και μπορεί να επιφέρουν σημαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές. Η αλλαγή 

σχολικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση των εμπλεκόμενων να σκεφτούν δημιουργικά για τις 

πολιτικές και τις πρακτικές αρχίζοντας από όσα γνωρίζουν, μπορεί να έχει θετική έκβαση 

στην ανάπτυξη συμπεριληπτικών σχολείων. 
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Theoretical approaches and effective strategies for classroom management 

Ελένη Καραγιάννη, Φιλόλογος, M.Ed. karagiannieleni10@hotmail.com 

Eleni Karagianni, Teacher of Greek literature, M.Ed. karagiannieleni10@hotmail.com 

 

 

 

Abstract: Classroom management includes the actions of the teacher in order to create and 

maintain a supportive learning environment, through building meaningful relationships of 

interaction and cooperation with his students. The aim of this paper is to present theoretical 

approaches adopted, from time to time, to classroom management and to provide guidelines 

for its effective practice. From the review of the relevant international literature, it emerged 

that classroom management is a multifaceted process, in which the role of the teacher is 

pivotal, with the choice of strategies s/he applies and that classroom management approaches 

are shaped according to the prevailing pedagogical concepts and theories in course of the 

years. Through this study it became clear that successful classroom management is based on 

the readiness of the teacher, who effectively communicates with his students 

(communicative/interactive approach), plans and organizes the educational process well, 

according to their dynamics and needs, in a calm and safe environment, contributing to their 

learning and social-emotional development. Reading the article, the reader will realize that the 

formation, primarily, of authentic relationships with his/her students facilitates the teacher in 

effective classroom management. 

Keywords: classroom management, teacher, approaches, strategies 

Περίληψη:  Η διαχείριση της τάξης περιλαμβάνει τις ενέργειες του εκπαιδευτικού 

προκειμένου να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, 

μέσα από την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους 

μαθητές του. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει  θεωρητικές προσεγγίσεις που 

υιοθετήθηκαν, κατά καιρούς, για τη διαχείριση της τάξης και να παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές για την αποτελεσματική άσκησή της. Από την ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς 

βιβλιογραφίας προέκυψε ότι η διαχείριση της τάξης αποτελεί μια πολύπτυχη διαδικασία, στην 

οποία κομβικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, με την επιλογή των στρατηγικών που 

εφαρμόζει και ότι οι προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

επικρατούσες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θεωρίες στην πορεία των χρόνων. Μέσα από την 

παρούσα μελέτη κατέστη σαφές ότι η επιτυχημένη διαχείριση της τάξης βασίζεται στην 

ετοιμότητα του εκπαιδευτικού, που επικοινωνεί ουσιαστικά με τους μαθητές του 

(επικοινωνιακή/διαδραστική προσέγγιση), σχεδιάζει και οργανώνει άρτια την εκπαιδευτική 

διαδικασία, σύμφωνα με τη δυναμική και τις ανάγκες τους, μέσα σε ένα ήρεμο και ασφαλές 

περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μάθηση και την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ο 
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αναγνώστης, διαβάζοντας το άρθρο, θα αντιληφθεί ότι η διαμόρφωση, πρωτίστως, 

αυθεντικών σχέσεων με τους μαθητές του, διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης.  

Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση τάξης, εκπαιδευτικός, προσεγγίσεις, στρατηγικές 

Εισαγωγή 

Η σχολική τάξη συνιστά ένα δομημένο πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης, που περιλαμβάνει 

τον φυσικό χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και μια δυναμική 

ατμόσφαιρα συναισθηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των μελών του, καθώς και τις πεποιθήσεις τους για την αξία της μάθησης και του σχολείου 

(Azubuike, 2012. Erden et al., 2016. Shakir, 2014). Συγχρόνως, αποτελεί ένα δυναμικό 

οικοσύστημα, που το χαρακτηρίζει η αμεσότητα, η δημοσιότητα, η σύνθετη και συχνά 

απρόβλεπτη δομή και η συγχρονία, αφού μέσα σε αυτήν επιτελούνται, ταυτόχρονα πολλές 

διεργασίες (Djigic & Stojiljkovic, 2011). 

Ο όρος της «διαχείρισης» ενσωματώθηκε στο πεδίο της εκπαίδευσης από το χώρο της 

βιομηχανίας και περικλείει τις έννοιες της επικοινωνίας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης,  

του συντονισμού, της λήψης αποφάσεων, του ελέγχου και της κατεύθυνσης των ενεργειών 

και δράσεων των μελών ενός οργανισμού, από την ηγεσία του, με σκοπό την ορθολογική 

χρήση των πόρων του και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων απόδοσης (Delceva–

Dizdarevik, 2014). Στο παρελθόν, η έννοια της «διαχείρισης της τάξης» αναφερόταν 

αποκλειστικά σε πρακτικές πειθαρχίας και συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, η έννοια του όρου έχει μεταβληθεί και περιγράφει, κατά τους Evertson & Harris 

(1999), με ολιστικό τρόπο, τις διαδικασίες και τις ενέργειες του εκπαιδευτικού που 

αποβλέπουν στην οργάνωση  ενός παρακινητικού φυσικού και ψυχολογικού  περιβάλλοντος, 

που  ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών σχέσεων, τη συνεργασία και μια αποτελεσματική 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, που δημιουργούν ένα ευνοϊκό κλίμα και το αίσθημα της 

κοινότητας μέσα στην τάξη, προάγοντας την ενεργητική μάθηση  και την  

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών (Erden et al., 2016. Thangarajathi & Joel, 

2010).  Συνεπώς, η διαχείριση της τάξης αποτελεί μια πολυσύνθετη και απαιτητική 

διαδικασία, που περιλαμβάνει τις επιμέρους πτυχές της διαχείρισης της διδασκαλίας, της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης της συμπεριφοράς (Martin et al., 

2006). 

Κύριος διαχειριστής του πολυδύναμου περιβάλλοντος της τάξης είναι ο εκπαιδευτικός, που 

μέσα από την άσκηση του διδακτικού και παιδαγωγικού του έργου, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των αναγκαίων αλληλεπιδράσεων με τους μαθητές του, καθοδηγώντας τους στην 

επίτευξη σαφώς προσδιορισμένων στόχων μάθησης και ανάπτυξης (Önder, 2019). Τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο, στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, η 

διαχείριση της τάξης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό, 

καθώς οι επαγγελματικές δεξιότητές του δοκιμάζονται, με τη συμπερίληψη, στις γενικές 
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τάξεις, μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με διαφορετική εθνοτική/ φυλετική/ 

πολιτισμική ταυτότητα (Flower et al., 2017). Παράλληλα, μαζί με τον ποικιλόμορφο 

μαθητικό πληθυσμό, οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση διαμορφώνουν ένα πλαίσιο υψηλότερων απαιτήσεων και δεξιοτήτων από τον 

εκπαιδευτικό για τη διαχείριση της τάξης (Korpershoek et al., 2016). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένας βαθύτερος και πιο 

ολοκληρωμένος τρόπος κατανόησης της πολύπλευρης διαδικασίας της διαχείρισης της τάξης, 

που, όπως προκύπτει από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, εκτείνεται πέρα από τις 

παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης της συμπεριφοράς και της επιβολής πειθαρχίας και 

περιλαμβάνει εκτός από την -προληπτική κατά βάση- διαχείριση της συμπεριφοράς, τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τάξης και τη διαχείριση της διδασκαλίας. Για το 

λόγο αυτό επιχειρείται η ανάδειξη του λειτουργικού ρόλου, της επαγγελματικής ετοιμότητας 

και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης, ο οποίος 

λαμβάνοντας υπόψη του την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των μαθητών του, οργανώνει ένα 

συνεργατικό  μαθησιακό περιβάλλον θετικών αλληλεπιδράσεων, προλαμβάνοντας κάθε 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή ενέργεια, η οποία μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία 

της, παρακωλύοντας τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών του. Έτσι, περιγράφονται 

στρατηγικές αποτελεσματικής άσκησής της, αλλά και κάποιοι ανασχετικοί παράγοντες, 

καθιστώντας σαφές πως μια επιτυχημένη διαχείριση της τάξης εξαρτάται, πρωταρχικά, από 

τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων αμοιβαιότητας μεταξύ των μελών της.  

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης 

Από το 1930 μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί ποικίλες προσεγγίσεις στη διαχείριση της 

τάξης, αντικατοπτρίζοντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους τρόπους μάθησης και 

ανάπτυξης των μαθητών, εκκινώντας από τον πλήρη έλεγχο, την εκφοβιστική πειθαρχία και 

τη σωματική τιμωρία, μέχρι την πλήρη ανεκτικότητα. Ιστορικά, η διαχείριση της τάξης, 

ακολουθώντας μια συμπεριφοριστική προσέγγιση, είχε συνδεθεί με την πειθαρχία ως θεμέλιο 

για την οικοδόμηση ενός οργανωμένου περιβάλλοντος, που ευνοεί την ομαλή διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών, οι οποίοι 

αποτελούν παθητικούς αποδέκτες της γνώσης, ενώ η μάθησή τους στηρίζεται σε εξωγενή 

κίνητρα. Στο συμπεριφορικό πρότυπο, ο εκπαιδευτικός έλεγχε κάθε πτυχή της λειτουργίας 

της, αναθέτοντας καθήκοντα στους μαθητές, που όφειλαν να συμμορφώνονται πιστά στις 

υποδείξεις του. Αργότερα, η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση  προσέδωσε στην τάξη τα 

χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος και υπογράμμισε ότι η διαχείρισή της αφορά 

πρωταρχικά το μαθησιακό περιβάλλον, όπου η γνώση οικοδομείται με την ενεργή συμμετοχή 

και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών με αυτό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Vygotsky για τη «ζώνη της εγγύς ανάπτυξης», θεωρήθηκε ως σημαντική η καθοδήγηση ενός 

«ικανού άλλου» -εκπαιδευτικού ή συμμαθητή-  για την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων 

τους. Αυτό το ανθρωποκεντρικό μοντέλο ερείδεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι χρήζουν 

καθοδήγησης και ενσωματώνει  έναν δημοκρατικό τρόπο διαχείρισης της τάξης, που εστιάζει 
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στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, όπου ακόμη και η ακατάλληλη 

συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως ευκαιρία μάθησης. Δίνει έμφαση στην αυτοπειθαρχία των 

μαθητών, που επιτυγχάνεται με τη συνεργασία τους και το μοίρασμα του ελέγχου και της 

ευθύνης, ώστε να νιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα της τάξης (Postholm 2013. 

Thangarajathi & Joel, 2010).  

Υπό αυτή την οπτική, μια ταξινόμηση των διδακτικών και συμπεριφορικών προσεγγίσεων 

της τάξης είναι η εξής:  

1. Παρεμβατική προσέγγιση: εστιάζει στον ρόλο των περιβαλλοντικών επιδράσεων στην 

ανάπτυξη του μαθητή και τον μεγαλύτερο έλεγχο του εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τον 

συμπεριφορισμό του Skinner, εφαρμόζει αντιδραστικές στρατηγικές διαμόρφωσης της 

συμπεριφοράς με βάση τις συνέπειές της. Διατυπώνοντας τη θεωρία της «κοινωνικής 

μάθησης», ο Bandura επεσήμανε ότι οι μαθητές μαθαίνουν παρατηρώντας και αναπαράγουν 

μιμούμενοι τις συμπεριφορές των γονιών, των εκπαιδευτικών ή των συμμαθητών τους.  Ο 

Dreikurs, με τη σειρά του,  φρονούσε ότι ο εκπαιδευτικός, μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο 

τάξης, οφείλει να εξισορροπεί την κυριαρχία του με την εκδήλωση προσήνειας, ειλικρίνειας 

και ευγένειας και ότι οι συνέπειες μιας ακατάλληλης συμπεριφοράς αποτελούν την πιο 

ενδεδειγμένη τεχνική για την πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας. Παράλληλα, οι Canter 

πρόβαλλαν τη σημασία της έκφρασης σαφών προσδοκιών για τους μαθητές, από δυναμικούς 

εκπαιδευτικούς που διεκδικούν και παρέχουν στους μαθητές τους ένα καλά οργανωμένο και 

ήρεμο μαθησιακό περιβάλλον. 

2. Μη παρεμβατική προσέγγιση: ο εκπαιδευτικός ασκεί λιγότερο έλεγχο και προγραμματίζει 

τη διδασκαλία του, εφαρμόζοντας προληπτικές στρατηγικές για να οργανώσει ένα 

περιβάλλον που διευκολύνει τη μάθηση, αφορμώμενος από την αντίληψη ότι το παιδί, 

αυτοκατευθυνόμενο από την εσωτερική δυναμική του, χωρίς ανασταλτικούς κανόνες, 

ανακαλύπτει την έκφρασή του στον πραγματικό κόσμο. Κύριος εκπρόσωπος υπήρξε ο 

Rogers, που ανέδειξε τη σημασία ενός συναισθηματικού υποστηρικτικού περιβάλλοντος, με 

το γνήσιο ενδιαφέρον και την ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού, που προάγει την 

αυτοπειθαρχία, τη βιωματική μάθηση και την αυτοπραγμάτωση των μαθητών. Στο ίδιο 

πνεύμα, ο Kounin έδωσε έμφαση στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επιδρούν στη 

συμπεριφορά των μαθητών, αναδεικνύοντας, συγχρόνως, την ανάγκη προληπτικών 

στρατηγικών, όπως του προγραμματισμού και της οργάνωσης της διδασκαλίας. Επιπλέον, 

εξέτασε το συμπεριφορικό προφίλ των εκπαιδευτικών και τα χαρακτηριστικά των 

μαθησιακών αντικειμένων και δραστηριοτήτων, που του επιτρέπουν να έχει επίγνωση της 

τάξης του και να ασκεί απερίσπαστα το  έργο του (Emmer & Stough, 2003).  

3. Επικοινωνιακή-Διαδραστική προσέγγιση: μέσα από τις ποιοτικές αλληλεπιδράσεις 

εκπαιδευτικού-μαθητή επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάπτυξη του μαθητή. Βασίστηκε στις 

θεωρίες της επιλογής και της πραγματικότητας του Glasser, κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει να τροποποιήσει το περιβάλλον της τάξης και να το προσαρμόσει στην ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία των μαθητών του, ενώ συγχρόνως εστιάζει στην καθοδηγούμενη 

αυτοαξιολόγηση της συμπεριφοράς τους, με τη συνειδητή επιλογή της σωστής συμπεριφοράς 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 162 of 440                                                                                                              

και την επανάληψή της (Chandra, 2015. Djiigic & Stojakovic, 2011. Kapur, 2018. Martin & 

Shoho, 2000. Martin et al., 1998. Martin et al., 2006).  

Μια εναλλακτική ταξινόμηση των παραπάνω προσεγγίσεων έχει ως εξής: 

1. Επιτρεπτική προσέγγιση: διακρίνεται από την παντελή απουσία ελέγχου και οποιασδήποτε 

επιβολής στους μαθητές, βασισμένη στην ιδέα της εκούσιας μάθησης και αυτόβουλης 

πραγματοποίησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, υπό την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού. Ο αντίλογος εδράζεται στην ανάπτυξη ανταγωνισμού ή και απόσυρσης των 

μαθητών, λόγω μιας στρεβλωμένης θεώρησης της ομαδικής εργασίας. 

2. Ανεκτική προσέγγιση: στηρίζεται στις αρχές της κλινικής ψυχολογίας, ότι οι εσωτερικές 

αντιδράσεις του ατόμου καθοδηγούν τη δράση του, υπερθεματίζοντας υπέρ της φυσικής 

ανάπτυξης των μαθητών, χωρίς τον έλεγχο του εκπαιδευτικού. 

3. Κοινωνικοσυναισθηματική προσέγγιση: ο εκπαιδευτικός, ως κύριος διαχειριστής της 

τάξης, εγκαθιδρύει ένα δημοκρατικό περιβάλλον ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων, που 

μετουσιώνουν θετικές και αρνητικές συμπεριφορές των μαθητών σε σκόπιμη μάθηση. 

4. Δασκαλοκεντρική προσέγγιση: την χαρακτήριζε η έλλειψη δημοκρατικού κλίματος και 

εμπιστοσύνης και στόχευε στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας, ως 

τεχνικές συμμόρφωσης των μαθητών, τον πλήρη έλεγχο, τη σωματική τιμωρία, τον 

σαρκασμό, την πίεση, τις απειλές και την αποδοκιμασία. 

5. Προσέγγιση της ομαδικής εργασίας: επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργατικότητας και της ανάληψης κοινής ευθύνης. Ο 

εκπαιδευτικός διαθέτει την απαιτούμενη ετοιμότητα για τη διαχείριση της τάξης του και 

οικοδομεί ένα θετικό κλίμα  ουσιαστικής επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, που 

επιτρέπει την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης συμπεριέλαβαν τις έννοιες 

της αμοιβαιότητας,  του ανοιχτού διαλόγου και της επανεξέτασης του τρόπου που η ατομική 

συμπεριφορά έχει αντίκτυπο στο μαθησιακό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Kohn έκανε 

λόγο για «κοινότητες μάθησης», όπου οι μαθητές της τάξης, έχοντας την αίσθηση του 

σεβασμού και του ανήκειν, συμμετέχουν ενεργά, μέσω των επιλογών τους, στην οικοδόμηση 

της ουσιαστικής μάθησής τους. Αργότερα, ο Gordon, ενσωματώνοντας, στο πλαίσιο της 

τάξης, τη θεωρία «της ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών» του Maslow, επεσήμανε ότι  οι 

μαθητές, εφόσον έχουν καλυφθεί πρωτίστως οι βιοτικές τους ανάγκες, συμμετέχοντας σε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον, που διαπνέεται από αμοιβαίο σεβασμό, γνήσιο ενδιαφέρον, ασφάλεια 

και αποδοχή, και με τις κατάλληλες ενέργειες του εκπαιδευτικού, οικοδομούν την 

αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση του σκοπού, ενώ ως επιστέγασμα  αυτών 

των διεργασιών θα επέλθει η αυτοπραγμάτωση τους (Adeyemo, 2012). 
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2. Προληπτικές στρατηγικές  αποτελεσματικής διαχείρισης της τάξης 

Η επιτυχημένη διαχείριση της τάξης, που μεγιστοποιεί την ποσότητα και την ποιότητα του 

διδακτικού χρόνου και των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, απαιτεί τον 

σχεδιασμό, την επίβλεψη, τον έλεγχο, τον συντονισμό, την οργάνωση του χώρου, των 

εργασιών και των υλικών μέσων. Όπως  επισημαίνει ο Grieser (2007), ενεργοποιεί τη σκέψη, 

κινητοποιεί τη γόνιμη αμφισβήτηση και τη διερευνητική διάθεση των μαθητών, μέσα σε ένα 

ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον, που έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των σχέσεων που 

διαμορφώνονται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών (Babadjanova, 2020). Συνεπώς, η 

ουσιαστική παρουσία του εκπαιδευτικού στην τάξη, η γνωριμία με τους μαθητές του, το 

προσωπικό ενδιαφέρον του και η δημιουργία μιας καλής σχέσης αμοιβαίας κατανόησης με 

αυτούς, παρέχει τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αποτελεσματική διαχείριση της 

τάξης (Kumar & Liu, 2019).  

 Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικές διαχείρισης της τάξης αποσκοπούν στην καλλιέργεια της 

προκοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής εμπλοκής 

και δέσμευσής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ψυχοκοινωνική τους πραγματικότητα 

(Niculescu & Franţ, 2016). Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επικεντρώνονται στις 

παιδαγωγικές μεθόδους και τις προσδοκίες συμπεριφοράς, ενώ στη δευτεροβάθμια, στον 

προσανατολισμό τους στην αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση (Hans & Hans, 2017). 

Αναλυτικότερα, οι Evertson και Weinstein (2006) τόνισαν ότι, μέσα από την άσκηση των 

πολλαπλών ρόλων του, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την εκπλήρωση δύο σκοπών: α. τη 

δημιουργία ενός θετικού, παρακινητικού, υποστηρικτικού, ισότιμου και ασφαλούς 

μαθησιακού περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει τους μαθητές να καταστούν συνεργάτες και 

κοινωνοί μιας μάθησης με νόημα, μέσα από ελεγχόμενες διαδικασίες και άρτια σχεδιασμένες 

δραστηριότητες, με την επιλογή έγκριτων ψηφιακών πόρων και μέσων και β. την πρόκληση 

της ηθικοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης και αυτορρύθμισης, που ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα εκδήλωσης μιας ακατάλληλης συμπεριφοράς, προάγοντας την ακαδημαϊκή και 

κοινωνική τους επίτευξη (Chandra, 2015. Korpershoek et al., 2016). Προκειμένου ο 

εκπαιδευτικός να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της διδασκαλίας για τους μαθητές του, θα πρέπει 

να ενεργεί προληπτικά, εστιάζοντας, πρωταρχικά, στους τρόπους δημιουργίας ενός 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που προάγει τον αυτοέλεγχο, την αυτορρύθμιση και την 

αυτοαξιολόγησή τους, μέσα από τη συνειδητοποίηση της συνυπευθυνότητάς τους για τη 

μάθησή τους, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας και την απόκτηση ενδογενών 

κινήτρων. Επιπροσθέτως, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την  πολιτισμική ποικιλομορφία 

των τάξεων, τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, την ανάγκη επικαιροποίησης των 

γνώσεων και πρακτικών του και τη διαλεκτική σχέση του μαθήματος με τη σύγχρονη 

κοινωνία και την πραγματική ζωή. Πολύ σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η 

ποικιλία και η ποιότητα των εμπειριών του εκπαιδευτικού, που αναπτύσσει στην καθημερινή 

πρακτική της τάξης, οι προσωπικές του αντιλήψεις, η ικανότητα επικοινωνίας, η δια βίου 

επιμόρφωσή του και η ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους του, που του παρέχουν τη 

δυνατότητα μοντελοποίησης των κατάλληλων συμπεριφορών και διατύπωσης σαφών 
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προσδοκιών, για όσα μπορούν να επιτύχουν οι μαθητές του, μέσα από τη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική διαδικασία (Erden et al., 2016. Thangarajathi & Joel, 2010). 

Τέτοιες εκπαιδευτικές πρακτικές, που εξισορροπούν τον έλεγχο με τη συνεργασία και την 

απαίτηση της προσπάθειας με την ευαισθησία στις ανθρώπινες σχέσεις και τη γνώση της 

δυναμικής της τάξης, αντιμετωπίζοντας το θέμα της διαχείρισης ως δημιουργική πρόκληση 

είναι (Marzano & Marzano, 2003. Niculescu & Franţ, 2016): 

1. Η διαμόρφωση ενός δομημένου και προβλέψιμου παρακινητικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, με σταθερές διαδικασίες, ρουτίνες, που καθιστά υλοποιήσιμο το 

«οργανωμένο σχέδιο της τάξης», το οποίο συνίσταται από τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού 

για τη μάθηση των μαθητών του, τη γνωστική του επάρκεια, τη δημιουργία και ομαδοποίηση 

του εκπαιδευτικού του υλικού, τη σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, τους 

εναλλακτικούς και καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας, τον ρυθμό και την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων σε κάθε φάση της διδακτικής πορείας και της αξιολόγησης, που λαμβάνουν 

υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και 

προσελκύουν την προσοχή  τους, ενισχύουν το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών και την εκτίμηση των μαθητών τους. 

2. Η ανάθεση στους μαθητές ενεργών ρόλων στις προσεκτικά σχεδιασμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες, υπό τη διακριτική εποπτεία και καθοδήγηση ενός ενθουσιώδους 

εκπαιδευτικού, που τους ενημερώνει, εξαρχής, για τους στόχους και τις κατευθύνσεις της 

διδασκαλίας του. Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου χρόνου για κάθε δραστηριότητα ή 

εργασία επιτρέπει στους μαθητές να οργανώσουν καλύτερα τη μαθησιακή τους πορεία και 

προλαμβάνει αρνητικά συναισθήματα, άγχους, αποτυχίας, ματαίωσης, ενώ, παράλληλα, οι 

λειτουργικές μεταβάσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων διασφαλίζουν τη συνοχή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτρέποντας ενοχλητικές παρεμβάσεις. Συγχρόνως, η 

δυνατότητα περισσότερων ευκαιριών απάντησης και επιλογής κάποιων δραστηριοτήτων, οι 

διαδικασίες αξιολόγησης που διαχέονται στην καθημερινή διδακτική πρακτική ως ευκαιρίες 

μάθησης, η εκφρασμένη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, η αποφυγή κριτικής, η επίδειξη 

συνέπειας, οι αναγκαίες διευκρινήσεις, η ενθάρρυνση της αυτενέργειας, η  επιβράβευση της 

συνέπειας,  η ανάπτυξη ενδογενών κινήτρων, η ομαδική εργασία, η συνεργατική μάθηση, η 

βοήθεια από συνομηλίκους, η διδασκαλία τρόπων μελέτης και σκέψης η αποδοχή, ως 

ισότιμης και σημαντικής, κάθε εθνοτικής ταυτότητας, γλώσσας, κουλτούρας, ικανότητας, 

δεξιότητας, εκπαιδευτικής ανάγκης και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, ενδυναμώνουν σημαντικά το θετικό κλίμα της τάξης. 

3. Η ουσιαστική γνωριμία με τους μαθητές, η ενεργητική ακρόασή τους, ο ανοιχτός διάλογος, 

η επίγνωση των γνωστικών δομών και των ρυθμών μάθησής τους, η επίδειξη 

εξατομικευμένου ενδιαφέροντος για τις ποικίλες ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις και επιλογές 

τους, η ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης  και ενός ικανοποιητικού κώδικα 

λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας, που ευνοεί τη διατύπωση ευέλικτων στόχων,  

ρεαλιστικών προσδοκιών μάθησης και συμπεριφοράς και την αναστοχαστική επανεξέτασή 
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τους και συγχρόνως καθιστά εφικτή την ομαλή συνύπαρξη ετερόκλητων προσωπικοτήτων 

μέσα στην τάξη. 

4. Η ανάρτηση, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε εμφανές σημείο της τάξης,  

συγκεκριμένων, θετικά διατυπωμένων, ευσύνοπτων κανόνων, που περιγράφουν 

συμπεριφορές παρατηρήσιμες και μετρήσιμες. Κομβικής σημασίας είναι η διαπραγμάτευσή 

τους με τους μαθητές, με άξονα τους μαθησιακούς στόχους, ώστε να τους παρέχεται ένα 

δίκαιο, αλλά και δεσμευτικό  κανονιστικό πλαίσιο. Η συμβολή και συνεργασία των μαθητών 

είναι σημαντική για την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, έχοντας ως αφετηρία τον αυτοσεβασμό τους και επιδιώκοντας τη 

συμμόρφωσή τους με τις προσδοκίες συμπεριφοράς και απόδοσης. Επιπλέον, κρίσιμη 

θεωρείται η συνεργασία με τους γονείς, το διευθυντή του σχολείου, τους άλλους 

εκπαιδευτικούς της τάξης και τους σχολικούς συμβούλους. 

5. Η εγγύτητα, η παρατήρηση -εν κινήσει- κάθε λεπτομέρειας ή αλλαγής στις συνθήκες της 

τάξης, η εγρήγορση,  η συνεχής εποπτεία του χώρου, η προσπάθεια ανάσχεσης της 

κλιμάκωσης μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, η άμεση παρέμβαση -χωρίς λεκτικές 

επιθέσεις- στην απρεπή συμπεριφορά, η απόπειρα αναπλαισίωσής της, ή η επιλογή άλλων 

εναλλακτικών στρατηγικών βελτιωτικής τροποποίησής της και η συνεπής όσο και αναγκαία 

παροχή κυρώσεων (Adeyemo, 2012. Babadjanova, 2020. Cevallos & Soto, 2020. Chandra, 

2015. Kumar & Liu, 2019. Little & Akin‐Little, 2008). 

6. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία, που ενισχύει τον 

ενθουσιασμό, τη διερευνητική διάθεση, την ανάπτυξη μαθητικών πρωτοβουλιών και 

επαυξάνει τα επίπεδα συγκέντρωσης της προσοχής και κατανόησής τους. 

7. Η χρήση πολυμεσιτικών πόρων, προσφέροντας μια εμπλουτισμένη διδασκαλία μέσα από 

μια πολυαισθητηριακή διαδραστική παρουσίαση, που  ενισχύει τη μάθηση με ακουστικά και 

οπτικά ερεθίσματα.  

8. Η διαχείριση, από το αρχικό στάδιο, του θυμού και του άγχους των μαθητών, λόγω του 

πιεστικού προγράμματος, των προθεσμιών ολοκλήρωσης των εργασιών ή της προβληματικής 

επικοινωνίας με κάποιον εκπαιδευτικό, των συγκρούσεων με συμμαθητές ή οικογενειακών 

προβλημάτων, ώστε να καθοδηγούνται στην αυτορρύθμιση και τον αυτοέλεγχο. Το ίδιο 

ισχύει και με τη βίωση άγχους και ανασφάλειας των εκπαιδευτικών, λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων του πολυδιάστατου έργου τους ή των προβλημάτων που ανακύπτουν στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς μεμονωμένων μαθητών ή και ολόκληρων τάξεων (Kapur, 

2018). 

9. Η εφαρμογή μιας «επιχειρηματικής προσέγγισης» με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, 

όπου αξιολογείται αναστοχαστικά, σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διεργασίας, η 

αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού, καθώς και της 

λειτουργίας όλων των δομών και διαδικασιών της τάξης, ώστε αυτή να καταστεί ένα 

παραγωγικό εργαστήρι μάθησης (Rijal, 2014).  
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3. Ανασταλτικοί παράγοντες 

Κατά τον Brophy (2006), η προσέγγιση της διαχείρισης της τάξης από τον εκπαιδευτικό, 

μέσω της διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού συνεργατικού περιβάλλοντος, με σαφείς 

προσδοκίες μάθησης και συμπεριφοράς και όχι μέσω της επιβολής πειθαρχίας, αποδεικνύεται 

πιο αποτελεσματική (Adeyemo, 2012). Σχετικά, οι Lewis et al. (2008) παρατήρησαν ότι η 

επιθετικότητα των εκπαιδευτικών και η τιμωρητική τους πρόθεση είχαν αρνητικό αντίκτυπο 

στη συμπεριφορά των μαθητών και ότι οι πειθαρχικές ενέργειες λειτουργούσαν διαβρωτικά 

στο κλίμα της τάξης. Αντίθετα, οι Tartwijk et al. (2009), μελετώντας 12 δασκάλους στην 

Ολλανδία, ανέφεραν ότι ήταν πολύ ικανοί στη διαχείριση της τάξης, καθοδηγώντας τους 

μαθητές τους με σαφείς κανόνες που είχαν διαμοφώσει από κοινού, χρησιμοποιώντας 

χιούμορ και λογικά επιχειρήματα για να αποτρέψουν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά και 

επενδύοντας στη δημιουργία καλών σχέσεων με αυτούς. Παράλληλα, τούς παρείχαν συνεχή 

ανατροφοδότηση, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους στο υπόβαθρο, το μαθησιακό επίπεδο 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, αιτιολογώντας την αναγκαιότητα κάθε 

δραστηριότητας και ενισχύοντας τη δέσμευση τους (Postholm, 2013). Τέτοια ευρήματα 

καταδεικνύουν ότι η αυταρχική, από θέση εξουσίας, επιβολή κανόνων και τιμωρητικών 

ποινών προκαλεί την αντίσταση και την αντίδραση των μαθητών, ενώ η εκδήλωση, από τον 

εκπαιδευτικό, ενσυναίσθησης και γνήσιου ενδιαφέροντος για όσα τους απασχολούν, η 

έκφραση εμπιστοσύνης και το μοίρασμα της ευθύνης για τη μάθησή τους, η παροχή 

αυτενέργειας, η ανάδειξη των θετικών στοιχείων τους, η διατύπωση ρεαλιστικών προσδοκιών 

επίδοσης, η επιβράβευσή τους για τα σχολικά αλλά και τα εξωσχολικά τους επιτεύγματα, 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενδογενών κινήτρων, που τους οδηγούν στον αυτοέλεγχο και την 

εκούσια δέσμευση στους στόχους μάθησης και ακαδημαϊκής επίτευξης. 

Από την άλλη μεριά, η διαχείριση της τάξης αποτελεί, συχνά, πεδίο ανησυχίας για 

νεοδιόριστους και κάποτε και για έμπειρους εκπαιδευτικούς, καθώς χαρακτηρίζεται από 

ασυνέχειες, εφόσον καλούνται να αντεπεξέλθουν, κάθε φορά, σε νέα πλαίσια και σε ένα 

διαρκώς διαφοροποιούμενο μαθητικό δυναμικό και μάλιστα ενίοτε χωρίς την απαιτούμενη 

υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου.  

Συνήθης ανασταλτικός παράγοντας είναι η εκδήλωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, που 

αποσκοπεί στην προσέλκυση της προσοχής και σχετίζεται με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

της εφηβείας, το οικογενειακό πλαίσιο και το κλίμα του σχολείου. Τέτοιες συμπεριφορές 

είναι η παρατεταμένη συνομιλία, η απροσεξία, η μη συμμόρφωση στους κανόνες της τάξης 

και τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, η διακοπή του μαθήματος, η υπερκινητικότητα, η 

υπερβολική καθυστέρηση εισόδου ή η αδικαιολόγητη αποχώρηση από την τάξη, η λεκτική ή 

σωματική βία προς τους συμμαθητές ή τον εκπαιδευτικό (Adeyemo, 2012. Little & 

Akin‐Little, 2008). Επιπροσθέτως, τα χαμηλά επίπεδα μαθησιακής ετοιμότητας, τα μειωμένα 

κίνητρα επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο των 

μαθημάτων, η δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής ή/και η υπερκινητικότητα, η αδυναμία 
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συμμόρφωσης με κανόνες, η έλλειψη συνεργασίας και ανάληψης ευθύνης από τους γονείς 

(Emmer  & Stough, 2003). 

Άλλη περιοριστική παράμετρο αποτελεί ο συμπεριληπτικός προσανατολισμός των γενικών 

τάξεων, που καθιστά επιβεβλημένη τη γνώση στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Ειδικότερα, οι Adelman & Taylor (2002), στην έρευνά τους, αναφέρουν ότι η σημερινή 

πραγματικότητα των τάξεων περιλαμβάνει μαθητές με συναισθηματικές ή συμπεριφορικές 

διαταραχές, σε ποσοστό  12-22%, ενώ και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ανέρχονται στο 18%, τη στιγμή που εκλείπουν οι απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση 

των αναγκών τους. Ωστόσο, σημειώνουν ότι ο εκπαιδευτικός που επικοινωνεί 

αποτελεσματικά το ενδιαφέρον του γι’ αυτούς και διαφοροποιεί τη διδασκαλία του, 

προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες τους και το μαθησιακό τους επίπεδο, επιβραβεύοντας κάθε 

προσπάθειά τους, καταφέρνει να ανταποκριθεί, ικανοποιητικά, στις ποικιλόμορφες 

απαιτήσεις της τάξης του (Martin et al., 1998). Επιπλέον, οι Rademacher, Schumaker, & 

Deshler (1996), στη δική τους μελέτη, παρατήρησαν ότι οι εκπαιδευτικοί που βελτίωσαν την 

ποιότητα και το επίπεδο δυσκολίας των εργασιών που ανέθεταν στους μαθητές τους με ήπιες 

αναπηρίες, κατάφεραν να αυξήσουν τη δέσμευση  τους και να ελαχιστοποιήσουν τις 

ενοχλητικές συμπεριφορές (Hans & Hans, 2017. Marzano & Marzano, 2003).  

Ακόμη, η διαφορετική πολιτιστική κουλτούρα της οικογένειας, που συνεπάγεται έναν 

διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των αποδεκτών συμπεριφορών, δύναται να επηρεάσει τις 

προσδοκίες συμπεριφοράς και μαθησιακής απόδοσης του παιδιού και να προκύψουν ενίοτε 

και συγκρούσεις με μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής, φυλετικής ή εθνοτικής ταυτότητας. 

Στην έρευνά τους που διεξήχθη στις ΗΠΑ, οι Gregory et al. (2010) έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο φιλικοί και τείνουν να απομακρύνουν, πιο συχνά, από την τάξη 

τους μαθητές λατινικής και ινδικής προέλευσης, καθώς και τους έγχρωμους. Αντίθετα, οι 

Gregory & Weinstein (2008) επεσήμαναν ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί επεδείκνυαν προσοχή 

και διατύπωναν προσδοκίες  ακαδημαϊκής  επίδοσης για τους έγχρωμους μαθητές τους, 

ανέπτυσσαν με αυτούς σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας (Emmer & Stough, 2003). Οι 

Weinstein, Clarke & Curran (2013) τόνισαν την ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει επαρκώς 

και να σέβεται το πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών του, κατανοώντας τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, λόγω της διάστασης μεταξύ του οικογενειακού και του σχολικού πλαισίου 

και να διαμορφώνει μια φιλόξενη τάξη, όπου αναπτύσσουν την αίσθηση του μέλους της 

κοινότητας (Postholm, 2013). 

Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελούν και οι πολυπληθείς τάξεις, αφού έχει αποδειχθεί ότι οι 

μικρότερες τάξεις είναι πιο καλά ελεγχόμενες και ότι ευνοούν την ανάπτυξη ενός θετικού 

κλίματος υψηλής αλληλεπίδρασης, οικειότητας, ελεύθερης έκφρασης και συνδεσιμότητας, 

όπου οι μαθητές λαμβάνοντας εξατομικευμένη υποστήριξη και συμμετέχοντας περισσότερο 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εμφανίζουν υψηλότερες επιδόσεις και πιο κατάλληλες 

συμπεριφορές (Rijal, 2014). 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, ανασχετικές παράμετροι αποτελούν οι μειωμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επαφή  με τους μαθητές, η 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 168 of 440                                                                                                              

έλλειψη  επαρκούς επιμόρφωσης και πρακτικής σε θέματα διαχείρισης της τάξης,  η απουσία 

γνώσης και εφαρμογής προληπτικών προσεγγίσεων, η έλλειψη εμπειρίας των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών, ώστε να εξηγήσουν ικανοποιητικά τους στόχους του μαθήματός τους, 

συνδέοντας το περιεχόμενό του με την πραγματική ζωή (Flower et al., 2017). Αγνοώντας 

κατά πόσο επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών τους με τη δική τους συμπεριφορά 

μέσα στην τάξη, αντί να τους παρακινήσουν σε στάση υπευθυνότητας, εφαρμόζουν 

στρατηγικές αντίδρασης, επιδεικνύοντας τιμωρητική διάθεση, ως ανταπόδοση σε 

ακατάλληλες συμπεριφορές, υπονομεύοντας το θετικό κλίμα της τάξης (Postholm, 2013). 

Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Oliver & Reschly (2010), εστιάζουν στην αντιμετώπιση και όχι 

στην πρόληψη προβληματικών συμπεριφορών, παραβλέποντας τη θέαση του εαυτού τους 

στον πυρήνα αυτών των προβλημάτων, λόγω της αστοχίας τους στη διαχείριση της τάξης, με 

αποτέλεσμα να βιώνουν αίσθημα ανικανότητας, έντονο άγχος και ανασφάλεια, χαμηλά 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και κάποιες φορές, συμπτώματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Flower et al., 2017. Önder, 2019). Όπως χαρακτηριστικά έδειξε μια έρευνα 

μετα-ανάλυσης των Manzano et al. (2003), οι εκπαιδευτικοί που είχαν, εξαρχής, αναπτύξει 

θετικές σχέσεις με τους μαθητές τους αντιμετώπισαν, στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, 

31% λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους, που είχαν 

τυπικές σχέσεις με τους μαθητές τους (Marzano & Marzano, 2003). Ακόμη, οι Browers & 

Tomic (2003) παρατήρησαν ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, θεωρώντας πως δε διαθέτουν 

αποτελεσματικά μέσα, διστάζουν να αντιμετωπίσουν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά είτε γιατί 

προτιμούν να την αγνοήσουν παρά να συγκρουστούν, είτε γιατί δε γνωρίζουν πώς πρέπει να 

αντιδράσουν, είτε ακόμη γιατί αισθάνονται ότι σχετίζεται με την ανεπαρκή διδασκαλία τους, 

με αποτέλεσμα αυτή να παγιώνεται ως κανονικότητα, παρακωλύοντας την ομαλή λειτουργία 

της τάξης (Thangarajathi & Joel, 2010). 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει, καταρχάς, σύμφωνα με τον Santrock (2004), να  διερευνήσει την 

αιτία που πυροδοτεί μια ακατάλληλη συμπεριφορά και να αναδείξει τις θετικές πτυχές της 

προσωπικότητας του μαθητή, εξετάζοντας κατά πόσο το φυσικό και ψυχολογικό κλίμα της 

τάξης, μαζί με τη δική του συμπεριφορά, προάγει την αυτοπειθαρχία και  την αυτοεκτίμησή 

του και του παρέχει κίνητρα υψηλής συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Παράλληλα, προς αυτή την κατεύθυνση συντείνουν η απόκτηση αυτογνωσίας, η ανάπτυξη 

ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας και των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων, η 

συναισθηματική νοημοσύνη, ο γνωστικός εξοπλισμός του, η αξιοποίηση σύγχρονων 

διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, η ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων, η μελέτη 

περιπτώσεων και η πρακτική σε ποικίλα πλαίσια διδασκαλίας, που επιτρέπουν τη σταδιακή 

ενίσχυση των δεξιοτήτων του για τη διαχείριση της τάξης (Adeyemo, 2012). 

4. Συμπεράσματα 

Αναντίλεκτα, στη σύγχρονη εποχή, που η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

«συνομιλεί» με το μαθησιακό περιβάλλον, επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση της 

«διαχείρισης της τάξης», με την πρόκληση του μετασχηματισμού της σε αυθεντικό εργαστήρι 
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βιωματικής μάθησης,  εντός του οποίου οι ενέργειες του εκπαιδευτικού δεν αφορούν μόνο 

στη διαχείριση της φυσικής υποδομής της, αλλά κυρίως στη διαχείριση των σχέσεων και της 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της, τον σαφή καθορισμό κανόνων και προσδοκιών, την 

ενσωμάτωση ηθικών αρχών και αξιών, το μοίρασμα ευθυνών και εξουσίας.  

Η καλή διαχείριση της τάξης εκκινεί από την αυτεπίγνωση και την κοινωνικοσυναισθηματική 

ωριμότητα του εκπαιδευτικού, που του επιτρέπουν να οικοδομήσει ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον ποιοτικής μάθησης και ανάπτυξης. Αυτή η αυτεπίγνωση του δίνει τη δυνατότητα 

να είναι συνειδητά παρών στην τάξη, να ενδιαφέρεται για τις ανάγκες, τα συναισθήματα και 

τις προτιμήσεις των μαθητών του, να καθιστά τον εαυτό του συμμέτοχο στους 

προβληματισμούς τους, μεταβαίνοντας από το «εσείς» στο «εμείς», να τους παρέχει θετικούς 

ενισχυτές, να εστιάζει σε όσα πρέπει να γίνουν, να έχει πλήρη επίγνωση όσων συμβαίνουν σε 

αυτή και να ενεργεί προληπτικά προς όφελος του συνόλου της τάξης. Επομένως, καθίσταται 

σαφές ότι δεν υπάρχει μια μοναδική λύση για όλα τα προβλήματα, αλλά προσεγγίσεις, που 

αξιοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών και ότι μόνο ο γνωστικός εξοπλισμός των 

εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για να εγγυηθεί την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, χωρίς 

ανεπτυγμένες δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης της τάξης. Ο ζήλος και τα κίνητρα του 

εκπαιδευτικού αποτυπώνονται στο κλίμα της τάξης, στα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και την αυτοαξιολόγησή της, με στόχο τη βελτιστοποίησή της. Όσο ενισχύεται η 

αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού, μέσω της απόκτησης εμπειρίας στην πρακτική της ίδιας 

της τάξης, διαμορφώνει πιο ρεαλιστικές προσδοκίες και αναπτύσσει πιο αποτελεσματικές 

στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, εναρμονίζοντας τους μαθησιακούς στόχους με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.  

Συνοψίζοντας, ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής διαχείρισης της τάξης συνιστά η 

ποιότητα των σχέσεων διδάσκοντος και διδασκομένων. Η διαμόρφωση ενός διαλεκτικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος, που λαμβάνει υπόψη τον διαφορετικό τρόπο σκέψης των 

εκπαιδευτικών και το συναισθηματικό φορτίο κάθε τάξης, επιτρέπει την ανάπτυξη 

αυθεντικών σχέσεων ουσιαστικής επικοινωνίας και προάγει τη ψυχική ευεξία και ευημερία 

όλων των μελών της, αποτελώντας καίριο παράγοντα για την επιτυχή διαχείρισή της. 

Συγχρόνως, θεμελιώδης στόχος της διαχείρισης της τάξης, που πρέπει να ευθυγραμμίζεται με 

τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, είναι η αυτοδιαχείριση των μαθητών, μέσω της 

υποστήριξης, της καθοδήγησης και ενθάρρυνσης του εκπαιδευτικού και της οικοδόμησης 

ενός δυναμικού περιβάλλοντος αλληλεπιδράσεων, προβάλλοντας θετικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και συνεργασίας και αξιοποιώντας προληπτικές πρακτικές για την 

ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.  Έτσι, αξιοποιώντας εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, που εξισορροπούν τον έλεγχο με τη συνεργασία, επιδεικνύοντας 

ενσυναίσθηση, διαθέτοντας ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και οργανώνοντας κάθε 

φάση της διδασκαλίας του, με άξονα την ιδιοσυγκρασία των μαθητών του, δύναται να 

καλλιεργήσει στην τάξη μια θετική δυναμική υψηλών επιτευγμάτων και να διαμορφώσει 

μελλοντικούς πολίτες ελεύθερους, υπευθύνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία 

και δράση. 
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Abstract: This article refers to the training of teachers, since it contributes the most to their 

professional development and emerges as an institution of strategic importance for 

educational organizations as well. First, after an introduction to the concept of training, the 

concepts of the professional and personal development of teachers are clarified and then 

forms, goals and methods of training are mentioned. Finally, the necessity of modern training 

programs and the importance of an effective training that contributes both to the continuous 

professional growth and development of teachers and to the modernization and development 

of the educational systems themselves is highlighted. 

Keywords: Training, professional development, teachers. 

Περίληψη: Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αφού 

συνεισφέρει τα μέγιστα στην επαγγελματική ανάπτυξή τους και αναδεικνύεται ως θεσμός 

στρατηγικής σημασίας και για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  Αρχικά, αφού γίνεται μία 

εισαγωγή στην έννοια της επιμόρφωσης, αποσαφηνίζονται οι έννοιες της επαγγελματικής και 

προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και κατόπιν αναφέρονται μορφές, στόχοι και 

μέθοδοι επιμόρφωσης. Τέλος, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα σύγχρονων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και η σημασία μιας αποτελεσματικής επιμόρφωσης που συμβάλλει τόσο στη 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσο και στον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί. 
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Εισαγωγή 

Στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και των ραγδαίων μεταβολών, η επιμόρφωση καθίσταται 

όχι μόνο σύνοδο σύμπτωμα των αλλαγών, αλλά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

επαγγελματικής επιβίωσης των εργαζομένων, αφού τους καθιστά ενήμερους για τις νέες 

εξελίξεις της δημιουργίας του ανθρώπου, συμπληρώνει τα κενά της εκπαίδευσής τους και 

διασφαλίζει την παρουσία τους στην αγορά εργασίας. Στη σύγχρονη συγκυρία με τη 

διείσδυση των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας και την 

πανδημία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δύναται να αποτελέσει θεσμό στρατηγικής 

σημασίας τόσο για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσο 

και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Ο Μαυρογιώργος (1999:101) ορίζει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως «το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, τη 

βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών θεωρητικών ή 

πρακτικών, επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.». 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο και 

οργανωμένο, βασιζόμενο στην αρχική εκπαίδευση τους, την οποία συμπληρώνει και 

επικαιροποιεί, αλλά συνιστά οργανικό μέρος της, αφού αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση 

αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία (Μαυρογιώργος, 1996). Επομένως, επιμόρφωση και 

αρχική εκπαίδευση βρίσκονται σε σχέση αμφίδρομης ανατροφοδότησης, αφού η μια δρα 

συμπληρωματικά προς την άλλη (Νάσαινας, 2010). Ο Μάνεσης (2011) τη διακρίνει από τη 

μετεκπαίδευση, η οποία αποτελεί ειδίκευση σε επιμέρους επιστημονικό πεδίο, που ακολουθεί 

την αρχική εκπαίδευση. Ο Νάσαινας (2010) αναφέρει πως  η μετεκπαίδευση αποσκοπεί στην 

αλλαγή του ρόλου ή της θέσης του επαγγελματία εκπαιδευτικού, ενώ η επιμόρφωση αφορά 

στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του στην εργασία του. Ο Τσολάκης (1994) διακρίνει την 

επιμόρφωση από την κατάρτιση, συνδέοντας την κατάρτιση με το επάγγελμα και τις 

δεξιότητες και επισημαίνοντας τον μορφωτικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης, αφού «η 

επιμόρφωση χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση ή 

ειδίκευση, αν και ο ίδιος ο όρος στοιχεί στη μόρφωση, στην παιδεία, στην καλλιέργεια».  

Η επιμόρφωση παρέχει γνώσεις που αφορούν στην επιστημονική εξειδίκευση, στην 

παιδαγωγική κατάρτιση αλλά και στην πρακτική άσκηση σε θέματα διδακτικής του 

αντικειμένου κάθε κλάδου των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 1991). Είναι συνυφασμένη με το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αφού «Η φύση της διδασκαλίας απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να 

δεσμεύονται στην κατεύθυνση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους» (Day, 2003). Κατά τον Μαυρογιώργο (1999) εντάσσεται στο πλαίσιο 

της Δια Βίου Εκπαίδευσής τους, η οποία ολοκληρώνεται με την αποχώρηση από την ενεργό 

δράση και μπορεί να αφορά στην περίοδο πριν την ανάληψη της υπηρεσίας ή να απευθύνεται 

στους νεοδιόριστους ή τους διορισμένους εκπαιδευτικούς και να υλοποιείται καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της θητείας τους και ταυτοχρόνως διέπεται από όλες τις αρχές της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, αφού απευθύνεται σε ενήλικες με συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο, δηλαδή το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

Κυρίως θέμα  

1. Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών  

1.1. Επαγγελματική ανάπτυξη  

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι η απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από 

τις λανθάνουσες θεωρίες (Hargreaves, &Fullan, 1993), οι οποίες παγιώνονται στη 

συμπεριφορά του και έχουν συνέπειες και για τον ίδιο και για όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα.  

Η φράση «επαγγελματική ανάπτυξη» κατά τον Clark (όπ. αναφ. Hargreaves, &Fullan, 1993) 

μπορεί να εμπεριέχει αρνητική χροιά για την υπόσταση των εκπαιδευτικών, όπως υπόνοιες 

για την ανεπάρκεια τους σε διάφορα ζητήματα ή ακόμα και µια κατευθυνόμενη και 

προβλέψιμη διαδικασία που απευθύνεται σε παθητικούς δέκτες. Αντίθετα, δεν είναι 

συνυφασμένη µόνο µε την εξασφάλιση πιστοποιητικών σε ένα ολιστικό σύστημα έλεγχου 

του παρεχόμενου έργου (Παπαναούµ, 2008). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ο Jackson 

(όπ. αναφ. Hargreaves, &Fullan, 1993) αναφέρει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες 

«αλλαγή» και «εξέλιξη». Ο όρος «αλλαγή», κατά τον συγγραφέα, προσδιορίζει ένα φάσμα 

μεταβολών, στο οποίο εμπεριέχονται από θετικές εξελίξεις μέχρι και εξόχως αρνητικές. 

Αντίθετα, στον όρο «εξέλιξη» στους εκπαιδευτικούς επιλέγουμε ένα επιθυμητό υποσύνολο 

µε θετικές προεκτάσεις. Επομένως, επαγγελµατική εξέλιξη είναι ο μετασχηματισμός των 

ικανοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά 

τους. 

Στη βιβλιογραφία (Ματσαγγούρας, 2005· Λιοναράκης, & Φραγκάκη, 2009) η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, σχετίζεται άμεσα με τα τρία μοντέλα της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης: 

Α. το τεχνοκρατικό: η επιμόρφωση εστιάζει στη μεταλαμπάδευση γνώσεων, δεξιοτήτων, 

διδακτικών πρακτικών και μεθόδων στον εκπαιδευτικό, καθιστώντας τον απλό και μάλιστα 

«άκριτο εφαρμογέα» τους, χειραγωγούμενο της κεντρικής εξουσίας, και παθητικό δέκτη 

έτοιμων λύσεων, 

Β. το ερμηνευτικό μοντέλο: η επιμόρφωση εστιάζει στην υποκειμενική προσέγγιση της 

γνώσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθιστώντας τον εκπαιδευτικό ενεργό υποκείμενο 

που συμμετέχει στην επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη αξιοποιώντας τις εμπειρίες 

του, 
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Γ. το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο: επικεντρώνεται στην κοινωνικοπολιτική διάσταση της 

εκπαίδευσης, θεωρούμενη υπό το πρίσμα της ηθικής, της κριτικής και του αναστοχασμού των 

διλημμάτων και των κατεστημένων παραδοχών των ίδιων των εκπαιδευτικών, προκρίνοντάς 

τους σε στοχαζόμενους επαγγελματίες. 

1.2. Προσωπική Ανάπτυξη 

Ο Goodson (όπ.ανάφ. Hargreaves, & Fullan, 1993) παρατηρεί ότι, για να προσδιορίσουμε την 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών, πρέπει πρώτα να μάθουμε για τις προτεραιότητές τους. Εκτός 

από τα στάδια, από τα οποία διέρχεται ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της καριέρας του, πρέπει 

να αναζητήσουμε κι άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του, από την 

προσωπική υπόσταση του εκπαιδευτικού μέχρι την επιρροή που ασκούν ευαίσθητες φάσεις 

και γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζωής του, προσεγγίζοντας τον εκπαιδευτικό ως μία 

ολότητα και ως προσωπικότητα. 

Ο σχεδιασμός κάθε τεχνοκρατικής διαδικασίας ανάπτυξης δεν μπορεί να µη διατηρεί στο 

επίκεντρο της την αίσθηση του ηθικού σκοπού (Day, 2003), στοιχείο σημαντικό για την 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Οποιαδήποτε διαδικασία σχεδιασμού 

αποτελεσματικότερων μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλληλεπιδρά παρά 

εναρμονίζεται µε τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αναλύοντας τον παραπάνω λόγο 

του Day αντιλαμβανόμαστε ότι οτιδήποτε σχεδιάζεται στην εκπαίδευση περνά από την 

κριτική οπτική του εκπαιδευτικού και αναπαράγεται µε βάση την προσωπικότητά του. Η 

προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λαμβάνει χώρα σε ένα αποτελεσματικό σχολικό 

περιβάλλον, που του επιτρέπει εκτός της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής αντιλήψεων µε 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, να αναπτύσσει στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης και 

αυτοκριτικής. 

Οι αρχές, κατά τον Day (2003), που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού είναι: 

Α. Η αναζήτηση της μάθησης πρέπει να είναι µια  δια βίου διαδικασία. 

Β. Να είναι αυτό-διαχειριζόμενη. 

Γ. Να υπάρχουν πόροι. 

∆. Να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και του σχολείου, αλλά όχι 

ταυτόχρονα. 

Ε. Να προβλέπεται αξιολόγηση, που να αναγνωρίζει τις προσωπικές ανάγκες. 

Υπό αυτό το πλαίσιο, καταλήγουμε πως ένας τέτοιος σχεδιασμός επιμόρφωσης μπορεί να 

επιτύχει την αποτελεσματικότερη σύνδεση της επαγγελματικής µε την προσωπική ανάπτυξη. 
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2. Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

2.1. Στόχοι και Μορφές Επιμόρφωσης 

Σύμφωνα με τον ν. 1566/1985 (άρθρο 28-31) στόχοι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

είναι: 

α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά 

βιβλία, τη διδακτική των μαθημάτων, την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους 

στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού 

τους έργου. Πρόκειται για την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων, πριν από την 

ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, μια μορφή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, που 

είναι υποχρεωτική και υλοποιείται από τα Π.Ε.Κ. 

β) η ενημέρωση αυτών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη 

της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους. Πρόκειται για την περιοδική 

επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 

γ) η ενημέρωση τους σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα, νέα αντικείμενα, μαθήματα, μέτρα 

και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων. Αναφέρεται στα 

ειδικά επιμορφωτικά σχήματα. 

2.2.  Είδη και Σύγχρονες Μέθοδοι Επιμόρφωσης 

Ως προς τη διοργάνωσή της, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε: 

-Ενδοσχολική, που λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, 

-Εξωσχολική, που περιλαμβάνει επιμορφωτικά προγράμματα σε Κέντρα Επιμόρφωσης , 

κυρίως σεμιναριακού τύπου και την Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση (Μπράτιτσης, Χλαπάνης, 

Μηναΐδη, & Δημητρακοπούλου, χ.χ.). 

Η διάρκεια κάθε επιμόρφωσης  ποικίλει και ανάλογα χαρακτηρίζεται ως ταχύρρυθμη 

επιμόρφωση ή μη. 

Σχετικά με την αξία της παρουσίας των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση διακρίνεται σε: 

-προαιρετική, στην οποία απεικονίζονται οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και 

-υποχρεωτική, η οποία αντικατοπτρίζει κυρίως τη βούληση της πολιτείας. 

Ως προς τη μορφή της, ο Σαλτερής (2011) τη διακρίνει, όπως και την εκπαίδευση, σε: 

-άτυπη: αφορά τις επιρροές που δέχεται ο εκπαιδευτικός καθημερινά στο επαγγελματικό του 

περιβάλλον καθώς μέσα από τον αναστοχασμό των εμπειριών του οδηγείται στη μάθηση, 

διαμορφώνοντας στάσεις, αλλάζοντας συμπεριφορές και αποκτώντας νέες δεξιότητες 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 177 of 440 

-μη τυπική: είναι οργανωμένη, αλλά εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και αφορά 

επιμέρους θέματα. 

-τυπική επιμόρφωση: αντικατοπτρίζει τις αυθεντικές ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών, 

καθώς η συμμετοχή τους είναι προαιρετική και οικειοθελής και παρέχεται στους 

εκπαιδευτικούς, για να τους στηρίξει επαγγελματικά με βάση τις ανάγκες του ίδιου του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Σαλτερής, 2011). 

Μια σύγχρονη μορφή επιμόρφωσης, που «σπάει το φράγμα» του χώρου και του χρόνου, 

αποτελούν τα Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα, που χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερη ευελιξία (Παπαδάκης, & Φραγκούλης, 2005). Η ΑεξΑΕ χρησιμοποιώντας τις 

ΤΠΕ και διάφορες μορφές εκπαιδευτικής πράξης, οδηγεί σε νέα δεδομένα την εκπαίδευση και 

τη μάθηση. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης κινούμενης εικόνας 

και ήχου άμεσα, διευκολύνοντας την από απόσταση συμμετοχή με αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο ή οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε χώρο 

επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, εφόσον προηγηθεί αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού (Τόκη 

& Παγγέ, 2011). Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)-OERs άλλαξαν και 

εκδημοκράτισαν την εκπαίδευση, γιατί παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό σε όποιον διαθέτει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (Beetham, & Sharpe, 2013). Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας 

(ΑΠΑ) προσφέρει ΑΕΠ από το 2008 μέσω ιστοσελίδας με δυνατότητα πρόσβασης, 

σύγχρονης και ασύγχρονης, σε υλικό κατατμημένο σε θεματικές ενότητες με χρονοδιάγραμμα 

διεκπεραίωσης (Scanlon, McAndrew, & O'Shea, 2015). Οι ανοικτές πρακτικές στην 

εκπαίδευση διευκολύνουν στην επιμόρφωση τον εκπαιδευτικό και είναι απαραίτητες, για να 

αλλάξει ο τρόπος που μαθαίνουμε και για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου 

αιώνα (Coughlan et al., 2013 όπ. αναφ. Scanlon et al., 2015). 

Επιπροσθέτως, οι Μαζικές Ανοικτές Διαδικτυακές Σειρές Μαθημάτων - MOOCs 

προσφέρονται για κάθε χώρο συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, καταργούν χρονικά και φυσικά 

όρια, προσφέρουν σε όλους κοινό περιεχόμενο σε άτυπο περιβάλλον, ενισχύουν τη 

διαδικτυακή συμμετοχική μάθηση και βελτιώνουν τις δεξιότητες της ΔΒΜ. (Γκελαμέρης, 

2015:66). Με τα MOOCS δύναται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δημοσιονομικών 

περιορισμών στην ανωτάτη εκπαίδευση, μιας και μειώνεται το κόστος των κύκλων σπουδών 

(Carey, 2013). Τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια, προσπερνώντας την πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία, μείωσαν το κόστος λειτουργίας και έκαναν προσιτά εκπαιδευτικά προγράμματα 

λόγω της εύκολης πρόσβασης (Law et al. 2013 όπ. αναφ. Scanlon et al. 2015:5). Τα 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης και το e-learning αποτελούν σύγχρονες μεθόδους 

εκπαίδευσης που μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην επιμόρφωση και να 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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3. Η Συμβολή της Επιμόρφωσης στον Εκσυγχρονισμό των Εκπαιδευτικών και 

των Εκπαιδευτικών Συστημάτων   

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί 

αναγκαιότητα και δε θεάται, όπως παλαιότερα, μόνο ως απαίτηση εκπαιδευτικών που 

αποσκοπούσαν στην ανέλιξη τους στην ιεραρχία, αλλά πλέον αποτελεί αδήριτη απαίτηση της 

σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας (Τζαβάρα, & Βεργίδης, 2002), αφού 

οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις τους και τις διδακτικές τους 

πρακτικές για να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι (Ξωχέλλης, 

2001· Χατζηδήμου, 2012). 

Η επιμόρφωσή τους συμβάλλει και στην εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του εκπαιδευτικού 

συστήματος, επειδή «Ο εκπαιδευτικός είναι το κλειδί της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κανένα 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του, αν οι εκπαιδευτικοί δε δίνουν 

καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους μέσα στην τάξη και δεν αναδεικνύονται ως πνευματική 

και ηθική πρωτοπορία της κοινωνίας.» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Επίσης, αποτελεί 

θεσμό ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη βελτίωση των ίδιων και την επαγγελματική τους 

εξέλιξη αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της ίδιας της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 1999· 

Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών αλλαγών και από αυτούς εξαρτάται η 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.  

Η επιμόρφωση είναι αναγκαία και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία, αφού 

αποσκοπεί στην επαγγελματική του ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για την 

εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, όπως η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, καθώς απαιτεί την 

απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό, αλλά και στην ποιότητα στο 

έργο του (Law, 2007). Οι εκπαιδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις καθώς και η ανέλιξη 

των εκπαιδευτικών σε στελέχη εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους, ώστε 

να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα αλλά και στον ρόλο τους ως φορείς αλλαγής 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001), καθώς η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού «άδηλα θέτει 

προβληματισμούς για τον νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ως μεταλαμπαδευτής, 

μεσολαβητής και διευκολυντής του πνεύματος της ΔΒΜ στους μαθητές» (Χατζηπαναγιώτου, 

2001). 

Επιπρόσθετα, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση και για την προσωπική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, αφού «συνάγει δραστηριότητες που εμφανώς αφορούν τη μεθόδευση της 

προσωπικής του, συνεχούς και πολυεπίπεδης αυτοεξέλιξης» (Χατζηπαναγιώτου, 2001), που 

αποτελεί μια διηνεκής διαδικασία αναζήτησης μάθησης, η οποία ανταποκρίνεται στις 

ατομικές ανάγκες του, μιας και κάθε απόπειρα εισαγωγής αποτελεσματικότερων μεθόδων 

στην εκπαίδευση αλληλεπιδρά με τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (Day, 2003:442). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού διέρχεται και μέσα από την προσωπική του 

ανάπτυξη. Με την επιμόρφωση εκτός από την απόκτηση ή βελτίωση των γνώσεων και 
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δεξιοτήτων, νιώθει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως άτομο αυτοπεποίθηση, πληρότητα και 

ψυχική ικανοποίηση και μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο πολυσύνθετο έργο 

του (Hargreaves, &Fullan, 1993). Η επιμόρφωση συμβάλλοντας στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συμβάλλει και στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

(Μαυρογιώργος, 2008:155), αφού «δε νοείται καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς» 

(Παπαναούμ, 2008:55). 

Στην Ελλάδα, οι ταχύτατες κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις και η 

οικονομική κρίση επηρέασαν το προφίλ του εκπαιδευτικού. Ο χρόνος αναμονής από την 

απόκτηση του πτυχίου έως την είσοδό του στη δημόσια εκπαίδευση αυξήθηκε εξαιτίας του 

περιορισμού των διορισμών, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να απασχολούνται σε 

άλλες εργασίες πριν την είσοδό τους στο επάγγελμα, με κίνδυνο οι γνώσεις που απέκτησαν 

να ξεχαστούν, αλλά και οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη (Χατζηδήμου, 2008). Επίσης, η παρεμπόδιση της πρόωρης 

συνταξιοδότησης αύξησε τον μέσο όρο της ηλικίας των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα η 

επιμόρφωσή τους και η σύνδεσή της με την αρχική τους εκπαίδευση να αποτελούν τομέα 

στρατηγικής σημασίας για την υλοποίηση της οποιασδήποτε  εκπαιδευτικής πολιτικής. 

(Βεργίδης, 2012). Όσον αφορά στην αρχική τους εκπαίδευση, ιδίως οι εκπαιδευτικοί 

απόφοιτοι των λεγόμενων «καθηγητικών σχολών», καταρτίζονται κυρίως σε θεωρητικό 

επίπεδο αποκτώντας γνώσεις στο αντικείμενό τους, αλλά η θεωρητική τους κατάρτιση δε 

συνοδεύεται με ανάλογη πρακτική άσκηση (Χατζηδήμου, 2012), με αποτέλεσμα να 

συναντούν «σοκαριστικές» εκπλήξεις επί του πρακτέου κατά την είσοδό τους στον 

επαγγελματικό στίβο (Ξωχέλλης, 1991), γιατί «Όπως έχουν σήμερα οι σπουδές στη χώρα μας, 

το πιο σημαντικό πρόβλημα για το διδακτικό προσωπικό της Μέσης Εκπαίδευσης είναι η 

έλλειψη κάθε προετοιμασίας του στη διδακτική μεθοδολογία…» (Σακκά, 1988:765). Τις 

τελευταίες δεκαετίες με την εισροή μεταναστών στη χώρα μας και το έντονο προσφυγικό 

ρεύμα, η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού έχει αλλάξει, οπότε μια επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία 

(Μαυροσκούφης, 2010). Η θεσμοθέτηση αλλεπάλληλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, 

προκειμένου να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε μια 

επαγγελματική ανασφάλεια, που συχνά καταλήγει σε αντίσταση σε κάθε νέο μέτρο, γεγονός 

που  καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση για την πληροφόρηση στις θεσμικές αλλαγές και για 

την προώθηση αυτών (Γκότοβος, 1982). Επιπλέον, η θεσμοθέτηση της πιστοποίησης της 

επιμόρφωσης ως κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που μοριοδοτείται (ΠΔ.152/ΦΕΚ 

240/5-11-2013) καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. 

Τέλος, η διείσδυση των ΤΠΕ στα σχολεία της χώρας και ο ψηφιακός γραμματισμός στα 

αναλυτικά προγράμματα αυξάνουν τις απαιτήσεις για γνώσεις στα ψηφιακά μέσα, 

προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις στις Νέες Τεχνολογίες, ώστε να μειωθεί το «ψηφιακό» 

χάσμα, οδηγώντας σε επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ. Ιδιαιτέρως η σύγχρονη 

παγκόσμια πραγματικότητα λόγω της πανδημίας έφερε στο φως νέες επιμορφωτικές ανάγκες 

τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, αφού οι εκπαιδευτικοί 
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αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν νέα ψηφιακά μέσα, πλατφόρμες, λογισμικά και άλλους 

ψηφιακούς πόρους, προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο διδακτικό τους 

έργο, όταν τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω του υγειονομικού περιορισμού.  

Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια στην επιμορφωτική πολιτική του ΥΠΑΙΘ κυριάρχησαν τα επιμορφωτικά 

προγράμματα στις ΤΠΕ. Το ερώτημα που αναδύθηκε είναι κατά πόσο ήταν αποτελεσματικά, 

αφού η σύγχρονη συγκυρία λόγω του κορωναϊού και της αναστολής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων έφερε στο φως πολλά προβλήματα στη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 

έργο και βρήκε απροετοίμαστη την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

απρόσμενα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, να οργανώσουν μαθήματα στην e-me και στην e-class, να 

διδάξουν μέσω Webex χωρίς καμία επιμόρφωση ούτε καν πρότερη εμπειρία και επαφή με 

αυτά τα μέσα. Η Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση, διάρκειας 20 ωρών, υλοποιήθηκε τον Ιούνιο 2021, «μετά εορτής». Όταν 

θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και αποτελεσματικούς 

εκπαιδευτικούς, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, επιδεικνύουμε διορατικότητα στον 

σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων –η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση δεν είναι κάτι 

καινούριο άλλωστε- και σε καμία περίπτωση δεν υλοποιούμε κάτι ευκαιριακό χωρίς 

συνέχεια, αφού το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα δε συνεχίστηκε και οι ψηφιακές 

τάξεις με το άνοιγμα των σχολείων έμειναν οι περισσότερες ανενεργές. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι αν σε ανάλογη συγκυρία οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στο έργο τους. Επομένως, το δεδομένο είναι η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα της 

επιμόρφωσής τους. 

Οπότε είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι τρεις προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης, σύμφωνα με την Παπαναούμ (2008) και αφορούν  

α) στη φιλοσοφία της, η οποία πρέπει να διαπνέεται από τη σύγχρονη αντίληψη για τον 

πολύπλοκο και απαιτητικό ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται όχι μόνο 

να διαθέτει επάρκεια γνώσεων του διδακτικού αντικειμένου του, διδακτικές δεξιότητες, αλλά 

και προσωπικές στάσεις και ικανότητες για το έργο που επιτελεί, 

β) στον σχεδιασμό της με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τις 

επιταγές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 

του  εκπαιδευτικού συστήματος και του ίδιου του εκπαιδευτικού 

γ) στην οργανική της ένταξη στην πολιτική του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

πρέπει να υποστηρίζεται σε όλη τη διάρκεια της θητείας του βελτιώνοντας την 

επαγγελματική του μάθηση, προκειμένου να εξελίσσεται επαγγελματικά. 
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Η επιμόρφωση, προκειμένου να συμβάλλει στην ποιότητα του εκπαιδευτικού και στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης, οφείλει να είναι αποτελεσματική και επιτυχής και «είναι επιτυχής, 

όταν προάγει την επαγγελματική γνώση του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματικός στο έργο του στο σχολείο» (Παπαναούμ, 2008:57), διαφορετικά μπορεί να 

φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, «γιατί όντας «μπαλωματική» και ευκαιριακή, οδηγεί στον 

εφησυχασμό και συγκαλύπτει χρόνιες ανεπάρκειες του σχολικού θεσμού» (Παπαναούμ, 2008). 

Μια περιοδική επιμόρφωση στις ΤΠΕ μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Καταπολεμώντας την τεχνοφοβία τους οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορέσουν να εκμεταλλευτούν κι άλλες μορφές και μεθόδους επιμόρφωσης όπως είναι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα της Ανοιχτής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε 

κοινότητες μάθησης και σε εικονικές τάξεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, και τις 

προσωπικές ανάγκες τους, αλλά και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή τους όπως έλλειψη χρόνου, συχνές μετακινήσεις κ.α. προσαρμόζοντας την 

επιμόρφωσή τους στον δικό τους ρυθμό μάθησης καθώς η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα 

αυτών των προγραμμάτων το επιτρέπει. (Βεργίδης κ.ά., 1998). Επομένως, επειδή οι 

επιμορφωτικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού και η προσωπικότητα διαφέρουν, δε θα ήταν 

ασφαλές να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση ως προς τη μέθοδο και μορφή επιμόρφωσης, 

γιατί θα αποτελούσε μια παρακινδυνευμένη γενίκευση και ισοπέδωση. Κάθε εκπαιδευτικός 

καλό θα ήταν να επιλέξει τη μορφή της επιμόρφωσης που του ταιριάζει, αρκεί να 

διασφαλίζεται η ποικιλία από την επίσημη πολιτεία. 

Επίσης, η επίσημη πολιτεία οφείλει να δώσει κίνητρα, ώστε οι σχολικές μονάδες να 

εφαρμόσουν την ενδοσχολική επιμόρφωση, αφού «η επιμόρφωση σε συγκεκριμένα 

προβλήματα που προκύπτουν στη σχολική μονάδα που εργάζεται ο εκπαιδευτικός και η 

συμμετοχική διαβούλευση μέσω της ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών και καθοδήγησης 

από κριτικούς φίλους εντός της σχολικής μονάδας, οριοθετούν το σύγχρονο πλαίσιο της 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η έρευνα δείχνει ότι σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν τέτοιου 

είδους επιμόρφωση είναι οι πλέον αποτελεσματικές» (ΙΕΠ, 2012:13). Ένα άλλο πλεονέκτημά 

της είναι ότι συντελεί στη δημιουργία μιας κουλτούρας επιμόρφωσης, πράγμα που δύναται να 

συμβάλλει στην αναζήτηση προγραμμάτων αυτοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον 

ελεύθερο χρόνο τους. Η αυτοεπιμόρφωση συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους 

έργου. 

Τέλος, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ικανοποιεί τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας, νέα αντικείμενα διδασκαλίας και νέες 

τεχνολογίες επιβάλλουν τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

οργανισμών, ενώ η ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τους 

ίδιους επηρεάζει θετικά την αποτελεσματικότητα των οργανισμών αυτών (Κουτούζης, 2008). 

Οποιαδήποτε μορφή ή μέθοδο ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, η επίσημη πολιτεία οφείλει να 

είναι αρωγός στην επιμορφωτική του πορεία παρέχοντας διευκολύνσεις και κίνητρα, αφού η 
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σημασία της εξωτερικής παρακίνησης στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μάθησης από 

πλευράς των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως συμβατική υποχρέωση της πολιτείας, ώστε να 

κάνει περισσότερο ανταποδοτικούς τους όρους εργασίας από πλευράς αναγνώρισης και 

αμοιβών (Παπαναούµ, 2008). Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε πως 

παράλληλα με τις σύγχρονες μορφές και μεθόδους επιμόρφωσης, είναι πολύ σημαντικό να 

διατηρηθούν και οι παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, 

αφού φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις και 

προβληματισμούς σχετικά με το έργο τους. 
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Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στην περίπτωση 

των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) 
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Abstract: This study presents a quantitative survey conducted with a sample of 65 adult 

educators by means of a questionnaire. It focuses on the teaching methods implemented by 

adult educators within the context of education programmes addressed to young people not in 

employment, education or training (NEETs) in Greece. As this topic has not been sufficiently 

studied, the study seeks to close research gaps. The findings showed that adult educators in 

Greece implement learner-centred teaching methods when they work with NEETs, confirming 

that these methods are the most appropriate ones for this group of learners. However, they 

seem not to utilize to the greatest possible extent available tools that may support their 

teaching work. Also, NEETs’ dysfunctional habits of mind seem not to be taken sufficiently 

into account. The survey findings may be utilized in the design of professional development 

activities to better support adult educators working with NEETs as well as in the design of 

education programmes for NEETs to better support their learning process. 

Keywords: adult educators, teaching methods, young people not in employment, education or 

training, NEETs. 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία έρευνα συλλογής ποσοτικών δεδομένων, η 

οποία διενεργήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα 65 εκπαιδευτών ενηλίκων. Διερευνά 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απευθύνονται σε νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (NEETs) στην Ελλάδα. Καθώς το θέμα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, η παρούσα 

εργασία επιδιώκει να καλύψει ερευνητικά κενά. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα εφαρμόζουν μαθητοκεντρικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

όταν απευθύνονται σε NEETs, επιβεβαιώνοντας τις εν λόγω μεθόδους ως τις καταλληλότερες 

στην περίπτωσή τους. Ωστόσο, φαίνονται να μην αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης του εκπαιδευτικού τους έργου και να μην λαμβάνουν 

επαρκώς υπόψη ορισμένες πιθανές δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες των NEETs. Τα 

ευρήματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων 
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επιμόρφωσης για την αρτιότερη υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με 

NEETs, καθώς επίσης και κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για NEETs για 

την αρτιότερη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικές μέθοδοι, νέοι εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, NEETs. 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτές στο πλαίσιο 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πληθώρας θεωρητικών 

μελετών και εμπειρικών ερευνών. Ο Κόκκος (2005) δίνει μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή 

εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των ενήλικων 

εκπαιδευομένων. Η ενεργητική συμμετοχή τους μπορεί να υποστηριχθεί από συγκεκριμένες 

τεχνικές που στοχεύουν στον διάλογο και την αλληλεπίδραση, τόσο μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένων, όσο και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων, ώστε να ενισχύεται ο 

κριτικός στοχασμός, η επίλυση προβλημάτων και η εξεύρεση λύσεων, καθώς και η μάθηση 

μέσα από την πράξη και το βίωμα. Ορισμένες από τις ενεργητικές τεχνικές που προτείνει ο 

Κόκκος (2005), περιλαμβάνουν την εμπλουτισμένη εισήγηση, τη συζήτηση, τον καταιγισμό 

ιδεών, τις ομάδες εργασίας, τις μελέτες περίπτωσης, τις ασκήσεις, την προσομοίωση και το 

παιχνίδι ρόλων. Στο πλαίσιο εφαρμογής τέτοιων εκπαιδευτικών τεχνικών, ο εκπαιδευτής 

αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού και διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας, μεριμνώντας 

για την ενεργοποίηση όλων των εκπαιδευομένων. Επίσης, υποστηρίζει και εμψυχώνει τους 

εκπαιδευομένους, σεβόμενος τις απόψεις που εκφράζουν, το δικαίωμά τους να κάνουν λάθη 

και τις δυνατότητές τους (Κόκκος, 2005).  

Ο Jarvis (2004) καταδεικνύει τη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες μάθησης των 

ενηλίκων και τις διδακτικές προσεγγίσεις, διακρίνοντας παράλληλα τις διδακτικές μεθόδους 

σε δασκαλοκεντρικές και μαθητοκεντρικές και επισημαίνοντας ότι οι υπερβολικά 

δασκαλοκεντρικές μέθοδοι είναι ακατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Περαιτέρω 

διακρίνει τις μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους σε ομαδικές και ατομικές. Οι ομαδικές 

μαθητοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι του Jarvis (2004) ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 

ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνει ο Κόκκος (2005), οι οποίες εξετάστηκαν 

παραπάνω. 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Έχει ερευνητικό ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσον ορισμένες από τις παραπάνω 

μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά για τους NEETs, 

δηλαδή τους νέους που δεν εργάζονται και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο πρόγραμμα 

τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, επειδή το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει εξεταστεί 

διεξοδικά. Από τις μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους που αναφέρει ο Jarvis (2004), η 
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μάθηση μέσω παιχνιδιών (gaming) και οι ομάδες θεραπείας (therapy groups), ενδέχεται να 

ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των NEETs (Κυρίδης & 

Φωτόπουλος, 2016. Ψηφίδου, 2016), όπως επιβεβαιώνει το έργο ‘PLAY YOUR SKILLS’ 

(https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets/resources/play-your-skills) που έχει 

συμπεριληφθεί ως καλή πρακτική στη Δέσμη εργαλείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) του Cedefop για την ενδυνάμωση των NEETs (Cedefop, 2022β).  

Οι Παυλή Κορρέ κ.ά. (2016) προσδιόρισαν και περιέγραψαν αναλυτικά τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα, αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για 

εκπαιδευτικά προγράμματα με πληθυσμό-στόχο τους NEETs, το οποίο εκπονήθηκε βάσει 

διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδική αναφορά κάνουν «στη συμβολή που μπορεί να 

έχει η αξιοποίηση ενεργητικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων στα μαθησιακά 

αποτελέσματα» (Παυλή Κορρέ κ.ά., 2016, σ. 203) των NEETs, δεδομένου ότι οι εν λόγω 

τεχνικές όχι μόνο ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή του πληθυσμού-στόχου στη 

μαθησιακή διεργασία, αλλά συμβάλλουν και στην προσωπική ανάπτυξη και την ενίσχυση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι Παυλή Κορρέ κ.ά. (2016), αναφέρονται στην 

απαραίτητη ικανότητα των εκπαιδευτών να προσεγγίζουν τους NEETs και να σχετίζονται 

μαζί τους με ενσυναίσθηση, κατανοώντας τις ανησυχίες τους και βοηθώντας τους να 

αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και τα εμπόδια στη μάθηση ώστε να οδεύουν μέσω 

αναστοχασμού σε προσωπικές και κατ’ επέκταση κοινωνικές αλλαγές. Τέλος, τονίζουν την 

ευαισθησία που αναμένεται να επιδεικνύει ο εκπαιδευτής στη δυναμική της ομάδας των 

εκπαιδευόμενων NEETs, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μελών και 

προσαρμόζοντας αναλόγως το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές τεχνικές του. 

Αξίζει ακόμη να γίνει ειδική αναφορά σε δύο σημαντικές προσεγγίσεις από το επιστημονικό 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για NEETs. Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση 

προκύπτει από τις εκπαιδευτικές απόψεις του Freire (Φρέιρε, 1977). Οι αρχές της 

απελευθερωτικής εκπαίδευσης που τη διέπουν, περιλαμβάνουν τον δημοκρατικό και 

δημιουργικό διάλογο μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, την ενίσχυση της κριτικής 

σκέψης των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και την κοινωνικοποίηση και τον 

μετασχηματισμό της γνώσης ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διεργασίας (Μάνθου, 

2007). Ο πληθυσμός-στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Freire (Φρέιρε, 1977) 

ήταν ενήλικοι αναλφάβητοι απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών της Βραζιλίας. Η μέθοδος 

του Freire εστίαζε στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας των 

εκπαιδευομένων (Φρέιρε, 1977). Ο πρωτοποριακός και διαχρονικός χαρακτήρας της 

καταδεικνύεται από το ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ακόμη και σήμερα τη βάση για την 

κατάρτιση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, όπως αυτές που περιλαμβάνονται 

στη δέσμη εργαλείων ΕΕΚ του Cedefop (2022α) για την αντιμετώπιση της πρόωρης 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης: ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα, εξατομικευμένη 

υποστήριξη, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και ενεργοποίηση της κοινότητας 

των εκπαιδευομένων.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets/resources/play-your-skills
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Σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της θεώρησης του Freire καταλαμβάνουν οι διδακτικές τεχνικές. 

Ο Freire απέρριπτε την «τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης (Φρέιρε, 1977), δηλαδή την 

κάθετη μεταβίβαση γνώσεων από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, που χαρακτηρίζει τις 

δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδους (Κόκκος, 2005). Υπήρξε από τους πρωτοπόρους 

υποστηρικτές των μαθητοκεντρικών διδακτικών τεχνικών. Η αναποτελεσματικότητα των 

δασκαλοκεντρικών τεχνικών έχει επιβεβαιωθεί εμπειρικά και από τους NEETs μέσω της 

έκφρασης δυσαρέσκειας για το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα (Λυτρίβη, 2020. 

Παπαδάκης, 2016). Όσον αφορά ειδικότερα τις εκπαιδευτικές τεχνικές που ενδείκνυνται στο 

πλαίσιο της ΕΕΚ, σχετικά πρόσφατη μελέτη του Cedefop (2015) επισημαίνει ότι η υιοθέτηση 

των μαθητοκεντρικών εκπαιδευτικών τεχνικών λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν 

συμπληρώνεται από ένα πολυδιάστατο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες οκτώ 

διαστάσεις: διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας, αυθεντικότητα μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, συνοχή και συνεκτικότητα μαθησιακών εμπειριών για τους 

εκπαιδευομένους (π.χ. σύνδεση θεωρίας και πρακτικών ασκήσεων), καλλιέργεια 

δημιουργικής σκέψης, προσαρμογή της διδασκαλίας στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, 

coaching, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και ενίσχυση του κριτικού στοχασμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα επιτυχημένα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης του 

Freire (Μάνθου, 2007) σε μία ευπαθή κοινωνική ομάδα, όσο και την ευρύτερη απήχηση των 

ιδεών του μέσω της αντανάκλασής τους στις μαθητοκεντρικές/ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές, οι εν λόγω τεχνικές φαίνεται να είναι κατάλληλες και για την περίπτωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε NEETs. 

Εξίσου επίκαιρη παραμένει η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 

(Mezirow κ. συν., 2007), για τη στοιχειοθέτηση της οποίας ο Mezirow αντλεί στοιχεία και 

από την εκπαιδευτική προσέγγιση του Freire (Φρέιρε, 1977). Η μετασχηματίζουσα μάθηση 

αναφέρεται στη μαθησιακή διεργασία κατά την οποία εντοπίζονται και μετασχηματίζονται 

προβληματικά και δυσλειτουργικά πλαίσια αναφοράς (απόψεις, νοητικές συνήθειες ως 

πλέγμα απόψεων και νοηματοδοτικές προοπτικές), έτσι ώστε αυτά να καταστούν «πιο 

περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή και στοχαστικά, 

προκειμένου να παραγάγουν πεποιθήσεις και απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο 

αληθινές ή πιο ικανές να δικαιολογήσουν την παρώθηση σε δράση» (Mezirow κ. συν., 2007, 

σ. 47). Αναπόσπαστο μέρος της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η συμμετοχή σε ένα 

συγκεκριμένο είδος γόνιμου διαλόγου, τον στοχαστικό διάλογο (Mezirow κ. συν., 2007). Τη 

σημασία του δημοκρατικού διαλόγου, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που 

απευθύνεται σε ενηλίκους, είχε ήδη καταδείξει ο Freire και επεξεργάστηκε περαιτέρω ο 

Mezirow, επισημαίνοντας ότι ο στοχαστικός διάλογος περιλαμβάνει την κριτική αξιολόγηση 

των παραδοχών, τόσο των ίδιων των εκπαιδευομένων όσο και των άλλων, που ευθύνονται για 

τη συχνά ασυνείδητη εδραίωση των δυσλειτουργικών απόψεων και νοητικών συνηθειών. 

Μέσω του στοχαστικού διαλόγου οι εν λόγω παραδοχές μπορούν να αντικατασταθούν από 

άλλες πιο αξιόπιστες και πιο λειτουργικές, οι οποίες ωθούν τους εκπαιδευομένους σε 

ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η 

στόχευση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ανάληψη δράσης είναι ένα ακόμα κοινό 
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σημείο με την εκπαιδευτική προσέγγιση του Freire (Φρέιρε, 1977), με τη διαφορά ότι ο 

Mezirow (Mezirow κ. συν., 2007) δεν περιορίζει την επιτυχία της στην ανάληψη κοινωνικής 

και συλλογικής δράσης μόνο, αλλά θεωρεί επίσης χρήσιμη την ανάληψη δράσης σε 

προσωπικό επίπεδο.  

Μέσα από τον στοχαστικό διάλογο συντελούνται οι μετασχηματισμοί απόψεων και νοητικών 

συνηθειών, οι οποίοι συχνά ακολουθούν κάποια παραλλαγή των παρακάτω φάσεων 

(Mezirow κ. συν., 2007): 

1. Ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα. 

2. Αυτοεξέταση των συναισθημάτων φόβου, οργής, ενοχής ή ντροπής. 

3. Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. 

4. Το άτομο αναγνωρίζει την πηγή της δυσαρέσκειάς του και μοιράζεται με άλλους τη 

διεργασία του μετασχηματισμού. 

5. Διερεύνηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις. 

6. Σχεδιασμός ενός προγράμματος δράσης. 

7. Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου. 

8. Δοκιμή των νέων ρόλων. 

9. Οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους και τις σχέσεις. 

10. Επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί από τις 

νέες προοπτικές. 

Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης με τις 

παρεμβάσεις εκπαίδευσης ενηλίκων για NEETs. Η επανένταξη, η οποία αναφέρεται στο 

δέκατο στάδιο των φάσεων μετασχηματισμού που περιγράφει ο Mezirow (Mezirow κ. συν., 

2007) αποτελεί συχνά τον πρωταρχικό στόχο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που 

απευθύνονται στους NEETs. Βασικός σκοπός των παρεμβάσεων αυτών είναι να 

υποστηρίξουν την εκπαιδευτική, επαγγελματική και/ή κοινωνική επανένταξή τους (Cedefop, 

2022β). 

2. Έρευνα 

2.1. Σκοπιμότητα της έρευνας 

Υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά ευρήματα που καταδεικνύουν τη δυσαρέσκεια των NEETs 

για το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις δασκαλοκεντρικές εκπαιδευτικές μεθόδους που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιό του στην Ελλάδα (Λυτρίβη, 2020. Παπαδάκης, 2016). Τα εν λόγω 

ευρήματα συνάδουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων που 

προκρίνει την καταλληλότητα των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών για τους ενήλικους 
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εκπαιδευομένους (Jarvis, 2004. Κόκκος, 2005. Παυλή Κορρέ, 2018). Οι εμπειρικές έρευνες 

(Λυτρίβη, 2020. Παπαδάκης, 2016. Παπαδάκης, 2013. ΕΙΕΑΔ, 2019. ΕΙΕΑΔ, 2018. 

Χηνάκης, 2018) που επισκοπήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έχουν επίσης 

συμβάλει καταλυτικά στο να αναδυθούν οι δυσλειτουργικές απόψεις και νοητικές συνήθειες 

των NEETs, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τους παράγοντες κινδύνου (Cedefop, 2022β. 

Eurofound, 2016) που τους οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, συνθέτουν πρόσφορο 

πεδίο για την εφαρμογή και την επαλήθευση προσεγγίσεων όπως ο δημοκρατικός διάλογος 

και ο κριτικός στοχασμός, που απορρέουν από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις του 

πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτές του Freire (Φρέιρε, 1977) και του Mezirow 

(Mezirow κ. συν., 2007).  

Ακολουθώντας την ευρύτερη προβληματική που αναπτύχθηκε παραπάνω, πραγματοποιήθηκε 

εμπειρική έρευνα συλλογής ποσοτικών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στις εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που απευθύνονται σε NEETs στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα κρίθηκε σκόπιμη 

προκειμένου να καλυφθούν, στο μέτρο του δυνατού, ερευνητικά κενά και να συμπληρωθούν 

ελλιπή εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην 

περίπτωση των NEETs στην Ελλάδα. Βάσει των παραπάνω, η παρούσα εργασία 

πραγματεύεται το εξής ερευνητικό ερώτημα: «Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ΕΕΚ που απευθύνονται σε 

NEETs στην Ελλάδα;». 

Τα ευρήματά της μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης και επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Μπορούν, επίσης, να ληφθούν υπόψη 

κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για NEETs. Επιπλέον, η έρευνα επιθυμεί 

να συμβάλει στην επικαιροποίηση εργαλείων υποστήριξης εκπαιδευτών ενηλίκων και 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής ενισχύοντας τη συζήτηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

που αφορούν την (επαν)ένταξη των NEETs στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση 

και/ή την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Τέλος, η παρούσα εργασία επιθυμεί να αποτελέσει 

τη βάση για τη συγκριτική προσέγγιση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

2.2 Μεθοδολογία 

Ως τεχνική συλλογής ποσοτικών δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, καταρτίστηκε και απεστάλη στους 

ερωτώμενους ηλεκτρονικά και υπεβλήθη από αυτούς επίσης ηλεκτρονικά. Οι ερευνητές 

διατήρησαν ενεργό τον σύνδεσμο στον οποίο ήταν διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο για τρεις 

εβδομάδες, διασφαλίζοντας χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο εβδομάδων σε όλους τους 
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συμμετέχοντες για τη συμπλήρωσή του. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 10 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ένα εισαγωγικό 

συνοδευτικό κείμενο, το οποίο εξηγούσε τη διαδικασία και τους σκοπούς της έρευνας και 

παρείχε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους ερευνητές σε περίπτωση που υπήρχε ανάγκη για 

διευκρινίσεις. 

Τον πληθυσμό-στόχο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτές ενηλίκων που 

απασχολούνταν σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνταν στην Ελλάδα κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και απευθύνονταν σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες NEETs 

(Cedefop, 2022β. Eurofound, 2016) ή σε εκπαιδευομένους με έναν τουλάχιστον παράγοντα 

κινδύνου να καταστούν NEETs (Cedefop, 2022β. Eurofound, 2016). Χρησιμοποιήθηκε 

τυχαίο δείγμα πιθανότητας (Γαλατά κ.ά., 2017. Cohen, Manion&Morrison, 2005). Δεδομένου 

ότι ο πληθυσμός των εν λόγω εκπαιδευτών δεν είναι κάπου καταγεγραμμένος, ο μόνος 

τρόπος πρόσβασης στους εκπαιδευτές αυτούς ήταν μέσω επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς στους οποίους ενδέχεται να εργάζονται και αποστολής σε 

αυτούς του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής της 

παρούσας έρευνας, με το αίτημα να προωθηθεί στους εκπαιδευτές. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί εντοπίστηκαν κατόπιν συζητήσεων των ερευνητών με 

εμπειρογνώμονες που έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με το αντικείμενο των NEETs και/ή 

απασχολούνται σε αρμόδιους φορείς (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο απεστάλη σε ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικά και δημόσια ΚΔΒΜ, 

ΚΠΑ2 ΟΑΕΚ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΚΕΚ ΟΑΕΔ, ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ Δήμων, 

προκειμένου να προωθηθεί στους εκπαιδευτές των NEETs. Κατόπιν της διαδικασίας που 

περιγράφηκε παραπάνω, το τυχαίο δείγμα πιθανότητας αποτέλεσαν 65 εκπαιδευτές. 

Κατά την αποστολή του ερωτηματολογίου προέκυψαν ορισμένες σημαντικές δυσκολίες, οι 

οποίες αξίζει να επισημανθούν. Αρχικά, φαίνεται να επικρατεί ασάφεια και αβεβαιότητα ως 

προς τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που 

απευθύνονται σε NEETs στην Ελλάδα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό τους 

και κατ’ επέκταση τον εντοπισμό των εκπαιδευτών ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία επικοινωνίας 

των εκπαιδευτών δεν είναι πάντα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, επομένως η μόνη δίοδος 

προσέγγισής τους ήταν μέσω των εκπαιδευτικών οργανισμών στους οποίους απασχολούνται, 

των οποίων όμως τα στοιχεία επικοινωνίας επίσης δεν είναι πάντα διαθέσιμα. 

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν οι εξής επτά ερωτήσεις: 

1. Ποιες από τις παρακάτω δυσλειτουργικές απόψεις και νοητικές συνήθειες των NEETs 

έχετε εντοπίσει στον πληθυσμό-στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία 

έχετε απασχοληθεί; (πολλαπλής επιλογής) 

2. Λαμβάνετε υπόψη τις δυσλειτουργικές απόψεις των NEETs κατά την επιλογή των 

εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζετε; (δυνατότητα επιλογής απάντησης μεταξύ 

τριών επιλογών «Ναι»/«Όχι»/«Δεν γνωρίζω») 
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3. Ποιες από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές εφαρμόζετε; 

(πολλαπλής επιλογής) 

4. Συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που 

εφαρμόζετε; (δυνατότητα επιλογής απάντησης μεταξύ τριών επιλογών 

«Ναι»/«Όχι»/«Δεν γνωρίζω») 

5. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέγετε και εφαρμόζετε συνδέονται με τους 

μαθησιακούς στόχους τους οποίους επιδιώκουν να πετύχουν οι NEETs; (δυνατότητα 

επιλογής απάντησης μεταξύ τριών επιλογών «Ναι»/«Όχι»/«Δεν γνωρίζω») 

6. Ποιοι από τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους σε επίπεδο 

γνώσεων/δεξιοτήτων/στάσεων εκτιμάτε ότι είναι σημαντικοί για τους NEETs; 

(πολλαπλής επιλογής) 

7. Αξιοποιείτε κάποιο από τα παρακάτω εργαλεία υποστήριξης για τον σχεδιασμό και/ή 

την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης; (πολλαπλής επιλογής) 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

2.3. Ανάλυση δεδομένων 

2.3.1. Δυσλειτουργικές απόψεις και/ή νοητικές συνήθειες των NEETs 

Αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις δυσλειτουργικές απόψεις και 

νοητικές συνήθειες των NEETs που έχουν εντοπίσει στο εκπαιδευτικό κοινό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία έχουν απασχοληθεί. Τους παρασχέθηκε μία αρχική 

προτεινόμενη λίστα δυσλειτουργικών απόψεων και νοητικών συνηθειών. Η λίστα 

καταρτίστηκε από τους ερευνητές βάσει ευρημάτων προηγούμενων ερευνών (Λυτρίβη, 2020. 

Παπαδάκης, 2016). Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν όσες από τις δυσλειτουργικές 

απόψεις και/ή νοητικές συνήθειες της λίστας είχαν εντοπίσει στο πλαίσιο της διδακτικής τους 

εμπειρίας. Τους δινόταν επίσης η δυνατότητα να προσδιορίσουν δυσλειτουργικές απόψεις και 

νοητικές συνήθειες που δεν περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη λίστα αλλά οι ίδιοι έχουν 

εντοπίσει. Οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν ως εξής και παρουσιάζονται κατά φθίνουσα 

σειρά: 
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Πίνακας 1. Δυσλειτουργικές απόψεις και/ή νοητικές συνήθειες των NEETs (Ποσοστά) 

Δυσλειτουργική άποψη και/ή νοητική συνήθεια  % 

Έλλειψη κινήτρων 61.54 

Εργασιακός αποκλεισμός 55.38 

Έλλειψη στρατηγικής και οράματος για το μέλλον 53.85 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης 52.31 

Έλλειψη προσόντων 50.77 

Αυξημένα επίπεδα άγχους 46.15 

Αποπροσανατολισμός ως προς το εργασιακό μέλλον 38.46 

Απογοήτευση από τη ζωή 35.38 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα 33.85 

Κοινωνικός αποκλεισμός 33.85 

Περιορισμένες κοινωνικές επαφές 24.62 

Άλλη: Ελλιπής, ανεπαρκής ή παντελής έλλειψη κατανόησης 

λόγω άγνοιας της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας 
1.54 

 

 

Graph 1. Δυσλειτουργικές απόψεις και/ή νοητικές συνήθειες των NEETs (Συχνότητα) 
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Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 1 και το Διάγραμμα 1, οι δυσλειτουργικές απόψεις και 

νοητικές συνήθειες που εντοπίζονται συχνότερα από τους συμμετέχοντες αφορούν την 

έλλειψη κινήτρων των NEETs, τον εργασιακό αποκλεισμό τους, την έλλειψη στρατηγικής και 

οράματος για το μέλλον και την έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

2.3.2. Δυσλειτουργικές απόψεις των NEETs κατά την επιλογή εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το εάν οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υπόψη τις 

δυσλειτουργικές απόψεις των NEETs κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που 

εφαρμόζουν. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι τις λαμβάνει υπόψη (83,08% 

του δείγματος). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων: 

Πίνακας 2. Δυσλειτουργικές απόψεις των NEETs κατά την επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών 

Λαμβάνετε υπόψη τις δυσλειτουργικές απόψεις των 

NEETs κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών 

που εφαρμόζετε; 

Frequency  % 

Ναι 54 83.1 

Δεν γνωρίζω 9 13.8 

Όχι 2 3.1 

Total 65 100.0 

 

2.3.3. Εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές των NEETs 

Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές που εφαρμόζουν όταν απευθύνονται σε NEETs. Τους παρασχέθηκε μία λίστα 

εκπαιδευτικών τεχνικών (Jarvis, 2004. Κόκκος, 2005. Παπαδάκης κ.ά., 2016), από την οποία 

μπορούσαν να επιλέξουν όσες εφαρμόζουν, και τους δόθηκε επίσης η δυνατότητα να 

προσδιορίσουν εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν αλλά δεν περιλαμβάνονταν στην 

προτεινόμενη λίστα. Οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν ως εξής και παρουσιάζονται κατά 

φθίνουσα σειρά, από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες προς αυτές που χρησιμοποιούν οι λιγότεροι (στον Πίνακα 3 δίνονται τα 

αντίστοιχα ποσοστά, ενώ στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η συχνότητα): 
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Πίνακας 3. Εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές των NEETs (Ποσοστά) 

Εκπαιδευτική τεχνική  % 

Συζήτηση 83.08 

Εισήγηση/Παρουσιάσεις 73.85 

Εργασία σε ομάδες 73.85 

Καταιγισμός ιδεών 72.31 

Ασκήσεις 60.00 

Παιχνίδι ρόλων 46.15 

Προσομοίωση 38.46 

Αξιοποίηση τέχνης 27.69 

Άλλη: Αξιοποίηση ανάλογων εμπειριών από πρόγραμμα στο 

εξωτερικό 
1.54 

 

 

Graph 2. Εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές των NEETs (Συχνότητα) 

Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό ενεργητικές 

μαθητοκεντρικές τεχνικές, με προτίμηση στη συζήτηση, την εργασία σε ομάδες και τον 

καταιγισμό ιδεών. Μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε επίσης ότι χρησιμοποιεί 

την τεχνική της εισήγησης/παρουσιάσεων. 
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2.3.4. Συμμετοχή των NEETs στην επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών 

Στην επόμενη ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν οι εκπαιδευόμενοι 

NEETs συμμετέχουν στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζουν. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων (87,69%) απάντησε «Ναι». Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Συμμετοχή των NEETs στην επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών 

Συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι NEETs στην επιλογή 

των εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζετε; 
Frequency  % 

Ναι 57 87.7 

Όχι 5 7.7 

Δεν γνωρίζω 3 4.6 

Total 65 100.0 

 

2.3.5. Σύνδεση εκπαιδευτικών τεχνικών με μαθησιακούς στόχους των NEETs 

Η αμέσως επόμενη ερώτηση εξέταζε αν οι εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέγουν και 

εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους που επιδιώκουν να 

πετύχουν οι NEETs. Και στην εν λόγω ερώτηση η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87,69%) 

απάντησε «Ναι». Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Σύνδεση εκπαιδευτικών τεχνικών με μαθησιακούς στόχους των NEETs 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέγετε και εφαρμόζετε 

συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους τους οποίους 

επιδιώκουν να πετύχουν οι NEETs; 

Frequency  % 

Ναι 57 87.7 

Δεν γνωρίζω 7 10.8 

Όχι 1 1.5 

Total 65 100.0 
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2.3.6. Μαθησιακοί στόχοι των NEETs 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε ποιοι μαθησιακοί στόχοι σε επίπεδο 

γνώσεων/δεξιοτήτων/στάσεων εκτιμούν οι συμμετέχοντες ότι είναι σημαντικοί για τους 

NEETs. Παρασχέθηκε στους συμμετέχοντες μία λίστα πιθανών μαθησιακών στόχων των 

NEETs σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων (Jarvis, 2004. Κόκκος, 2005. Λυτρίβη, 

2020), από την οποία μπορούσαν να επιλέξουν όσους εκτιμούν ότι είναι σημαντικοί για τον 

εκπαιδευτικό πληθυσμό. Τους δόθηκε επίσης η δυνατότητα να προσδιορίσουν μαθησιακούς 

στόχους που δεν περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη λίστα αλλά οι ίδιοι εκτιμούν ότι είναι 

σημαντικοί. Οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν ως εξής και παρουσιάζονται κατά φθίνουσα 

σειρά, με βάση τους μαθησιακούς στόχους που οι περισσότεροι συμμετέχοντες επεσήμαναν 

ως σημαντικούς (στον Πίνακα 6 δίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά, ενώ στο Διάγραμμα 3 

παρουσιάζεται η συχνότητα): 

Πίνακας 6. Μαθησιακοί στόχοι των NEETs (Ποσοστά) 

Μαθησιακός στόχος  % 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 69.23 

Καλή γνώση του γνωστικού αντικειμένου 64.62 

Προσαρμοστικότητα 64.62 

Επίλυση προβλημάτων 63.08 

Θετική αυτοεικόνα 63.08 

Εργασία σε ομάδες 61.54 

Κριτική σκέψη 61.54 

Ψηφιακές δεξιότητες 56.92 

Θετική στάση για την εκπαίδευση/κατάρτιση 53.85 

Θετική στάση για την αγορά εργασίας 46.15 

Άλλη: Αξιοποίηση ανάλογων εμπειριών από πρόγραμμα στο 

εξωτερικό 
1.54 
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Graph 3. Μαθησιακοί στόχοι των NEETs (Συχνότητα) 

 

2.3.7. Εργαλεία υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές των NEETs 

Η τελευταία ερώτηση διερευνούσε αν οι συμμετέχοντες αξιοποιούν κάποιο εργαλείο 

υποστήριξης για τον σχεδιασμό και/ή την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Παρασχέθηκε στους συμμετέχοντες μία ενδεικτική λίστα εργαλείων, από την οποία 

μπορούσαν να επιλέξουν όσα από αυτά χρησιμοποιούν. Τους δόθηκε επίσης η δυνατότητα να 

προσδιορίσουν εργαλεία που δεν περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη λίστα αλλά οι ίδιοι 

χρησιμοποιούν. Οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν ως εξής και παρουσιάζονται κατά 

φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι και 

οδεύοντας προς τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι λιγότεροι (στον Πίνακα 7 δίνονται τα 

αντίστοιχα ποσοστά, ενώ στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η συχνότητα): 
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Πίνακας 7. Εργαλεία υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές των NEETs κατά τον σχεδιασμό 

και/ή την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (ποσοστά) 

Μαθησιακός στόχος  % 

Δεν αξιοποιώ κανένα εργαλείο 58.46 

Δέσμη εργαλείων ΕΕΚ του Cedefop για την ενδυνάμωση των 

νέων ΕΑΕΚ 
27.69 

Δέσμη εργαλείων ΕΕΚ του Cedefop για την αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης και κατάρτισης 
20.00 

Άλλο εργαλείο 7.69 

Άλλο: Europass, EQF, αρχές δια βίου μάθησης 1.54 

 

 

 

Graph 4. Εργαλεία υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές των NEETs κατά τον σχεδιασμό και/ή 

την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Συχνότητα) 

Οι απαντήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούν κανένα εργαλείο υποστήριξης για τον 

σχεδιασμό και/ή την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης ΕΕΚ.  
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3. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε NEETs στην Ελλάδα. Από τα ευρήματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι οι 

εκπαιδευτές των NEETs στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δημιουργικοί κατά τη διδασκαλία, 

καθώς χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος μαθητοκεντρικών και ενεργητικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εργασία σε ομάδες. Το εν λόγω εύρημα συνάδει με 

τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων και επιβεβαιώνει τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών 

ως προς την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των μαθητοκεντρικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι και πιο συγκεκριμένα όταν 

ανήκουν στην ειδική κατηγορία των NEETs (Κόκκος, 2005. Jarvis, 2004. Παπαδάκης κ.ά., 

2014).  

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εντοπίζουν ορισμένες δυσλειτουργικές συνήθειες 

των NEETs και προσαρμόζουν τις εκπαιδευτικές τους τεχνικές αναλόγως. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, ότι σχετικά χαμηλό ποσοστό των συμμετεχόντων (34%) έχουν εντοπίσει την 

έλλειψη εμπιστοσύνης των NEETs στο εκπαιδευτικό σύστημα ως ελλοχεύουσα 

δυσλειτουργική νοητική συνήθειά τους, μολονότι αυτή έχει επισημανθεί σε προγενέστερες 

έρευνες (Λυτρίβη, 2020. Παπαδάκης, 2016). Τα ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 

των NEETs, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών δυσλειτουργικών νοητικών συνηθειών 

τους, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτών των NEETs.  

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιδιώκουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζουν και ότι συνδέουν τις 

εκπαιδευτικές τους τεχνικές με τους μαθησιακούς στόχους των NEETs. Από τα ευρήματα της 

έρευνας, διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην περίπτωση των NEETs, ευθυγραμμίζονται με τους μαθησιακούς τους στόχους. 

Υπενθυμίζεται ότι οι επικρατέστερες εκπαιδευτικές τεχνικές που αναδύθηκαν από την έρευνα 

ήταν η συζήτηση, η εισήγηση, η εργασία σε ομάδες και ο καταιγισμός ιδεών, ενώ οι 

επικρατέστεροι μαθησιακοί στόχοι ήταν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή γνώση του 

γνωστικού αντικειμένου, η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η θετική 

αυτοεικόνα.  

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (58%) δεν χρησιμοποιεί κανένα 

διαθέσιμο εργαλείο υποστήριξης κατά τον σχεδιασμό και/ή την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης στην οποία απασχολείται. Το εν λόγω εύρημα επισημαίνει ένα ακόμη πιθανό 

θέμα επιμόρφωσης που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους εκπαιδευτές των NEETs. 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μελέτης ενός σύνθετου 

κοινωνικού φαινομένου, τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας συμπληρώθηκαν με δεδομένα 

ποιοτικής προσέγγισης, προκειμένου να επιτευχθεί τριγωνοποίηση και να αυξηθεί η 

αξιοπιστία που προσδίδεται στα ερευνητικά δεδομένα (Γαλατά κ.ά., 2017). Οι ερευνητές 
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προτίθενται να δημοσιεύσουν τα συμπληρωματικά ευρήματα της ποιοτικής προσέγγισης στο 

προσεχές μέλλον. 
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Abstract: Nowadays we are experiencing a technological advance that is considered as a 

milestone and called the "4th Industrial Revolution". The enormous development of the new 

Information and Communication Technologies creates a new map of qualifications required 

and automatically requires changes in the field of Education which should be adapted to the 

new data. This article examines the transformations and challenges that emerge in the field of 

Educational Policy in the era of the "4th industrial revolution", studying the changes that 

occur in the qualifications and skills that the labor market puts forward as well as the basic 

changes in the field of employment and labor relations. The cornerstones of this entire 

transition are the teachers who face multiple challenges that require multiple actions, both 

taken by the educational leadership and the teachers themselves who will have to prepare 

themselves and their students for the future. Added to all these, the pandemic crisis created 

new challenges which are also being considered. This article finally attempts to focus on our 

country by examining the developments taking place in the Greek area and at the same time 

presents some research on the teachers’ beliefs regarding the challenges aroused. Is the 4th 

industrial revolution an opportunity or a threat for the future?  

Keywords: 4th Industrial Revolution, Educational Policies, Digitalization, Pandemic Crisis 

Περίληψη: Στην εποχή μας βιώνουμε μια τεχνολογική πρόοδο που αποτελεί ορόσημο και 

έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως η «4η Βιομηχανική Επανάσταση». Η τεράστια ανάπτυξη 

των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών σχηματίζουν ένα νέο χάρτη 

προσόντων και αυτομάτως απαιτούν αλλαγές στην εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. To παρόν άρθρο εξετάζει τους μετασχηματισμούς και τις 

προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην εποχή της «4ης 

βιομηχανικής επανάστασης», μελετώντας τις αλλαγές που επέρχονται στα προσόντα και τις 

δεξιότητες που προτάσσει η αγορά εργασίας αλλά και τις βασικές μεταβολές στο πεδίο της 

απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Ακρογωνιαίος λίθος σε όλη αυτή την μετάβαση 

είναι οι εκπαιδευτικοί ο οποίοι αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις που απαιτούν 

πολλαπλές δράσεις, τόσο από την εκπαιδευτική ηγεσία όσο και από τους ίδιους που θα πρέπει 

να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους αλλά και τους μαθητές τους για το μέλλον. Σε όλα αυτά 
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προστίθεται και η πανδημική κρίση που δημιούργησε νέες προκλήσεις που εξετάζονται 

επίσης. Το παρόν άρθρο επιχειρεί τέλος να εστιάσει στην χώρα μας εξετάζοντας τις εξελίξεις 

που συντελούνται στον Ελλαδικό χώρο σχετικά με το θέμα και παράλληλα παρουσιάζει 

κάποιες έρευνες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στις νέες προκλήσεις. Η 4η 

βιομηχανική επανάσταση τελικά είναι ευκαιρία ή απειλή για το μέλλον; 

Λέξεις κλειδιά: 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Ψηφιοποίηση, 

Πανδημική Κρίση 

Εισαγωγή 

4η Βιομηχανική Επανάσταση  

Στις μέρες μας ακούμε όλο και πιο συχνά τον όρο 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ιστορικά, 

διακρίνουμε τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις. H 1η αφορά την εκβιομηχάνιση της 

παραγωγής με την χρήση των ατμομηχανών στα τέλη του 18ου αιώνα. Η 2η Βιομηχανική 

επανάσταση θα πραγματοποιηθεί περίπου ένα αιώνα αργότερα, με την μαζικοποίηση της 

παράγωγης, την χρήση των μεταλλευμάτων (πχ χάλυβα), το πετρέλαιο και κυρίως με τον 

ηλεκτρισμό. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά, μιλάμε πλέον για την  3η  

Βιομηχανική Επανάσταση, με την χρήση της ρομποτικής και της πλήρως αυτοματοποιημένης 

παραγωγής. Η 4η βιομηχανική επανάσταση οριοθετείται στο σήμερα και χαρακτηρίζεται από 

την αυτό-εκπαίδευση των ίδιων των Μηχανών (Machine Learning), την επιστήμη των 

Δεδομένων (Data Science) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) κ.α που 

συνδυαστικά δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες (World Economic Forum 2016 & 2018). 

Πιο συγκεκριμένα η 4η βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται κυρίως από την έξαρση της 

τεχνολογίας, με υπέρμετρη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, την δημιουργία και 

εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence),  τις σύγχρονες 

υποδομές σε δίκτυα διδομένων,  την δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού των υπολογιστών 

(internet of things), την χρήση κεντρικών μονάδων/βρόχων για αποθήκευση/χρήση 

δεδομένων (cloud computing), την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής, την τρισδιάστατη 

εκτύπωση μοντέλων και πολλά άλλα (Λαπατσιώρας, Μήλιος, Μιχαηλίδης, 2020). Πριν 

μιλήσουμε αμιγώς  για την εκπαίδευση όμως που είναι το θέμα μας, ας δούμε λίγο τις 

οικονομικές επιπτώσεις που έχει η 4η βιομηχανική επανάσταση διότι σαφέστατα η οικονομία 

συμπαρασύρει την αγορά εργασίας και αυτή με την σειρά της την εκπαίδευση.  

Η 4η βιομηχανική επανάσταση προσφέρει ευκαιρίες και παράλληλα ελλοχεύει κίνδυνους. 

Από την μία δύναται  να οδηγήσει σε άνοδο των οικονομικών δεικτών και να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως μπορεί να φέρει και 

μεγάλες ανισότητες αφού η ιλιγγιώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας αναμφισβήτητα απαιτεί 

τεράστιους οικονομικούς πόρους-επενδύσεις με αποτέλεσμα οι τεχνολογικοί κολοσσοί να 

έχουν τεράστια δύναμη και να επηρεάζουν τις ισορροπίες σε ολόκληρο τον κόσμο, φυσικά 

προς όφελος των. Αντίστοιχα και σε κρατικό επίπεδο, προφανώς κάποιες χώρες θα 
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επωφεληθούν σε σχέση με άλλες που δεν έχουν τα ίδια μέσα. Ενδεικτικά κάποιες χώρες 

έχουν ήδη ξεκινήσει σημαντικά κρατικά προγράμματα (πχ η Κίνα με το Made in China 2025, 

η Γερμανία το Industrie 4.0, Ισραήλ, Ινδία κ.α.) ενώ κάποιες άλλες (όπως η χώρα μας) 

φαίνεται να αργοπορούν (https://ekyklos.gr/sb/695-4i-viomixaniki-epanastasi-taseis-kai-

vasikoi-pylones-ethnikis-stratigikis.html).  Μιλάμε για προγράμματα που αξιοποιούν την νέα 

τεχνολογία στον δημόσιο τομέα με πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, επενδύσεις σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο, στην εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες, εξωστρέφεια 

για την προσέλκυση επενδύσεων κλπ. Σαφέστατα η οικονομία με την σειρά της επηρεάζει 

ποικιλοτρόπως την εκπαίδευση αφού η εκπαίδευση θα πρέπει να ακολουθείται από «τόσο από 

τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης στην κοινωνία όσο και τη στήριξη της εργασιακής 

ένταξης των αποφοίτων» (Σταμέλος κ.α., 2015 σελ 205). Άλλωστε η εκπαίδευση αποτελεί 

μέρος της κοινωνίας και οι σκοποί της δεν είναι άλλοι από τους σκοπούς της κοινωνίας. Το 

πώς, επηρεάζεται η εκπαίδευση θα το δούμε αμέσως παρακάτω. 

1. 4η βιομηχανική επανάσταση και εκπαίδευση 

Είναι τόσο στενή η σχέση της Βιομηχανικής επανάστασης με την εκπαίδευση που κατά 

αντιστοιχία με αυτήν μιλάμε για Εκπαίδευση 1.0, 2.0, 3.0 , 4.0  (Hashim, 2017). 

Συνοπτικά, η Εκπαίδευση 1.0 αφορά τον «παραδοσιακό τρόπο» διδασκαλίας, που 

εφαρμόζεται και σήμερα με την δασκαλοκεντρική προσέγγιση και τον μαθητή παθητικό 

δέκτη των πληροφοριών.  Στο 2.0 υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, 

εφαρμόζεται η συνεργατική μάθηση και βασικές γνώσεις πληροφορικής. Στο 3.0 κυριαρχεί η 

κυβερνοφυσική, η τεχνολογία και το διαδικτύο για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους, 

οι  πλατφόρμες εξ αποστάσεως μάθησης, τα εργαλεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι 

ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι κ.α. Με την εκπαίδευση 4.0 υπάρχει πολύ στενότερη σύνδεση 

των επιχειρήσεων με την εκπαίδευση αφού πλέον «οι μαθητές εξοικειώνονται με τον 

επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και με τις στρατηγικές ανάπτυξης αυτού μέσα από 

μαθητοκεντρικές και διαθεματικές προσεγγίσεις μέσω της ομαδικής εργασίας και με τη χρήση 

καινοτόμων διδακτικών τεχνικών» (Αραβαντινού, Καλογριδη, 2021). Εδώ πλέον μας 

ενδιαφέρει περισσότερο  η καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και 

λιγότερο η ίδια τη γνώση, προκειμένου οι μελλοντικοί πολίτες του κόσμου να μπορούν να 

ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 

«μάθει πώς να μαθαίνει» (learning to learn), πώς να ψάχνει και να κρίνει τις πληροφορίες που 

δίνονται με τόση πληθώρα αυτών στο διαδίκτυο, να είναι ευπροσάρμοστος κ.α. (βλ. Εικόνα 

1) 

https://ekyklos.gr/sb/695-4i-viomixaniki-epanastasi-taseis-kai-vasikoi-pylones-ethnikis-stratigikis.html
https://ekyklos.gr/sb/695-4i-viomixaniki-epanastasi-taseis-kai-vasikoi-pylones-ethnikis-stratigikis.html
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Εικόνα 1. Εκπαίδευση 4.0 και τι αυτή συνεπάγεται. (Das, Kleinke 2020). 

Είναι μάλλον αυτονόητο ότι όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω ((Internet of things, big 

data, artificial intelligence κλπ) σχηματίζουν ένα νέο χάρτη προσόντων και αυτομάτως 

απαιτούν αλλαγές στην εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Δεδομένα που συνεπάγονται στροφή προς την ευελιξία, κινητικότητα, ρευστές μορφές 

εργασίας και κυρίως ένα μόνιμο άγχος του ανθρώπου να «επιμορφωθεί» ώστε να μπορεί να 

ακολουθεί τις εξελίξεις (d2l 2018, Torii, 2018). 

Μια από τις πιο πρόσφατες διατυπώσεις των ικανοτήτων/δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον 

21ο αιώνα διατυπώθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2016) δίνοντας ιδιαίτερη 

σημασία σε διαλειτουργικές δεξιότητες όπως στην συναισθηματική νοημοσύνη, 

συνεργατικότητα, διαπραγμάτευση, πειθώ, επίλυση συνθετών προβλημάτων, δεξιότητες 

διαχείρισης πόρων, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ (Γούλας, Λιντζέρης (επιμ.), 2017, σελ 

94). 

Έτσι, παραδοσιακές δεξιότητες φθίνουν, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες ανάγκες στον 

χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας.  

Εκπαιδευση 
4.0

Εξατομικευμένη 
Μάθηση

Προσαρμοστικότ
ητα

Διεπιστημονικότ
ητα

Βιωματική 
Μάθηση

Αμεσότητα 
πληροφορίας 
που απαιτεί 

όμως 
αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός 
ως μέντορας και 

σύμβουλος

Απόκτηση 
δεξιοτήτων και 

όχι γνώσης 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση των 
ικανοτήτων και 

ικανότητες 
μάθησης

Συλλογή και 
αξιολόγηση 

πληροφοριών
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Σημαντική είναι και την έκθεση της Adecco (2018), μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

παγκοσμίως στον χώρο της επιλογής προσωπικού εκ μέρους των εταιριών και η οποία 

σηματοδοτεί εύστοχα θεωρώ το νέο μοντέλο εργασίας σε σχέση με παλιά . 

Έτσι από το Βορειοαμερικάνικο και ανδροκρατούμενο μοντέλο εργασίας οδηγούμαστε στο 

Παγκόσμιο και με ισορροπία φύλλων. Από την συνεχή και γραμμική πρόοδο καριέρας 

οδηγούμαστε σε μη γραμμική και από μοντέλα πλήρους απασχόλησης στις λεγόμενες 

ευέλικτες μορφές εργασίας.  Γενικότερα από ένα σταθερότερο και προβλέψιμο περιβάλλον σε 

ένα δυναμικό και απρόβλεπτο μέλλον. 

Στην εποχή της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης όπου οι επαγγελματικές δεξιότητες 

μεταβάλλονται και κρίνονται παρωχημένες εντός διαστήματος λίγων ετών, εξαιρετικά 

σημαντικές θεωρούνται οι δεξιότητες που συμβάλλουν στην προσαρμοστικότητα, τις 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και την ευελιξία (D2L , 2019). Εδώ πλέον μιλάμε για τις 

γενικές ικανότητες, που διεθνώς ονομάζονται soft skills, ένας όρος που ακούμε συνέχεια τον 

τελευταίο καιρό ως εχέγγυα για ένα επιτυχημένο μέλλον. Κάποιες από αυτές είναι το 

“thinking outside the box” δηλαδή η κριτική και δημιουργική σκέψη, , η διάδραση, η 

ομαδικότητα, η ‘results based” προσέγγιση, δηλαδή η αντιμετώπιση των προβλημάτων με 

βάση το αποτέλεσμα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσπάθεια για συνεχή επιμόρφωση 

και εξέλιξη, η προνοητικότητα κ.α. Σε άρθρο της η νυν υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως 

στο liberal.gr (2019) αναφέρει: «Πλέον δεν έχει τόση σημασία – όση είχε μέχρι πρότινος – η 

γνώση. Αυτό που πλέον είναι πιο σημαντικό είναι οι κατάλληλες δεξιότητες, τα εφόδια εκείνα 

που θα  επιτρέψουν στη νέα γενιά να διαχειριστεί τη διαθέσιμη γνώση με τον καλύτερο 

τρόπο, να ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι.»  

Σε αυτούς τους μετασχηματισμούς πρέπει να ανταποκρίνεται η εκπαίδευση των νέων ώστε να 

μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Και δεν μιλάμε μόνο για την 

αρχική εκπαίδευση, αλλά σε ένα τόσο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον  είναι 

προφανές ότι κρίνεται απαραίτητη η Δια βίου μάθηση και αυτά που λέμε 

upskilling/reskilling, δηλαδή η συνεχής επιμόρφωση και αναβάθμιση/αλλαγή δεξιοτήτων. 

Παλαιότερα οι νέοι ολοκλήρωναν τις σπουδές τους και ακολουθούσαν αυτό το επάγγελμα εφ 

όρου ζωής. Τώρα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος να αλλάξει 

αρκετά επαγγέλματα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σύμφωνα με μια έρευνα της Dell 

Technologies and Institute for the Future (Hagan, 2017), δε γνωρίζουμε το 85% των θέσεων 

εργασίας του 2030. Αυτή η αβεβαιότητα  άλλωστε παρατηρείται εδώ και χρόνια, με πλήθος 

αλλαγών στην βιομηχανία, από το οριστικό «κλείσιμο» μεγάλων και μικρότερων 

βιομηχανικών μονάδων, μεταφορές βιομηχανιών σε χώρες κυρίως του λεγόμενου Τρίτου 

Κόσμου  και αλλαγές στον καταμερισμό της εργασίας εντός των βιομηχανικών μονάδων με 

τις λεγόμενες ευέλικτες μορφές οργάνωσης της παραγωγής οι οποίες οδηγούν στις λεγόμενες 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης (Γούλας, Λιντζέρης (επιμ.) 2017, σελ 25-38). Φαινόμενο που 

μάλλον με την 4η βιομηχανική επανάσταση θα γιγαντωθεί.  

Μία άλλη τάση που διαφαίνεται εξαιτίας της ψηφιοποίησης είναι και το ενδιαφέρον των 

πολιτών σε θέματα ηθικής και ιδιωτικότητας, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
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(GDPR) και η προστασία των πληροφοριών (data). Έτσι δίνεται τροφή στην εκπαίδευση για 

την διδασκαλία θεμάτων που άπτονται της προστασίας της ιδιωτικότητας και της 

ψυχοσύνθεσης (νομική, ψυχολογία, ανθρώπινο δυναμικό) και πλήθος ικανοτήτων που 

αφορούν τους Η/Υ. 

Το μέλλον καθίσταται εύπλαστο και αβέβαιο δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την 

εκπαίδευση. Αν και όπως είδαμε παραπάνω η χώρα μας υστερεί σε δράσεις ψηφιακού 

μετασχηματισμού, ωστόσο διαφαίνονται κάποιες θετικές κινήσεις, όπως πχ στη Βίβλο 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (https://digitalstrategy.gov.gr/) παρατίθενται κάποια 

σημαντικά έργα που ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθούν έως το 2025 όπως έργα Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού, Επαυξημένη Πραγματικότητα / Εικονική Πραγματικότητα / Μικτή 

Πραγματικότητα (Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality), Τεχνητή νοημοσύνη, 

Ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού κ.α.  

2. Πανδημική κρίση. Πως επηρέασε τον χώρο της ψηφιοποίησης, της 

εκπαίδευσης και της εργασίας 

Με την πανδημική κρίση οι εκπαιδευτικοί είχαν να αντιμετωπίσουν δύο βασικές προκλήσεις 

α) την τηλεκπαίδευση και β) τη διαχείριση της σχολικής καθημερινότητας (Ζάγκος κ.α., 

2022). Εξαιρετικά δύσκολη η δουλειά τους αφού τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη φάση 

της πανδημικής κρίσης χιλιάδες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν χωρίς καμία επιμόρφωση να 

διαχειριστούν την πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με πολλά τεχνικά ή μη 

προβλήματα.  

Όπως δείχνει πανελλαδική έρευνα που παρουσίασε η «Καθημερινή» (01/2/2021) στην οποία 

συμμετείχαν 2.548 μαθητές και 963 καθηγητές, διαφαίνονται πολλά προβλήματα και 

δυσκολίες. Σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις μαθητές (72,6%) δήλωσαν ότι έχουν εμπεδώσει 

λίγο ή και καθόλου την ύλη που διδάχθηκε στα μαθήματα και 7 στους 10 καθηγητές δήλωσαν 

σοβαρά προβλήματα με ελλιπή εξοπλισμό και κακή σύνδεση. 

Το 65% των μαθητών θεωρεί προβληματική την πλατφόρμα WebEx ενώ σημαντικές 

δυσκολίες δηλώνονται ως η απουσία ζωντανής επαφής με συμμαθητές και καθηγητές 

(52,7%), οι ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητές των ιδίων και των καθηγητών και δυσκολία 

πρόσβασης στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

Οι 8 στους 10 μαθητές θεωρούν ότι οι δυσκολίες υποβάθμισαν την ποιότητα του μαθήματος. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (84,2%) επίσης δήλωσε πως αν η πολιτεία είχε φροντίσει 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία θα είχαν ανταποκριθεί καλύτερα. Η 

εξΑΕ που υιοθετήθηκε την επόμενη χρονιά, παρά τις προσπάθειες όλων δεν φάνηκε να 

μπορεί να υποκαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία στερώντας επίσης ένα βασικό αγαθό: 

αυτό την κοινωνικοποίησης και δια ζώσης αλληλεπίδρασης κάτι που φαίνεται να επηρεάζει 

και την ψυχοσύνθεση των μαθητών και όχι μόνο (εφημερίδα Καθημερινή 27/11/2020). 
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Σε αυτή την έρευνα φαίνεται ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα νέους που συμμετείχαν 

στην έρευνα θεωρούν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επηρεαστεί προς το χειρότερο λόγω της 

πανδημίας, γεγονός που με την σειρά του προβληματίζει για τις κοινωνικές/ψυχολογικές 

επιπτώσεις που θα φέρει ένα τέτοιο ψηφιακό μοντέλο εκπαίδευσης. 

Σε άλλη έρευνα, πολλοί μαθητές δεν συμμετείχαν λόγω έλλειψης εξοπλισμού, σύνδεση στο 

διαδίκτυο (47,40% όσων δεν συμμετείχαν) ή ο περιορισμένος εξοπλισμός δίνονταν σε άλλα 

μέλη της οικογενείας (Τζιμόπουλος, Προβελέγγιος & Ιωσηφίδου, 2020). Άρα λοιπόν 

ξεκάθαρα μιλάμε και για μια κατάλυση ενός βασικού αγαθού της εκπαίδευσης που είναι η 

ισότητα των ευκαιριών αφού όπως φάνηκε πρόσβαση στην εκπαίδευση είχαν μόνο όσοι είχαν 

τα μέσα. 

Τελικά η Πανδημία ήταν μόνο μια έκτακτη ανάγκη ή ήταν απλά ο καταλύτης για να 

επιταχυνθούν κάποιες καταστάσεις; Κινδυνεύει η δια ζώσης εκπαίδευση να υποκατασταθεί 

έστω και σταδιακά από την εξ αποστάσεως; Κατά την γνώμη του Τζιμογιάννη (2020), αλλά 

και την προσωπική άποψη του γράφοντα, οι ψηφιακές τάξεις (σύγχρονες και ασύγχρονες) 

είναι κάτι που ήρθε για να μείνει δημιουργώντας νέες προκλήσεις και νέες παιδαγωγικές 

συνθήκες στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Πως θα διαμορφωθεί το εργασιακό πεδίο της εκπαίδευσης; Οι απομακρυσμένες περιοχές με 

λίγους μαθητές τι θα κάνουν; Θα έχουν φυσική παρουσία δασκάλων ή τα παιδιά θα είναι 

μπροστά σε οθόνες; Η ψηφιοποίηση και η εξΑΕ θα επηρεάσει την ψυχολογία των 

εμπλεκομένων; Τι προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί για αντεπεξέλθουν; Τι 

προσόντα πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά για να ανταπεξέλθουν τόσο στις νέες μορφές 

εκπαίδευσης όσο και τις νέες απαιτήσεις στον στίβο της εργασίας; Θα μπορέσουν όλα τα 

παιδιά να συμμετάσχουν ή μόνο αυτά που έχουν τα μέσα;  

Δεκάδες διακυβεύματα δημιουργούν προβληματισμούς που πρέπει να απαντηθούν.  

Αναμφισβήτητα ο χώρος της εκπαίδευσης θα επηρεαστεί από την δίνη των εξελίξεων. 

Προβλέπονται νέες συνθήκες με περισσότερο «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις, μεικτές 

τεχνικές μάθησης (σύγχρονη, ασύγχρονη, δια ζώσης) ή εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές, ισχυρότερα υγειονομικά πρωτοκόλλα, ψηφιακές 

δεξιότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητές, ανησυχίες για θέματα υγείας και ασφάλειας   

κ.ο.κ.. (Ζάγκος κ.α. 2022). 

Η κοινωνία μας λοιπόν δοκιμάζεται για άλλη μια φορά κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο 

των εκπαιδευτικών, τόσο όσον αφορά τον ίδιο τους τον εαυτό που θα πρέπει να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης, ψηφιακής εποχής όσο και το να καταφέρουν να 

«σμιλεύσουν» τους νυν μαθητές και μελλοντικούς πολίτες ενός απαιτητικού, ψηφιακού 

κόσμου. 
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3. Προβληματισμοί για την  χώρα μας όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και 

προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης  

Ένας σημαντικός δείκτης της «ψηφιακής κατάστασης» των χωρών είναι ο δείκτης ψηφιακής 

οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2020 (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI 2020). 

 

Σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η για το 2020. (https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020). 

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, , η χώρα μας ενώ σημείωσε περιορισμένη βελτίωση των 

επιδόσεών της στον δείκτη DESΙ, για πρώτη φορά ξεπέρασε 50% στο ποσοστό των ατόμων 

με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές, στοιχείο ναι μεν ενθαρρυντικό αλλά αρκετά χαμηλότερο 

από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Ανθρώπινοι κεφάλαιο και δείκτες DESI. (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-

economy-and-society-index-desi-2020) 

 

Οι Έλληνες φαίνεται να μην ακολουθούν τις σχολές υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας 

αφού ενώ υπήρξε πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής 

στην Ευρώπη ως το 2020 στην χώρα μας κατευθύνθηκαν στις σχολές πληροφορικής μόλις το 

4% των φοιτητών. (Liberal.gr, 2019). Στην έρευνα της η Adecco (2018) αναφέρεται και στον 

Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων για το 2018, στον οποίο η Ελλάδα έχει τη 

42η θέση στην Ανταγωνιστικότητα Ταλέντων σε σύνολο 119 χωρών. Η Ελλάδα είναι 1η στην 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 97η στην αντιστοιχία του εκπαιδευτικού 

συστήματος με την οικονομία, 51η στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων με την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και 89η στη Δια Βίου Μάθηση. Υπάρχουν πάνω από 20 σχολές Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας κτλ, γνωστές για τη χαμηλή απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζουν οι απόφοιτοι τους. Από την άλλη 

μεριά, η χώρα μας έχει μόνο 9 σχολές Ναυτιλιακών Σπουδών και 13 σχολές Τουρισμού, 

τομείς με μεγάλη ζήτηση και που αποτελούν τη "βαριά βιομηχανία" της Ελλάδας (Adecco, 

2018).  

Αυτό αντανακλά την αναντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία. 

Παρά ταύτα διαπιστώνεται μια αδιαμφισβήτητη εμμονή της κοινωνίας για «περισσότερη 

εκπαίδευση», πολλές φορές όμως μη στοχευόμενη και μη ουσιαστική με αποτέλεσμα να μην 

εξαργυρώνεται πάντα στην αγορά εργασίας ούτε στις επιδιωκόμενες δεξιότητες (Τσακίρη, 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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2018). Το φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και μαστίζει τους νέους 

εργαζόμενους ονομάζεται πληθωρισμός προσόντων (overqualification) και ορίζεται ως ένας 

μεγάλος αριθμός εργαζομένων που κατέχει περισσότερα προσόντα και ικανότητες από ότι 

απαιτεί η εργασία του (Erdogan et al., 2011). Έτσι, μέσω του πληθωρισμού των διπλωμάτων 

η αγορά εργασίας αυτόκλητα μειώνει την αξία των διπλωμάτων (Duru - Bellat, 2006, όπως 

αναφέρεται στο Τσακίρη, 2018) με τους εργοδότες φυσικά να επιλέγουν άτομα υψηλών 

προσόντων με χαμηλούς μισθούς. Επίσης το συνεχές κυνήγι προσόντων  μετατρέπει την 

εκπαίδευση σε αυτοσκοπό, την εργαλειοποιεί, με τους ανθρώπους να νοιάζονται για το 

«χαρτί» και όχι την ουσία, τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αυτοπραγμάτωση τους. 

4. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μας για τις προκλήσεις τις 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης 

Σε μια πολύ πρόσφατη ποσοτική έρευνα (Παναγόπουλος, 2021) με τίτλο «4η Βιομηχανική 

επανάσταση: Η πρόκληση της διαχείρισης των νέων συνθηκών από τους εκπαιδευτικούς» 

φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν ότι η φύση της εργασίας τους αλλάζει, όμως η 

εξοικείωσή τους με λογισμικά & αναδυόμενες τεχνολογίες είναι μικρή. Θεωρούν ότι η χρήση 

της τεχνολογίας θα καθιστά το μάθημα ελκυστικό για τους μαθητές όμως συνεπάγεται 

μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για τους ίδιους, επιφέρει όξυνση των ανισοτήτων αφού δεν 

έχουν όλοι τις δυνατότητες να ακολουθήσουν την τεχνολογία και έτσι εντείνει το κοινωνικό 

χάσμα. Η Ψηφιοποίηση τους δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος και ανασφάλεια αφού ο 

κυβερνοχώρος ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για αυτούς και τα παιδιά, απειλώντας σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την ατομικότητα και την ιδιωτικότητα. Επίσης θεωρούν ότι τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών θα πρέπει να επικεντρώνονται σε γενικότερες δεξιότητες πχ την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την κριτική σκέψη 

και τη διαχείριση έργων. 

Σε μια επίσης πολύ πρόσφατη έρευνα (Καρανικόλα κ.α., 2022), πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τις ικανότητες τους που σχετίζονται με την 

μάθηση στην 4η Βιομηχανική επανάσταση. Όσον αφορά τις παιδαγωγικές τους γνώσεις, τις 

γνώσεις εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και θέματα διαχείρισης 

της τάξης τα αποτελέσματα είναι θετικά. Ωστόσο, φαίνεται να τα πηγαίνουν μάλλον μέτρια 

στην χρήση διαδικτυακών εφαρμογών (Web 2.0), ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων και 

γενικότερα σε θέματα που απαιτούν καλές τεχνολογικές γνώσεις. Είναι δεδομένο ότι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εστιάζεται σε νέες τεχνολογίες και θέματα που 

σχετίζονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση π.χ. διαδραστικά εκπαιδευτικά λογισμικά, 

ψηφιακή τάξη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση), σε νέες τεχνολογίες (π.χ. εικονική 

πραγματικότητα, προσομοιώσεις) κ.α. ώστε να μην μείνουν ουραγοί στις εξελίξεις και να 

μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους αυτές στους μαθητές. 
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Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Σε ένα τόσο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον οι χώρες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν 

και να επενδύσουν στην εκπαίδευση ώστε οι νέοι μας να αποκτήσουν τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για την νέα τάξη πραγμάτων. Η 4η Βιομηχανική επανάσταση αλλά και η πανδημία 

είναι βέβαιο ότι  έχει δημιουργήσει αλλαγές και προκλήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το 

οποίο πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Οι νέοι μας χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

προκλήσεις και από ότι φαίνεται ως τώρα, με τις ευκαιριακές προσλήψεις και την απαξίωση 

των εκπαιδευτικών, τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, την μικροπολιτική και την 

αδυναμία συνεργασίας κράτους και φορέων τα πράγματα είναι μάλλον δύσκολα.  

Μετατοπίζεται λοιπόν ένα μεγάλο βάρος στον εκπαιδευτικό που δεν αρκεί να είναι απλά 

παιδαγωγός και γνώστης των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά θα πρέπει να έχει εξοικείωση 

με τις νέες τεχνολογίες, να παρακολουθεί την αγορά της εργασίας, τις τεχνολογικές και 

κοινωνικές αλλαγές, να είναι ψηφιακά εγγράμματος, να καλλιεργεί την συνεργατική μάθηση 

και να ενσωματώνει την τεχνολογία στο πρόγραμμα σπουδών (Aly, 2019, Παναγιωτόπουλος 

2021). Θα πρέπει να επιμορφώνεται  και φυσικά δεν μιλάμε για μια τυπική εισαγωγική 

επιμόρφωση που εν τέλει καταλήγει σε θεωρίες που δεν μπορούν οι νέοι εκπαιδευτικοί να 

εφαρμόσουν στην τάξη (Ασημάκη κα, 2016), αλλά σε ένα διαρκές ταξίδι με επίκεντρο και 

υποκινητή των ίδιο τον εκπαιδευτικό. Ένα ταξίδι που θα πρέπει να γίνει με την ισότιμη 

συμμετοχή όλων ώστε η Παιδεία να συνεχίσει να είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. 

Ο πολίτης του μέλλοντος δεν θα πρέπει απλά να συλλέγει πληροφορίες αλλά κυρίως να τις 

αξιολογεί, να αναπτύξει αντιστάσεις στον τεχνολογικό εθισμό,  να προφυλάσσεται από τις 

διαδικτυακές «απειλές» (cyber threats) και το βασικότερο όλων …να μην αλλοτριωθεί. Να 

επιδιώκει την ανθρώπινη επαφή, τον διάλογο, την συνεργασία και όλες τις κοινωνικές αξίες 

της ανθρώπινης φύσης. 

 Σε μια εποχή όπου η Τεχνολογία  θα κυριαρχεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, οι νέοι 

μας θα πρέπει να μπολιαστούν με πανανθρώπινες αξίες.  

Δεν είναι λοιπόν άνθρωπος εναντίον μηχανής (man vs machine) αλλά άνθρωπος και 

μηχανή για το καλό της ανθρωπότητας… 
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Abstract: It is a common ground for the global research community to realize that distributed 

leadership ensures both the development of the organization and the professional development 

of the members of the organization. Essentially, distributed leadership guarantees the 

development of the organization through the assumption of leadership roles by the members 

of the organization at a given time and for a given occasion. It is therefore a field of research 

of the highest interest. This research, therefore, aims to investigate the extent of distributed 

leadership applied within the school organization according to teachers' perceptions. 

Keywords: Successful school leadership, distributed leadership, development of the 

organization, the professional development 

Περίληψη: Κατανεμημένη ηγεσία. Ο όρος κλειδί που αποτελεί την απάντηση στην 

πρόκληση της δημιουργίας σχολικών οργανισμών με την εγγενή ικανότητα της συνεχούς 

βελτίωσης σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απόψεις της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η ποιότητα της κατανεμημένης ηγεσίας 

που εφαρμόζεται σε μια σχολική μονάδα είναι ο παράγοντας εκείνος που διασφαλίζει την 

βελτίωση αφενός της αυτοαποτελεσματικότητας και αφοσίωσης των εκπαιδευτικών και 

αφετέρου την παρεπόμενη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επομένως το εύρος 

της κατανομής της ηγεσίας αποτελεί το δείκτη της επιτυχημένης εφαρμογής της. Ο βασικός 

σκοπός της παρούσας μικρο-έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με το εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται ως διοικητική πρακτική 

εντός της σχολικής τους μονάδας.  

1.Εισαγωγή  

Αποτελεί κοινό τόπο για την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα η διαπίστωση ότι η 

κατανεμημένη ηγεσία διασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη του οργανισμού όσο και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του οργανισμού. Ουσιαστικά η κατανεμημένη ηγεσία 

εγγυάται την ανάπτυξη του οργανισμού μέσα από την ανάληψη ηγετικών ρόλων από τα ίδια 

τα μέλη του οργανισμού σε κάποια δεδομένη στιγμή και για κάποια δεδομένη περίσταση. 

Κατά συνέπεια αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο υψίστου ενδιαφέροντος. H κατανεμημένη 

ηγεσία αποτελεί μια προσέγγιση ηγεσίας που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές ενός 

mailto:Elsaploubi@yahoo.gr


International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 220 of 440                                                                                                              

σύγχρονου μοντέλου διοίκησης. Ενός μοντέλου όπου το συλλογικό έργο επιτελείται μεταξύ 

οργανισμικών μελών που διακρίνονται για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναγνώριση και 

σεβασμό της συνεισφοράς των άλλων μελών στην επίτευξη του συλλογικού έργου. Γι αυτό 

το λόγο και απορρέει ως προϊόν μιας ανοικτής οργανισμικής κουλτούρας τόσο στο εσωτερικό 

του οργανισμό όσο και στο εξωτερικό του. Συνεπώς πρόκειται για μια προσέγγιση στην 

οποία η πρακτική του αναστοχασμού καθιστά ικανή την ενεργοποίηση μιας κυκλικής δράσης 

σχεδιασμού, δράσης, αναστοχασμού, αξιολόγησης και επανασχεδιασμού. Επιχειρήθηκε να 

διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δέσμευση τους στο εύρος της 

κατανεμημένης ηγεσίας. Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο που 

περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται 

στη σχολική τους μονάδα. Το δείγμα της μικροέρευνας αποτελείτο από 50 εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πως τo εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται στη σχολική τους μονάδα δεν 

είναι ικανοποιητικό. Κι αυτό οφείλεται στις μη εξειδικευμένες γνώσεις των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου προτείνεται η αλλαγή των κριτηρίων επιλογής τους με 

ζητούμενο την κατοχή ειδικευμένων γνώσεων και μιας κουλτούρας δια βίου ανάπτυξης.  

2.Σκοπός της έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μικροέρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται ως 

διοικητική πρακτική εντός της σχολικής τους μονάδας. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα 

αποπειράται να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των δημόσιων πολυθέσιων 

δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου σχετικά με το εύρος της 

κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται εντός του σχολικού τους οργανισμού. Επιπρόσθετα 

θα καταβληθεί προσπάθεια να συλλέξει δεδομένα για το βαθμό πληροφόρησης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και ειδικότερα στο πεδίο της κατανεμημένης ηγεσίας  

3. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα προτίθεται να προσκομίσει απαντήσεις είναι 

τα εξής: 

1. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται επιτυχημένα η κατανεμημένη ηγεσία στη σχολική 

μονάδα; 

2. Σε ποιο βαθμό η κατανεμημένη ηγεσία αξιοποιεί το πνευματικό κεφάλαιο της 

σχολικής μονάδας; 

3. Σε ποιο βαθμό δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την κατανομή των 

ηγετικών ρόλων; 
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4.Βιβλιογραφική επισκόπηση  

Σύγχρονες μελέτες στο ερευνητικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αποδίδουν 

μεγάλη αξία στην στενή σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην ηγεσία του σχολείου και τη 

βελτίωση του. Οι σχολικοί ηγέτες ασκούν μια έμμεση αλλά ισχυρή επιρροή στην βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και των μαθησιακών επιτευγμάτων(Leithwood&Janzi,2000). 

Επιπρόσθετα πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι μέρες κατά τις οποίες ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας αποτελούσε τον μοναδικό σχολικό ηγέτη έχουν περάσει 

ανεπιστρεπτί. Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα  ένας διευθυντής δεν είναι δυνατό να 

αποτελεί τον μοναδικό σχολικό ηγέτη του κάθε σχολικού οργανισμού στο σύνολό του χωρίς 

την ουσιαστική εμπλοκή και σύμπραξη των άλλων εκπαιδευτικών(Elmore, 2000·Olson, 

2000·Spillane,Halverson&Diamond, 2001). 

Η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί μια νέα ιδέα που ουσιαστικά δεν είναι τόσο νέα. αλλά που 

οι σύγχρονες έρευνες την έφεραν πάλι στο προσκήνιο ως την απάντηση στο πρόβλημα της 

επιβίωσης των σύγχρονων οργανισμών. Αυτή η ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος των 

οργανισμών που παράγουν πολιτική παγκοσμίως για την ανάγκη αύξησης της οργανισμικής 

αποτελεσματικότητας προκάλεσε την αλυσιδωτή αντίδραση της κατακόρυφης αύξησης του 

ενδιαφέροντος και των οργανισμών που εκπονούν εκπαιδευτική πολιτική. Άλλωστε η 

σχολική μονάδα αποτελεί έναν ανοιχτό σύστημα που αλληλεπιδρά και δέχεται ως εκ τούτου 

τις επιδράσεις από το περιβάλλον του. Επομένως οι οποιασδήποτε μορφής κοινωνικές 

αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και το σχολικό οργανισμό ,ο οποίος αποτελεί και μέρος του 

κοινωνικού συστήματος. Οι σύγχρονες μελέτες στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 

τόνισαν την στενή συνάφεια που υπάρχει μεταξύ της ηγεσίας και της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Τα πορίσματα των ερευνητικών μελετών αυτών που προέρχονται από 

διάφορες χώρες και αναφέρονται στα εκάστοτε σχολικά συγκείμενα τόνισαν την ισχυρή 

επίδραση που έχει η ηγεσία στη σχολική βελτίωση (Leithwood and Jantzi 2000 West et al, 

2000 Hopkins 2001a;). Συνεπώς η διαπίστωση ότι υφίσταται στενή συνάφεια ανάμεσα στην 

ηγεσία και στην σχολική αποτελεσματικότητα είναι άξια αναφοράς. Παρόλα αυτά οι σχολικοί 

οργανισμοί δεν έχουν κατορθώσει να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν εκείνα τα μοντέλα 

ηγεσίας που να εξασφαλίζουν την οργανισμική βελτίωση και επομένως την 

αποτελεσματικότητα (Elmore,2000).  

Όμως οι κοινωνικές αλλαγές είναι τόσο βαθιές και ριζικές που μάλλον αποτελεί ουτοπία η 

άποψη πως ένας ηγέτης , όσο χαρισματικός και να είναι , μπορεί να αντιμετωπίσει 

ολομόναχος όλες αυτές τις πολυεπίπεδες και πολυδύναμες αλλαγές χωρίς την υποστήριξη των 

άλλων μελών του σχολικού οργανισμού. οι συνιστώσες της σύγχρονης σχολικής 

πραγματικότητας και οι περιστάσεις που τις συνοδεύουν. Η Harris(2013:2) τονίζει ότι «η 

έρευνα έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την συμβολή των ισχυρών συλλογικών σχέσεων 

στη βελτίωση της σχολικής μονάδας». Επιπρόσθετα θεωρεί ότι στον πυρήνα της 

κατανεμημένης ηγεσίας βρίσκεται η συνεργασία, η σύμπραξη.( Harris,2013:2). Ενώ για να 

καταστεί εφικτή η κατανόηση της φύσης της κατανεμημένης ηγεσίας ο Spillane(2011) θεωρεί 
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πως οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η κατανεμημένη ηγεσία αναφέρεται πρώτιστα και 

σχεδόν αποκλειστικά στην ηγεσία ως πρακτική εφαρμογή και όχι τόσο στους ηγέτες είτε στην 

ανάληψη ηγετικών ρόλων είτε και ακόμη στις λειτουργίες της ηγεσίας. Σύμφωνα με άλλους 

ερευνητές η κατανεμημένη ηγεσία περιγράφεται καλύτερα  παρά ορίζεται μέσα στο εκάστοτε 

πλαίσιο που εφαρμόζεται και που διαφέρει ανάλογα με το κάθε σχολικό συγκείμενο 

(Jones,Harvey,Lefoe&Ryland,2013:21). Ακόμη υπάρχει και η άποψη που θέλει την 

κατανεμημένη ηγεσία να μην αποτελεί μια αυτοτελή ηγετική στρατηγική αλλά περισσότερο 

μια διαδοχή πρακτικών και πρωτοβουλιών η οποία και αντικατοπτρίζει μια λογική που 

συνδέει αρμονικά τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τις 

κοινές πεποιθήσεις και αξίες, τον κοινό σκοπό, την κατανομή του φόρτου εργασίας και τη 

βελτίωση του σχολείου Ενώ ο ίδιος ο μαθητής αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος μιας αυθεντικής 

εκπαιδευτικής κοινότητας της οποίας το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διδασκαλία και τη 

μάθηση(Whitby,2006). 

Από την άλλη εκφράζεται η άποψη ότι οι σχολικοί οργανισμοί πρέπει να αναδιαρθρωθούν 

και να επανασχεδιαστούν εκ βάθρων πάνω στη λογική της κατανεμημένης 

ηγεσίας(Harris&Spillane,2008).  

Ενδεικτικά η Harris (2008:6-7) παραθέτει την άποψη πως: 

«οι κοινωνικές, οικονομικές και παγκόσμιες αλλαγές εισηγούνται ότι επειγόντως 

σήμερα χρειαζόμαστε νέες οργανωτικές δομές και ηγετικές πρακτικές μέσα στα 

σχολεία μας και γενικά στα σχολικά συστήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε δομές του 

20ου αιώνα και να προσδιορίζουμε την ηγετική πρακτική του 21ου αιώνα.» 

Οι παραπάνω απόψεις συνοψίζονται στην άποψη που διατύπωσαν οι Spillane & 

Diamond(2007:1) 

«Η έκκληση μιας κατανεμητικού τύπου προοπτικής έγκειται εν μέρει στην ευκολία με 

την οποία η κατανεμημένη ηγεσία γίνεται πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους. 

Συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της δημοκρατικής ηγεσίας, 

της κοινής ηγεσίας, της συλλογικής ηγεσίας, και ούτω το καθεξής, η κατανεμημητική 

προοπτική αβίαστα και εύκολα άρχισε το διάλογο για την ηγεσία και τη διοίκηση του 

σχολείου.» 

Επιλογικά η ηγεσία ιδωμένη υπό το πρίσμα μιας κατανεμητικής προοπτικής μπορεί να 

εκληφθεί ως μια δυναμική λειτουργία η οποία και λαμβάνει χώρα μεταξύ των μελών του 

οργανισμού τα οποία με τη σειρά τους διακατέχονται από τη δέσμευση σε έναν κοινό σκοπό. 

Παράλληλα αποτελεί και μία πρακτική,ακόμη και τέχνη, η οποία έχει την εγγενή ικανότητα 

να ασκεί επιρροή στα οργανισμικά μέλη σε τέτοιο βαθμό που να δεσμεύονται σε ένα κοινό 

σκοπό, ένα κοινό όραμα διαμέσω των συνεχών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηγετών , των 

ακολούθων και των καταστάσεων(Spillane,2007). Η κατανεμημένη ηγεσία αποκαλύπτεται σε 

όλο το εύρος της, όταν τα οργανισμικά μέλη που έχουν διοριστεί επίσημα ως ηγέτες 

(Elmore,2000) αποδέχονται τη δέσμευση αφενός να οικοδομήσουν οργανισμούς κοινότητες 

μάθησης και πρακτικής και αφετέρου να εξασφαλίσουν την παροχή ίσων ευκαιριών άσκησης 
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ηγετικών πρακτικών σε όλους ώστε όλοι να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες 

ηγεσίας μέσα από την άμεση πρόσβαση στην ηγετική πρακτική. Χωρίς αυτή η πρόσβαση να 

εξαρτάται από τη θέση που καταλαμβάνει κάποιος στην ιεραρχία του οργανισμού 

(Leverett,2002). Υπό αυτή την έννοια η ηγεσία είναι ακριβώς η διαδικασία της κοινωνικής 

πλέον κατανομής, μια πρακτική διασπειρόμενη σε μια έκταση που περιλαμβάνει όλο το 

φάσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηγετών, των ακολούθων και των καταστάσεων που 

συμβαίνουν στο κάθε σχολικό πλαίσιο. 

Ερευνητικές μελέτες 

Το 2002 έλαβε χώρα μια ερευνητική μελέτη από τους Leithwood & al στη σχολική 

περιφέρεια του Οντάριο στον Καναδά, με αντικείμενο την κατανεμημένη ηγεσία στο σχολικό 

συγκείμενο. Στη συγκεκριμένη ερεύνα πήραν μέρος 140 χολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και 25 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταληκτικά ο 

Leithwood και οι συνεργάτες του καταλήγουν πως ανάλογα με το επίπεδο ευθυγράμμισης της 

ηγεσίας που υφίσταται σε ένα οργανισμό υπάρχει και η ανάλογη επενέργεια και στην 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. για παράδειγμα η μετακίνηση από την αυτόματη 

ευθυγράμμιση στην αυθόρμητη κακή ευθυγράμμιση έχει και τις ανάλογες επενέργειες στη 

σχολική μονάδα (Leithwood et al, 2007˙Leithwood, Louis, Άnderson, & Wahlstrom, 2004,.d 

2013, p.21) 

Η μελέτη των Heck και Hallinger (2009) επικεντρώθηκε στο πώς αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί τη διανομή της ηγεσίας στις διάφορες λειτουργίες. Τα ευρήματα τους 

κατέδειξαν πως τόσο ο ρόλος των επίσημων σχολικών ηγετών όσο και των εκπαιδευτικών 

που παρουσιάζονται επαγγελματικά ενδυναμωμένοι είναι εξίσου σημαντικός στην άσκηση 

ηγετικών πρακτικών όπου και όποτε καθίσταται απαραίτητο. Μάλιστα τονίζουν τη 

σημαντικότητα της οικοδόμησης επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευτικών διαμέσω και 

εν μέσω της άσκησης ηγετικών πρακτικών όποτε και εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Αντιπαραβάλλοντας τις τρεις μελέτες διαφαίνονται τρεις συνιστώσες σχετικά με το πώς 

αντιλαμβάνονται την κατανεμημένη ηγεσία. 

Μια πρώτη συνιστώσα έχει σχέση με το οργανισμικό μέλος ή τα οργανισμικά μέλη που 

ασκούν την ηγετική πρακτική αλλά και τη κατανομή της ηγεσίας σε άλλα μέλη ή ομάδες 

μελών. Ανάλογα με το συγκείμενο δίνει έμφαση στην επίσημη ηγεσία ή μπορεί να δώσει 

έμφαση και σε ανεπίσημες μορφές ηγεσίας. 

Η δεύτερη συνιστώσα σχετίζεται με τους τομείς του έργου που διανέμονται. Αυτή τη 

διάσταση αναλύουν οι μελέτες των Camburn et al. (2003) και Heck και Hallinger (2009), 

παρόλο που βλέπουν από διαφορετική οπτική την κατανεμημένη ηγεσία. 

Τέλος η τρίτη συνιστώσα αναφέρεται στο πως το έργο χρήζει κατανομής. Ως εκ τούτου οι 

Leithwood et al. (2007) δίνουν τον πρώτο λόγο στην αυθόρμητη κατανομή, ενώ οι Heck και 

Hallinger (2009) τονίζουν την ενίσχυση που παρέχει η συλλογική δράση και κατά συνέπια η 

συνεργασία στη λήψη των αποφάσεων. 
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Καταληκτικά οι προαναφερθείσες ερευνητικές μελέτες δίνουν σαφείς απαντήσεις για την 

έκταση της κατανεμημένης ηγεσίας σχετικά με τις τρεις συνιστώσες. Επίσης η περαιτέρω 

αντιπαράθεση τους μπορεί να αναδείξει και άλλες διαφοροποιήσεις. Πάντως και οι τρεις 

δίνουν την πρέπουσα σημασία στις πηγές ηγεσίας που απαντώνται στον σχολικό οργανισμό 

είτε πρόκειται για επίσημες πηγές ηγεσίας είτε για ανεπίσημες. 

Συνεπώς μπορεί να υποστηριχτεί ότι η κατανεμημένη ηγεσία τελεί σε ευθεία συνάρτηση με 

τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα εντός του σχολικού συγκείμενου μεταξύ των 

ηγετών, των ακολούθων και των περιστάσεων και καθορίζουν την έκταση και την ποιότητα 

της κατανεμηθείσας ηγεσίας. 

5. Μεθοδολογία της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής 

δεδομένων που παρέχει δομημένα αριθμητικά δεδομένα και έχει το πλεονέκτημα πως είναι 

εύχρηστο και εύλοκο στη χρήση (Cohen,Manion&Morrison,2013).  

5.1. Δείγμα 

Τον πληθυσμό της μικροέρευνας αποτέλεσαν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των 

2&5 δημοτικών σχολείων Ν. Αλικαρνασσού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. 

5.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

5.2.1 Ερωτηματολόγιο  

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μικροέρευνα είναι ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από μια εισαγωγική σελίδα η οποία αφενός 

πληροφορούσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας και τα πλαίσια στα οποία 

διενεργείται και αφετέρου για την διασφάλιση της ανωνυμίας και την τήρηση της 

εμπιστευτικότητας. Γι αυτό το λόγο τα ερωτηματολόγια τα συνόδευε φάκελος ώστε να τα 

εσωκλειστούν οι συμμετέχοντες μετά τη συμπλήρωση τους. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 

δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, ενώ στο δεύτερο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις αναφορικά με το εύρος της 

κατανεμημένης ηγεσίας. Το ερωτηματολόγιο είναι το ερωτηματολόγιο των 23 δηλώσεων-

ερωτήσεων του Ken Leithwood με μια μιρκή τροποποίηση 

(2003,στοΘεοφιλίδης,2012,σελ.444-445). Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς ιδιοχείρως από τον ερευνητή. Μια συνοδευτική επιστολή για κάθε 

ερωτηματολόγιο έδινε επεξηγήσεις για τους σκοπούς της έρευνας και παράλληλα εμπεριείχε 

την διαβεβαίωση ότι η έρευνα παραμένει ανώνυμη και η συμμετοχή εθελοντική. Μετά τη 
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συμπλήρωση τους επεστράφησαν στον ερευνητή με την ιδιαίτερη μέριμνα των διευθυντών. 

Από τα 55 ερωτηματολόγια που απεστάλησαν, επεστράφησαν και τα 50 δηλαδή ποσοστό της 

τάξεως του 90,% (βλΠαράρτημα1). 

5.2.2 Εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από μια εισαγωγική σελίδα η οποία αφενός 

πληροφορούσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας και τα πλαίσια στα οποία 

διενεργείται και αφετέρου για την διασφάλιση της ανωνυμίας και την τήρηση της 

εμπιστευτικότητας. Γι αυτό το λόγο τα ερωτηματολόγια τα συνόδευε φάκελος ώστε να τα 

εσωκλειστούν οι συμμετέχοντες μετά τη συμπλήρωση τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο 

από δύο μέρη. Το μέρος Α περιλάμβανε 5 ερωτήσεις που αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία 

των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα το φύλο την ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τα έτη 

υπηρεσίας και τη θέση στην υπηρεσία. Το Β μέρος περιελάμβανε 23 δηλώσεις που 

αναφέρονται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το εύρος της κατανεμημένης 

ηγεσίας που εφαρμόζεται στη σχολική τους μονάδα. Οι ερωτήσεις αφορούν τις τέσσερις 

βασικές παραμέτρους που διέπουν την κατανεμημένη ηγεσία και πιο συγκεκριμένα τον 

καθορισμό της κατεύθυνσης, την αναδόμηση του οργανισμού, την ανάπτυξη του προσωπικού 

και τη βελτίωση της διδασκαλίας.  

Παραγοντική ανάλυση  

Η παραγοντική ανάλυση ομαδοποίησε τις ερωτήσεις σε τέσσερις παράγοντες. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι ο Καθορισμός κατεύθυνσης και περιλαμβάνει 5 μεταβλητές (1,6,10,16). Ο 

δεύτερος παράγοντας η αναδόμηση του οργανισμού περιλαμβάνει 6 μεταβλητές 

(2,8,11,17,18,23). Ο τρίτος παράγοντας που ήταν η ανάπτυξη του προσωπικού περιλαμβάνει 

6 μεταβλητές (3,5,7,20,21,22) και τέλος ο παράγοντας βελτίωση της διδασκαλίας 

περιλαμβάνει 7 μεταβλητές (4,9,12,13,14,15,19).  

5.3. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς κατά τη συνεδρία προσωπικού από τον 

ερευνητή προσωπικά. Πριν από την έναρξη συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων η 

ερευνητής τόνισε ότι σκοπός της έρευνας είναι διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη το εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας στη σχολική μονάδα και ότι τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατόπιν εγκατέλειπε την αίθουσα και δύο επιτετραμμένοι 

συνάδελφοι επέδειξαν ιδιαίτερη μέριμνα για να συλλέξουν τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια. Όταν παραλάμβαναν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια οι επιτετραμμένοι 

συνάδελφοι τα εσώκλειαν στον φάκελο και τα επέστρεφαν στον ερευνητή. Έπειτα τα 

ερωτηματολόγια συλλέχτηκαν και εν συνεχεία ελέγχτηκαν ποια δεδομένα ήταν χρήσιμα στην 

επίλυση του ερευνητικού προβλήματος. Πρώτη ενέργεια αποτέλεσε ο εντοπισμός των 
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δεδομένων και οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την συλλογή τους. Ύστερα από τη συλλογή τα 

δεδομένα καταγράφηκαν σε μορφή που να μπορούν να αναλυθούν. Τέλος υλοποιήθηκε η 

στατιστική τους ανάλυση.  

5.4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της έρευνας 

• Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από επιστολή στην οποία αναφέρονται πληροφορίες 

σχετικά με το σκοπό της έρευνας, και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. 

• Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και δόθηκε προσωπικά στους υποψήφιους, 

δεδομένου ότι η προσωπική επαφή αυξάνει το βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας του 

ερωτηματολογίου.   

• Με την πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου περιορίστηκαν τα οποιαδήποτε 

θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας του. 

• Το ερωτηματολόγιο ήταν αποτέλεσμα της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας 

για την κατανεμημένη ηγεσία, ώστε να υπάρχει εγκυρότητα περιεχομένου και τα 

θέματα/ενότητες και παράγοντες που αυτό περιλαμβάνει να ανταποκρίνονται στα 

ευρήματα ερευνών και μελετών. 

• Παρά τις όποιες επί μέρους δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη συλλογή των 

δεδομένων, εντούτοις ο αριθμός του δείγματος θεωρείται ικανοποιητικός. 

5.5. Ηθικά Διλήμματα και Περιορισμοί 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και πριν την επιλογή του δείγματος, τηρήθηκαν οι 

κανόνες της δεοντολογίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη χρήση των 

κατάλληλων πληροφοριών για το σκοπό της έρευνας, τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών 

και της χρήσης των ευρημάτων της έρευνας μέσα από μια ουσιαστική περιγραφή των 

σταδίων διεξαγωγής της έρευνας. Αναφορικά με τους περιορισμούς σχετίζονται με ζητήματα 

όπως η έλλειψη ελέγχου της ειλικρίνειας των ερωτηθέντων και η απώλεια των λεπτομερειών 

και του βάθους της πληροφορίας (Bowling,1997) 

6. Αποτελέσματα μικροέρευνας 

6.1 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

6.1.1. Περιγραφικές στατιστικές δημογραφικές πληροφορίες του δείγματος. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 72 % του δείγματος 

και οι άνδρες το 28%. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν νεαρής ηλικίας και είχαν 10-15 
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έτη υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό στοιχείο το γεγονός ως η 

πλειοψηφία ήταν κάτοχοι μόνο του βασικού τίτλου σπουδών (84%).  

Φύλο 

Πίνακας1: Συχνότητα Φύλου 
  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 14 28,0 14 14 

 2.0 36 72,0 36 100 

 Total 50 100 100  

Missing System 0    

Total  0 100   

Ο πίνακας 1 δείχνει τις συχνότητες για το φύλο των ερωτηθέντων, με το 1(ένα) να αντιστοιχεί 

στους άνδρες και το 2(δύο) στις γυναίκες. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες είναι γυναίκες. 

Επίπεδο Μόρφωσης 

Πίνακας 2 : Συχνότητες Για Το Επίπεδο Μόρφωσης 
  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 8 16,0 8 16 

 2.0 34 68,0 36 84 

 3.0 8 16,0 8 100 

 4.0 0 - -  

 Total 50 100 100  

Missing System 0    

Total  0 100   

Οι διαφορές που παρατηρούνται στο επίπεδο μόρφωσης μεταξύ των ερωτηθέντων είναι 

αρκετά σημαντικές. Αρχικά παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ομάδας 

κατέχει έναν βασικό τίτλο σπουδών είτε πρόκειται για δασκάλους είτε για ειδικότητες, ενώ 

μόνο ένα μικρό ποσοστό κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο(16%).  
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Έτη Υπηρεσίας 

Πίνακας 3 : Συχνότητες Για Τα Έτη Υπηρεσίας 
  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 24 48,0 48,0 24 

 2.0 8 16,0 16,0 32 

 3.0 8 16,0 16,0 40 

 4.0 10 20,0 20,0 100 

 Total 50 100 100  

Missing System 0    

Total  0 100   

Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά των δύο 

ομάδων παρατηρείται ανάμεσα στις διαβαθμίσεις 1 και 4. Επομένως παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι νεαρής ηλικίας.  

Έτη Υπηρεσίας Στο Ίδιο Σχολείο 

Πίνακας 4 : Συχνότητες Για Τα Έτη Υπηρεσίας Στο Ίδιο Σχολείο 
  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 12 24,0 24,0 12 

 2.0 8 16,0 40,0 20 

 3.0 8 16,0 56,0 28 

 4.0 22 44,0 100,0 100 

 Total 50 100 100  

Missing System 0    

Total  0 100   

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο είναι αρκετές. Στην 

ομάδα ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ανήκει στην κατηγορία στα 7 χρόνια και 

πάνω, ακολουθεί το ένα έτος και έπειτα με μερισμένα ποσοστά το 1 μέχρι 3 έτη και τα 4 

μέχρι 7 έτη.  
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Καθορισμένος ρόλος ηγεσίας-μέλος ηγετικής ομάδας 

Πίνακας 5 : Συχνότητες Για Το Μέλος Ηγετικής Ομάδας 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 18,0 18,0 18,0 

 2 41 82,0 82,0 100,0 

 9 - - - - 

 Total 50 100,0   

Total  50 100,0 100,0 100,0 

Παρατηρούμε ότι σε σχεδόν συντριπτικό ποσοστό η πλειοψηφία εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν τόσο στη σχολική μονάδα (82%) θεωρούν ότι δεν έχουν καθορισμένο ηγετικό 

ρόλο. Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό απαντά ότι κατέχει ηγετικό ρόλο (18%)  

 

Βαθμός αποδοχής ως ηγέτη εντός της σχολικής μονάδας 

Πίνακας 6 : Συχνότητες Για Το Βαθμό Αποδοχής Ως Ηγέτη 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 18,0 18,0 18,0 

 2 15 30,0 30,0 48,0 

 3 26 52,0 52,ο 100,0 

Missing 9 - -   

 Total 50 100,0 100,0  

 

Παρατηρούμε ότι σε οι διαφορές που παρουσιάζονται στο βαθμό αποδοχής ως ηγέτη είναι 

αρκετές. Στην ομάδα των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς ανήκουν στην 

κατηγορία σε ελάχιστο βαθμό(52%) και ακολουθεί η κατηγορία σε μέτρια έκταση(30%). Ενώ 

ένα μικρό ποσοστό (18%) ανήκει στην κατηγορία σε μεγάλο βαθμό.  
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6.1.2 Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το εύρος της κατανεμημένης 

ηγεσίας στη σχολική μονάδα.  

Πίνακας 7 

 

Πίνακας 7: Καθορισμός κατεύθυνσής δηλώσεις 1,5,11,12,17 

Δηλώσεις      

Στατιστικά 1 5 11 12 17 

N 50 50 50 50 50 

Range 4 4 4 3 4 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 5 4 4 

Sum 349 360 285 286 300 

Mean 3,19 3,1 2,85 2,86 3,00 

Std. 

Deviation 0,9373 0,9320 
0,8571 0,8172 

0,8786 

Παρατηρούμε ότι εν γένει οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους δεν έχουν ούτε θετική ούτε 

αρνητική συσχέτιση σχετικά με τον παράγοντα 1 καθορισμός κατεύθυνσης, μιας και οι μέσοι 

όροι των δηλώσεων1,2,3,4 κυμαίνονται στο διάστημα 3. Διαπιστώνουμε ότι δήλωση 

11(Μ.Ο=3,19, Τ.Α=0,9373) αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο από τους 

εκπαιδευτικούς και η δήλωση 11 (Μ.Ο=2,85, Τ.Α=0,8571) με το χαμηλότερο μέσο όρο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι σχετικά μικρή σε όλες 

τις δηλώσεις, επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν υπάρχουν σχετικά μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις στάσεις τους. 

Πίνακας 8 

Πίνακας 8: Ανάπτυξη προσωπικού δηλώσεις 2,6,11,13,18   

Δήλωση 2 6 11 13 18 23 

Στατιστικά 
    

  

N 50 50 50 50 50 50 

Range 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 

Sum 306 304 315 305 298 302 
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Mean 3,06 3,04 3,15 3,05 2,98 3,02 

Std. 

Deviation 
1,0211 1,0162 1,0963 1,1256 

 

1,1146 

 

1,1096 

 

Παρατηρούμε ότι εν γένει οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους δεν έχουν ούτε θετική ούτε 

αρνητική συσχέτιση σχετικά με τον παράγοντα 2 Αναδόμηση Οργανισμού, μιας και οι μέσοι 

όροι των δηλώσεων 2,6,11,13,18, 23κυμαίνονται στο διάστημα 3. Διαπιστώνουμε ότι δήλωση 

11(Μ.Ο=3,19, Τ.Α=0,9373) αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο από τους 

εκπαιδευτικούς και η δήλωση 18 (Μ.Ο=2,85, Τ.Α=0,8571) με το χαμηλότερο μέσο όρο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι σχετικά μικρή σε όλες 

τις δηλώσεις, επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν υπάρχουν σχετικά μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις στάσεις τους. 

 

Πίνακας 9 

Πίνακας 9: Aνάπτυξη Προσωπικού- Δηλώσεις 13, 14, 15, 16 και 23  

Δήλωση 3 5 7 20 21 22 

Στατιστικά 1μια 1μια 1μια 1μια 1μια 1μια 

N 50 50 50 50 50 50 

Range 3 3 3 3 3 3 

Minimum 1 1 2 2 1 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 

Sum 326 319 303 293 306 300 

Mean 3,06 3,19 3,03 2,93 3,06 3,00 

Std. 

Deviation 

0,8167 0,7925 0,8558 0,8558 0,9777 0,9733 

 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους δεν έχουν ούτε θετική ούτε αρνητική 

συσχέτιση σχετικά με τον παράγοντα 3 Ανάπτυξη Προσωπικού, μιας και οι μέσοι όροι των 

δηλώσεων 3, 5, 7, 20, 21 και 23 κυμαίνονται στο διάστημα 3. Διαπιστώνουμε ότι δήλωση 5 

(Μ.Ο=3,19, Τ.Α=0,7925) αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο από τους 

εκπαιδευτικούς και η δήλωση 18 (Μ.Ο=2,93, Τ.Α=0,8558) με το χαμηλότερο μέσο όρο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι σχετικά μικρή σε όλες 

τις δηλώσεις, επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν υπάρχουν σχετικά μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις στάσεις τους. 
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Πίνακας 10 

Πίνακας 10: Βελτίωση Διδασκαλίας- Δηλώσεις 4 ,9,12,13, 14, 15 και 19  

Δήλωση 4 9 12 13 14 15 19 

Στατιστικά 1μια 1μια 1μια 1μια 1μια 1μια  

N 50 50 50 50 50 50 50 

Range 3 3 3 3 3 3 3 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 

Sum 323 297 306 313 329 315 325 

Mean 3,23 2,97 3,06 3,13 3,29 3,15 3,25 

Std. 

Deviation 

1,3666 1,0603 1,0142 1,0333 1,2431 1,1333 1,0124 

 

Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι σχεδόν όλων των δηλώσεων είναι πάνω από 3 (μεεξαίρεσητη 

δήλωση9) κάτι που ότι υποδηλώνει οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν απαντήσει μερικές 

φορές (πουαντιστοιχείαριθμητικάστο3). Κοιτώντας και την τυπική απόκλιση καταλήγουμε 

ότι σε διάστημα εμπιστοσύνης 5% οι απαντήσεις των ερωτηθέντων βρίσκονται κοντά στο 3, 

δηλαδή οι στάσεις τους δεν παρουσιάζουν ούτε θετική ούτε αρνητική συσχέτιση με το εύρος 

της κατανεμημένης ηγεσίας. 

Οι περιπτώσεις που υπάρχει διαφορά ανάλογα με το φύλο είναι λίγες όσον αφορά την πρώτη 

ομάδα ερωτηθέντων. Στις δηλώσεις 3, 7, 8 και 21 υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

είτε υποθέσουμε ίσες διακυμάνσεις είτε όχι. Στις δηλώσεις 9 και 13 φαίνεται να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο για την περίπτωση που υποθέσουμε άνισες 

διακυμάνσεις. Για όλες τις άλλες δηλώσεις η στατιστική ανάλυση t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα δεν έδειξε οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Η στατιστική ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα δεν έδειξε οποιεσδήποτε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών. 

Αντίθετα η ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για το επίπεδο μόρφωσης των 

εκπαιδευτικών του δείγματος έδειξε ότι οι ερωτώμενοι είχαν σαφή διαφορά στην άποψή τους 

σε σχέση με το σύνολο των δηλώσεων. Από τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων διαφάνηκε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών με 

πτυχίο Πανεπιστημίου και αυτών με μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο, όπου ήταν πιο 

αρνητικοί στις σχετικές δηλώσεις. Τέλος η ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για 

τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος έδειξε ότι οι ερωτώμενοι δεν είχαν καμία 

διαφορά στην άποψή τους σχετικά με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου, αφού δεν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Πιο αναλυτικά η ανάλυση ANOVA για την μεταβλητή επίπεδο σπουδών έδειξε ότι 

παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα οι δηλώσεις 3, 7, 8, 9, 

12, 13,18, 20, 21 και 22  παρουσιάζουν sig<0,05 και συνεπώς μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση και να δεχτούμε ότι υπάρχουν διαφορές. Για να μπορέσουμε να δούμε πιο 

συγκεκριμένα ποιες ομάδες έχουν διαφορές πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο πολλαπλών 

συγκρίσεων. 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο πολλαπλών χρήσεων, κατέδειξαν ότι οι δηλώσεις 3, 7, 8, 

9,13, 18, 21 και 22 έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Για τις υπόλοιπες δηλώσεις 

παρατηρούνται διαφορές στις ομάδες 1 και 3 και 2 και 3, ενώ για καμία δήλωση δεν 

παρατηρείται διαφορά ανάμεσα στις ομάδες 1 και 2. Για όλες τις άλλες δηλώσεις η 

στατιστική ανάλυση ANOVA δεν έδειξε οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές σε τεσσερις 

δηλώσεις τις 7,8,9 και 20 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Posthoc για τις τέσσερις δηλώσεις που παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές κατέδειξαν για όλες τις παραπάνω δηλώσεις ότι οι διαφορές 

είναι στατιστικά σημαντικές σύμφωνα με αυτόν τον έλεγχο. 

Τέλος όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις δηλώσεις την 3, 7,8,9 και 20.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου posthoc για τις δηλώσεις που επιδεικνύουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές φανερώνουν ότι οι περιπτώσεις που οι διαφορές μεταξύ των 

κατηγοριών είναι σημαντικές είναι περιορισμένες. Μάλιστα παρατηρούνται στα εξής σημεία: 

1. Για τη δήλωση 3 μεταξύ των κατηγοριών 2 και 3. 

2. Για τη δήλωση 7 μεταξύ των κατηγοριών 2 και 4. 

3. Για τη δήλωση 8 μεταξύ των κατηγοριών 1 και 3 και 2 και 3. 

4. Για τη δήλωση 20 μεταξύ των κατηγοριών 1 και 3 και 2 και 3. 

 

Για όλες τις άλλες δηλώσεις η στατιστική ανάλυση ANOVA δεν έδειξε οποιεσδήποτε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

7. Συμπεράσματα  

Ερώτημα 1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό που εφαρμόζεται 

επιτυχημένα η κατανεμημένη ηγεσία στη σχολική μονάδα. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο 

τους παρουσιάζουν από σχετικά θετικές ως και αρνητικές στάσεις ως προς το βαθμό που 

εφαρμόζεται επιτυχημένα η κατανεμημένη ηγεσία εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης 
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διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών 

τίτλων σπουδών επιδεικνύουν κάποια αρνητικότερη στάση απέναντι στο εύρος της 

εφαρμογής της κατανεμημένης ηγεσίας εντός της σχολικής τους μονάδας σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς που κατείχαν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών. Η πιθανότερη εξήγηση 

είναι η εξειδικευμένη γνώση που κατέχουν σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που κατείχαν 

μόνο το βασικό τίτλο σπουδών. Καταληκτικά, Εν αντιθέσει με τα ευρήματα της έρευνας την 

βαρύνουσα σημασία του έργου που διανέμονται υπογραμμίζουν οι μελέτες των Camburn et 

al. (2003) και Heck και Hallinger (2009).  

Ερώτημα 2. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό που η κατανεμημένη ηγεσία 

αξιοποιεί το πνευματικό κεφάλαιο της σχολικής μονάδας 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο σύνολο τους οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πως δεν αξιοποιείται το πνευματικό κεφάλαιο που υφίσταται στο 

περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Μιας και δεν «κατανέμεται» η ηγεσία όποτε δεν έχει 

απελευθερωθεί η συλλογική και προσωπική δυναμική των μελών του σχολείου. Όπως 

τονίζουν οι Heck και Hallinger (2009) σχετικά με την ενίσχυση που παρέχει η συλλογική 

δράση και κατά συνέπια η συνεργασία στη λήψη των αποφάσεων. 

Ερώτημα 3. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό στον οποίο δημιουργούνται 

οι κατάλληλες συνθήκες για την κατανομή των ηγετικών ρόλων 

Ως προέκταση της ανάλυσης των στοιχείων τεκμαίρεται ότι δεν υφίστανται οι κατάλληλες 

συνθήκες για την κατανομή των ηγετικών ρόλων εντός της σχολικής μονάδας, δεδομένου του 

ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δεν εφαρμόζεται η κατανεμημένη ηγεσία 

εντός της σχολικής τους μονάδας. 

Συμπερασματικά τεκμαίρεται ότι ακόμη η κατανομή της ηγεσίας δεν έχει αναπτυχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μιας και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

τις περισσότερες σχολικές μονάδες συμμετοχικές πρακτικές ηγεσίας. Επίσης δεν έχει 

σφυρηλατηθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη μεταξύ των οργανισμικών μελών εντός των 

σχολικών οργανισμών. Όπως κατέδειξε και η έρευνα της Smith(2007) η δέσμευση των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται όσο περισσότερο έχουν ενσωματωθεί στη σχολική μονάδα βασικά 

δομικά στοιχεία όπως η εμπιστοσύνη και η συνεχής παροχή στήριξης για την διανομή της 

ηγεσίας μέσα στη σχολική μονάδα, ενώ η απουσία τους δεν επιτρέπει της ουσιαστική 

εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στο σχολικό οργανισμό. Ενώ οι Heck και Hallinger 

(2009) υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η συνεργατική δράση στη λήψη αποφάσεων. 

Τόσο η Smith(2007) όσο και Heck και Hallinger (2009) αλλά και η Camburn et al. (2003) 

τονίζουν τη σημασία που ενέχει η κατανεμημένη ηγεσία ανεξάρτητα από την μορφή με την 

οποία εφαρμόζεται στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

 

 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 235 of 440 

8. Συστάσεις  

Η ερευνήτρια βασιζόμενη στα πορίσματα και τις πληροφορίες που εντοπίστηκαν με την 

ολοκλήρωση της παρούσας μικροέρευνας προτείνει τις ακόλουθες τρεις συστάσεις οι οποίες 

αφορούν θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, διοίκησης σχολικής μονάδας και ανάπτυξης του 

προσωπικού: 

1. .Δεδομένου ότι η ηγεσία του σχολικού οργανισμού αποτελεί το βασικό παράγοντα της 

αποτελεσματικής της λειτουργίας, είναι κοινά αποδεκτό ότι εκείνος που αποτελεί τον 

καταλύτη της εξασφάλισης της βελτίωσης της σχολικής μονάδας είναι κατά κύριο 

λόγο ο σχολικός ηγέτης (Leithwood&Riehl,2003). Επομένως οι διευθυντές των 

σχολικών οργανισμών οφείλουν να δρουν ως επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες για να 

επιτύχουν την ορθή κατανομή της ηγεσίας εντός των σχολικών οργανισμών ούτως 

ώστε να καταστεί απτή πραγματικότητα η κατανεμημένη ηγεσία. Οφείλουν να 

αντιληφθούν πως η κατανεμημένη ηγεσία είναι ένα «δημοκρατικό έλλειμμα» που 

προστατεύει από την αυθαιρεσία της εξουσίας (Woods&Gronn,2009). Μόνο τότε θα 

επιτύχουν να αναδομήσουν το σχολικό οργανισμό και παράλληλα να οικοδομήσουν 

μια νέα κουλτούρα που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών της σχολικής 

πραγματικότητας μέσα από μια κατανεμητική προσέγγιση της ηγετικής πρακτικής 

(Day,Sammons,Hopkins,Harris,Leithwood,Fu&Brown,2009). Θα το επιτύχουν 

καθιστώντας το σχολικό οργανισμό μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης 

(Mitchell&Sackney,2001). 

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιληφθούν άμεσα τις ευθύνες τους απέναντι στην 

κατανομή της ηγεσίας, διότι η εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στο εκάστοτε 

σχολικό συγκείμενο απαιτεί από τους ίδιους να εμπλέκονται ενεργά στην άσκηση των 

ηγετικών πρακτικών μέσα από μια ευρεία κατανομή της (Leithwood&Janzi,2000). 

Άλλωστε η σχολική μονάδα αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο χώρο για την ανάπτυξη 

της κατανεμημένης ηγεσίας (Spillane,Halverson&Diamond,2001,2004). Η συλλογική 

δράση ενισχύει την ποιότητα του έργου προς επίτευξη, διότι οικοδομείται η 

επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την άσκηση της ηγετικής 

πρακτικής στις περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαίο (Heck&Hallinger,2009). 

Συνεπώς ο βαθμός της έκτασης της κατανεμημένης ηγεσίας τελεί σε άμεση 

συνάρτηση με το βαθμό δέσμευσης όλου του πνευματικού δυναμικού της σχολικής 

μονάδας στης τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας (Smith,2007). Ως εκ 

τούτου η κατανεμημένη ηγεσία ενισχύει τη δέσμευση και την αφοσίωση όλων στον 

κοινό σκοπό και ταυτόχρονα ενισχύεται από τη δέσμευση και την αφοσίωση όλων 

στις τέσσερις διαστάσεις της (Leithwood,2006). Όταν γίνεται λόγος, λοιπόν, για την 

κατάρριψη της «ενός ανδρός αρχής» σε κάθε οργανισμό δεν είναι αποδεκτό τα μέλη 

του οργανισμού να σιωπούν ή χειρότερα να αδιαφορούν μπροστά στο «άνοιγμα των 

θυρών» της ηγεσίας διότι αυτό ακριβώς είναι η κατανεμημένη ηγεσία. 

3. Η ερευνήτρια συνιστά να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες στο πεδίο. 
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Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Το εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας στη σχολική μονάδα . 

Α΄ Μέρος: Βάλτε ✓στο κατάλληλο κουτάκι 

1. Φύλο                         Άνδρας          Γυναίκα           Άλλο    

 

2. Επίπεδο σπουδών : 

 

Παιδαγωγική Ακαδημία    

Παιδαγωγική Σχολή  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 

 

3. Αριθμός εκπαιδευτικών στο σχολείο : 

 

 

4. Συμπληρωμένα Έτη Υπηρεσίας έως και 31/8/2022 : 

  

 

5. Θέση στην υπηρεσία : 

Εκπαιδευτικός  

Βοηθός Διευθυντής/ντρια 

Διευθυντής/ντρια   

 

 

Β΄ΜΕΡΟΣ : Βάλτε ✓ στο κουτάκι, που σας αντιπροσωπεύει έχοντας υπόψη ότι το 

1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ 

 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η διεύθυνση του σχολείου σας: 

 1 2 3 4 5 

1. Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για το 

γενικό σκοπό της σχολικής μονάδας. 

     

2. Παρέχει προσωπική στήριξη στην 

προσπάθεια βελτίωσης των διδακτικών 

πρακτικών σου. 
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3. Αποφασίζει δομές για να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των μελών του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

     

4. Καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες για την 

εργασία σου ως διδάσκων. 

     

5. Δίνει προσοχή στα προσωπικά σου 

προβλήματα και σου παρέχει στήριξη. 

     

6. Διαχειρίζεται και εξασφαλίζει τους πόρους 

για να καταστεί το προσωπικό 

αποτελεσματικό στη διδασκαλία του. 

     

7. Προωθεί την ενεργή εμπλοκή του 

προσωπικού στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για τα περισσότερα σχολικά 

ζητήματα. 

     

8. Κατανέμει και καλλιεργεί την ηγεσία 

ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. 

     

9. Σου παρέχει εξατομικευμένη ενθάρρυνση για 

να υιοθετήσεις καινοτόμες προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία σου.  

     

10. Διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους 

αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στη 

βελτίωση της σχολικής μονάδας.  

     

11. Δημιουργεί παραγωγικές σχέσεις με τους 

γονείς και τους εμπλέκει στη διαδικασία 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας.  

     

12. Αναγνωρίζεται ως πρόσωπο αναφοράς σε 

θέματα διδασκαλίας-μάθησης. 

     

13. Στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και σου παρέχει 

ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας σου. 

     

14. Επισκέπτεται συστηματικά τις τάξεις και 

παρακολουθεί διάφορα μαθήματα.  

     

15. Είναι πάντα πρόθυμη να συζητήσει θέματα 

διδασκαλίας. 

     

16. Δημιουργεί πνευματική εγρήγορση και ένα 

κοινό όραμα. 

     

17. Δημιουργεί ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης, 

επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης.  

     

18. Προωθεί δομές που ευνοούν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

     

19. Ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών πηγών 

δεδομένων για να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες κάθε μαθητή.  

     

20. Προωθεί την επαγγελματική σας ανάπτυξη 

στα πλαίσια μιας μανθάνουσας κοινότητας. 

     

21. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

προσανατολίζονται στην δράση και τον 
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πειραματισμό. 

22.  Δημιουργεί πνευματική εγρήγορση.      

23. Επιδοκιμάζει ανάλογα την περίσταση.      
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Οι «ικανότητες» των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης  

The "abilities" of students and educators in knowledge society 

Ανδρέας Πράσινος, Φιλόλογος ΠΕ02 και επιστημονικός ερευνητής, Bachelor Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, andreaspr.27@gmail.com 

Andreas Prasinos, Philologist PE02 and scientific researcher, Bachelor National and Kapodistrian University 

of Athens, andreaspr.27@gmail.com 

 

 

 

Abstract: The purpose of this work is the search and description of the context of the "skills" 

of teachers and pedagogues that both students and teachers are required to acquire and adopt 

in modern knowledge societies. Through the article, therefore, it is intended to analyze the 

events and components that formed a certain framework of "abilities" and a critical and 

evaluative approach will be applied to it, in order to determine these "abilities" in terms of 

their content and function in the spectrum educational. Specifically, the first section of this 

work will focus on the search for the skills that are considered in modern societies of 

knowledge to be necessary for the improvement of the school and the educational process. 

Next, the types of "skills" that modern students and learners need to have in general will be 

identified and in the last section reference will be made to the framework of "skills" of 

teachers and teachers and, in particular, to the knowledge, skills and dispositions that they 

must - given the circumstances - have. 

Keywords: knowledge societies, teacher and student competences, European Commission 

2003, pedagogy, education 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση και περιγραφή του πλαισίου 

των «ικανοτήτων» εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών που καλούνται να αποκτούν και να 

υιοθετούν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Μέσα 

από το άρθρο, λοιπόν, πρόκειται να αναλυθούν τα γεγονότα και οι συνιστώσες που 

διαμόρφωσαν ένα ορισμένο πλαίσιο «ικανοτήτων» και θα ασκηθεί κριτική  και αξιολογική 

προσέγγιση του, προκειμένου να καθοριστούν αυτές οι «ικανότητες» ως προς το περιεχόμενο 

και τη λειτουργία τους στο φάσμα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα της 

εργασίας αυτής θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση των δεξιοτήτων που θεωρούνται στη 

σύγχρονη κοινωνία της γνώσης απαραίτητες για τη βελτίωση του σχολείου και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, θα εντοπισθούν τα είδη «ικανοτήτων» που 

χρειάζεται να διαθέτουν οι σύγχρονοι μαθητές και εκπαιδευόμενοι εν γένει και στην 

τελευταία ενότητα θα γίνει αναφορά στο πλαίσιο «ικανοτήτων» των εκπαιδευτικών και 

καθηγητών και, ειδικότερα, στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προδιαθέσεις που αυτοί 

οφείλουν – δεδομένων των συνθηκών – να διαθέτουν.  

mailto:andreaspr.27@gmail.com
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Λέξεις κλειδιά: κοινωνία της γνώσης, ικανότητες εκπαιδευτικών και μαθητών, European 

Commission 2003, παιδαγωγική, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Όλες οι κοινωνίες που εντοπίζονται στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα σε παγκόσμια 

κλίμακα στοχεύουν στην κινητοποίηση των ανθρώπων, ώστε να είναι σε  θέση να λειτουργούν 

σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια χωρίς να αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν τροχοπέδες 

κατά τη δραστηριοποίησή τους. Με την πάροδο των ετών, λοιπόν, τα δεδομένα που 

επικρατούν μεταβάλλονται σημαντικά καθορίζοντας νέες βάσεις, γεγονός που δείχνει όχι μόνο 

να υφίσταται έως σήμερα, αλλά και να εντείνεται διαρκώς (Kazanin et al., 2017). 

Το παραπάνω γεγονός οδηγεί αυτόματα στην έγερση πολλών και σημαντικών ερωτήσεων 

αναφορικά με τη θέση του ατόμου στο σύνολο και τη δυνατότητα όχι μόνο αλληλεπίδρασης, 

αλλά ακόμη και επιβίωσης σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει και με ρυθμούς που ολοένα 

και επιταχύνονται. Έτσι, ανακύπτουν ερωτήματα, όπως: Πώς μπορεί κανείς να μείνει 

αλώβητος στο πλαίσιο όλων των προκλήσεων και των δυσκολιών της σύγχρονης κοινωνίας; 

Πώς οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν τη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης»; Με ποιους 

τρόπους μπορεί κανείς να θωρακιστεί για να μην επιβιώνει απλώς στην «κοινωνία της 

γνώσης», αλλά και να μπορεί να ενεργεί δυναμικά και αποτελεσματικά; Ποιες δυσκολίες και 

προβλήματα μπορεί να εγείρει η νέα πραγματικότητα στην «κοινωνία της γνώσης»; (Salmi, 

2003) 

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα, φυσικά, μετουσιώνονται σταδιακά σε ερεθίσματα και 

προβληματισμούς που μετέρχονται και τον τομέα της εκπαίδευσης. Για αυτό το λόγο, η 

τελευταία οφείλει να απεκδυθεί μεθόδους και ενέργειες που μπορούν να εντοπισθούν 

αποκλειστικά και μόνο στο παρελθόν και να υιοθετήσει νέους τρόπους και παιδαγωγικές 

πρακτικές που να προετοιμάζουν κατάλληλα τους ανθρώπους για τη νέα κατάσταση 

πραγμάτων που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πρώτο και 

κυριότερο θέμα που προκύπτει είναι οι ικανότητες των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε μία τόσο περίπλοκη και ταυτόχρονα επιτακτική συνθήκη όπως αυτή της 

ύπαρξης της «κοινωνίας της γνώσης» (Bulturbayevich, 2021). 

1. Το πλαίσιο των «ικανοτήτων» στην κοινωνία της γνώσης 

Τα τελευταία χρόνια, και με αυτόν το συμβατικό όρο αναφερόμαστε στην περίοδο που 

αρχίζει από τον 20ο αιώνα έως και σήμερα, έχουν παρατηρηθεί πολλές καισημαντικές 

αλλαγές σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε κάθε 

περίπτωση, η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας, η θεμελίωση βασικών δικαιωμάτων, η 

τεχνολογική ανάπτυξη, ο οικονομικός φιλελευθερισμός και η κοινωνική ανασυγκρότηση, η 

οποία συνδέεται άμεσα με την έντονη αστικοποίηση των κατοίκων, έχουν διαμορφώσει μία 
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διαφορετική τάξη πραγμάτων και ένα πολύ συγκεκριμένο και απαιτητικό – ας μου επιτραπεί ο 

όρος – status quo. 

Ως εκ τούτου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι έχουν τροποποιηθεί παλαιοί οικονομικοί, 

κοινωνικοί και πολιτισμικοί όροι και έννοιες και έχουν εισαχθεί καινούργια στοιχεία, γεγονός 

που καθιστά αναγκαία και την ανασυγκρότηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 

προσαρμογή της στην καθεστηκυία τάξη και στα νέα δεδομένα. Για αυτόν, ακριβώς το λόγο, 

το 2000 που σηματοδότησε, παράλληλα, την αρχή ενός νέου αιώνα και χιλιετίας 

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, προκειμένου 

να συζητηθεί η νέα κατάσταση που έχει ανακύψει και να βρεθεί τρόπος γόνιμης 

προσαρμογής. 

Ειδικότερα, στο εν λόγω συμβούλιο κατέστη κατανοητό ότι η παγκοσμιοποίηση έχει  

αναπόδραστα οδηγήσει σε μία ποιοτική μεταλλαγή και έχει διαμορφώσει μια νέα οικονομία 

καθοδηγούμενη από τη γνώση. Έτσι, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου τρόπου 

εκπαιδευτικής και εργασιακής συμπεριφοράς που θα βασιζόταν και θα  καλλιεργούσε την 

ανάπτυξη των γνωστικών υποδομών με παράλληλη βασική προϋπόθεση να αποτελέσει η 

οικονομική μεταρρύθμιση και ο γενικότερος εκσυγχρονισμός σε συνδυασμό με την ενίσχυση 

της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας (Hargreaves, 2003). Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας που θα βασιζόταν στη γνώση 

και θα εξασφάλιζε περισσότερες και αξιολογικά ανώτερες θέσεις εργασίας με παράλληλη 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής (Κονιόρδος et al., 2010). 

Μελετώντας, λοιπόν, κανείς τον πίνακα της σελίδας 417 από το εγχειρίδιο 

«Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις και τις αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν λόγω της παγκοσμιοποίησης και της Κοινωνίας της γνώσης σε συνδυασμό 

με τις έντονες επιδράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης που ήταν απαραίτητο να γίνουν. Σε 

πρώτο επίπεδο, γίνεται κατανοητό ότι ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η βελτίωση της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι σε θέση να καθοδηγούν 

αποτελεσματικά τους μαθητές και να τους προσφέρουν ένα ικανοποιητικό και αποδοτικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Για αυτόν     ακριβώς το λόγο, λοιπόν, θεωρήθηκε αναγκαία η ορθή 

κατάρτιση, η δια βίου εκπαίδευση και η ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων. Οπωσδήποτε, 

απαραίτητη θεωρείται η ουσιαστική επαφή  με την τεχνολογία και η προσβασιμότητα στον 

ψηφιακό χώρο, προκειμένου η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στην τεχνολογική ανάπτυξη 

που εμφανίστηκε. 

Συγχρόνως, σημαντική θεωρήθηκε η ύπαρξη ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης, ώστε να 

υπάρχουν ποικίλες πηγές μάθησης και η απόκτηση γνώσεων να είναι μαθητοκεντρική. Έτσι, 

ο μαθητής θα εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με την αναζήτηση, την χρήση ψηφιακών μέσων 

και η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνει για  αυτόν ιδιαίτερα ελκυστική. Βέβαια, με αυτόν τον 

τρόπο, θα υπάρξει και ισότητα ευκαιριών, αφού όλοι θα έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις απέναντι στην εκπαίδευση και κανένας δεν θα είναι αποκλεισμένος από αυτήν 

την προσπάθεια. Άλλωστε χάρη σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί 

και έντονη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και γενικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, 
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απαραίτητη για την οποία είναι η διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία (Δερμιτζάκης et 

al., 2004). 

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μία απόλυτη και κυρίαρχη διαδικασία και έννοια που 

στοχεύει στην υπερκάλυψη των εθνικών ταυτοτήτων και ιδιαιτεροτήτων και στην ύπαρξη μιας 

άκρατης, ανούσιας ομοιομορφίας. Αντιθέτως, συνδυάζει στοιχεία τόσο του τοπικού 

(ετερότητα, ετερογένεια, διαφορετικότητα) όσο και του παγκόσμιου (ομοιομορφία, 

ομοιογένεια, ομογενοποίηση). Η σύζευξη αυτή αποδίδεται με τον όρο «κοσμοτοπικότητα» 

(glocalization), η οποία προέρχεται από τη συναίρεση των λέξεων «global» και «local». 

(Πασιάς et al., 2019, σ. 415 - 416). 

Οπωσδήποτε, όμως, βασικότερος  στόχος αυτού του νέου πλαισίου «ικανοτήτων» είναι η 

βελτίωση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα. Καταρχάς, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται 

η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του εκπαιδευτικού. Άλλωστε, βασικό 

στοιχείο της νέας αυτής μεταρρύθμισης είναι η δια βίου μάθηση και η διαρκής προσπάθεια για 

βελτίωση και παροχή νέων βεβαιώσεων κατάρτισης (Grant et al., 2000). Συγχρόνως, 

απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση επάρκειας εκπαιδευτικών, προκειμένου να ικανοποιούνται 

οι μακροπρόθεσμες ανάγκες του εν λόγω κλάδου. Βέβαια, χρειάζεται και η προσέλευση 

επαγγελματιών με ποικίλες και ιδιαίτερες δεξιότητες, για να εργαστούν  ως εκπαιδευτικοί και το 

επάγγελμα να γίνεται πιο ελκυστικό για τους ίδιους. Ενώ, παράλληλα, είναι σημαντικό να 

συνηθίσουν και τη διαδικασία του e- learning και της αυτομάθησης. Συγχρόνως, καθίσταται 

αντιληπτό ότι απαραίτητη είναι και η διαρκής εξωτερική, αλλά και η αυτοαξιολόγηση (Singh, 

2008). 

Ως εκ τούτου, η στρατηγική του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, όπως αυτή καθιερώθηκε το 

2000 (στοιχείο που αναφέρθηκε και παραπάνω), όριζε ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση των 

κατάλληλων κονδυλίων και επενδύσεων στην εκπαίδευση, προκειμένου να υπάρξουν οι 

κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, βασικός του στόχος 

είναι η οικοδόμηση της εκπαίδευσης που να συνάδει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να 

ανταποκρίνεται και  στις Ευρωπαϊκές ανάγκες. Έτσι, θεωρήθηκε σημαντική η αύξηση 

τηςεπαγγελματικής κινητικότητας και η προσπάθεια για απόκτηση ευρωπαϊκής  διάστασης 

όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας που αναδεικνύει ακριβώς τη μετάβαση από τις 

αγροτικές κοινωνίες στην «κοινωνία της γνώσης». Ο πίνακας σχηματίστηκε για τις ανάγκες 

του παρόντος άρθρου και την καλύτερη κατανόηση του θέματος που        συζητείται: 
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Βασικό 

ζητούμενο 

Αγροτική 

κοινωνία 

Βιομηχανική 

κοινωνία 

Μεταβιομηχανική 

κοινωνία (της γνώσης) 

Οικονομικός πλούτος, 

απόκτηση χρημάτων 

Καλλιέργεια της γης, 

επαφή με τα εδάφη 

και  απόκτηση 

συγκομιδής 

Εισαγωγή των 

μηχανών στην 

παραγωγή 

Aνάπτυξη νέων 

τεχνολογικών συστημάτων, 

οικονομικός πλούτος που 

βασίζεται στη γνώση και 

την πληροφορία 

Εργασία και 

επαγγελματική 

αποκατάσταση 

Γεωργικές και 

αγροτικές εργασίες, 

βιοτεχνία και  εμπόριο 

Βιομηχανία και 

παροχή υπηρεσιών 

(τριτογενής τομέας 

οικονομίας) 

Ανάπτυξη της βιομηχανίας 

και των υπηρεσιών που 

συνοδεύεται από έλλειψη      

θέσεων εργασίας και 

όξυνση της  ανεργίας 

Εύρεση μόνιμης 

κατοικίας 

Εγκατάσταση σε 

μικρές οικιστικές 

μονάδες και  μικρά 

χωριά για μόνιμο 

χρονικό  διάστημα 

Αστικοποίηση και 

υπερπληθυσμός στις 

πόλεις και τα αστικά 

κέντρα 

Μόνιμη εγκατάσταση σε  

μεγάλες πόλεις 

Επαφή με άλλους 

ανθρώπους 

Προσωπικές σχέσεις 

και  κοινωνικότητα 

Απρόσωπες σχέσεις, 

πλήρης ιδιωτικότητα 

και απομόνωση 

Εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών μέσων, 

κυρίως εξ αποστάσεως 

επαφή 

2. Το πλαίσιο των «ικανοτήτων» των μαθητών στην κοινωνία της γνώσης 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και δεδομένων των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν και που 

συμβαίνουν διαρκώς, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη εμφάνισης νέων ικανοτήτων των μαθητών 

για την γόνιμη και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στις νέες εκπαιδευτικές συνιστώσες. 

Με τον όρο «ικανότητα» εννοούμε ένα σύνθετο και περίπλοκο όρο που περιλαμβάνει πλήθος 

στοιχείων με κυριότερες ορισμένες απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, με τις 

οποίες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι μαθητές και οι νέοι. (Πασιάς et al., 2019, σ. 475) 

Εναλλακτικός όρος είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε στην European Commission το 2003. 

Σύμφωνα με αυτήν, «ικανότητα» θεωρείται «ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών, που αρμόζουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και υποστηρίζουν την 

προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή, την ιδιότητα  του ενεργού 

πολίτη και την απασχόληση». 
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Από αυτά, επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα πως η ικανότητα δεν αποτελεί απλά  μία 

γνώση που μεταβιβάζεται και αποκτάται εύκολα. Αντιθέτως, είναι μία πολυσχιδής διαδικασία 

και στοχεύει στην δυνατότητα των μαθητών να αντιμετωπίζουν συνετά και με ουσιαστικό 

τρόπο περίπλοκα αιτήματα και προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, όχι μόνο δεν εκλείπουν αλλά 

οξύνονται και συνεχώς στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, προκειμένου να επιτευχθεί η καλλιέργεια και περαιτέρω  ανάπτυξη 

των εν λόγω «ικανοτήτων», είναι απαραίτητα τρία βασικά στοιχεία. Καταρχάς, βασική 

προϋπόθεση είναι η προσβασιμότητα στη δια βίου μάθηση. Ως εκ τούτου, το άτομο 

εξακολουθεί να μαθαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και δεν παύει να αποκτά νέες 

γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον, απαραίτητη φαίνεται πως είναι η μετουσίωση των γνώσεων 

σε ανάπτυξη «ικανοτήτων». Ο νέος – εκπαιδευόμενος, δηλαδή, χρειάζεται να είναι σε θέση να 

αξιοποιεί τις εκάστοτε γνώσεις που αποκτά στο σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να 

αναπτύσσει χάρη σε αυτές τις «ικανότητες» του και να αποκτά σταδιακά καινούργιες 

(Αμανατίδης, 2014). Τέλος, καίριος θεωρείται ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου μεταξύ 

μαθητή και δασκάλου, ώστε να είναι η διδασκαλία μια ισότιμη διαδικασία και να στοχεύει  

στην εκπαίδευση τόσο του μαθητή όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού (Singh, 2008). 

Μάλιστα, στον πίνακα της σελίδας 480 από το βιβλίο Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, 

«Παιδαγωγική και Εκπαίδευση», παρουσιάζεται ακριβώς ο στόχος της απόκτησης 

γνώσεωνπου αποσκοπεί στην ανάπτυξη «ικανοτήτων». Στην κορυφή των «ικανοτήτων» 

αυτών, βέβαια, είναι η ικανότητα επίλυσης σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων. Τα 

μαθήματα, δηλαδή, χρειάζεται ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους να συνδέονται με 

προβληματικές καταστάσεις και να καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να τις αντιμετωπίζουν. Για 

αυτό το λόγο, οι νέοι θα πρέπει να μπορούν οι ίδιοι να οδηγούνται στη λήψη αποφάσεων, να 

προχωρούν σε πρωτοβουλίες και να μπορούν να σκέφτονται άμεσα διαφορετικές 

εναλλακτικές λύσεις για το εκάστοτε θέμα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν συνετά 

και αποτελεσματικά τα πιθανά προβλήματα που θα τους εμφανιστούν αργότερα τόσο στο 

επαγγελματικό τους περιβάλλον όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν σώφρονες και σκεπτόμενοι πολίτες που θα λαμβάνουν υπόψιν 

τους τις διάφορες παραμέτρους κάθε θέματος. Βέβαια, για να επιτευχθεί η ομαλή και 

αποτελεσματική πολιτειότητα τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούν και οι ίδιοι να 

συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους, να επικοινωνούν και να είναι ευπρόσδεκτοι σε νέες 

ιδέες και εναλλακτικές, για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, 

χρειάζεται να εξοικειωθούν με την αυτόνομη μάθηση και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν οι 

ίδιοι. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις 

αλλαγές που εμφανίζονται διαρκώς σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής και να 

οδηγούνται σε γόνιμη διαχείριση του ίδιου τους του εαυτού και των συναισθημάτων  τους 

(Πασιάς et al., 2019, σ. 415 – 416). 

Δεδομένων, λοιπόν, των απαιτήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες και οικονομίες, καθίσταται κατανοητό ότι οι μελλοντικοί πολίτες χρειάζεται να 

αποκτήσουν ένα συνονθύλευμα μορφωτικών, εργασιακών, κοινωνικών, διαπροσωπικών, 
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συναισθηματικών και άλλων «ικανοτήτων», ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά στις εκάστοτε προκλήσεις και προβλήματα. Ως εκ τούτου, ο ΟΟΣΑ 

προχώρησε στην ταξινόμηση των «ικανοτήτων» σε τρεις βασικές κατηγορίες: Η πρώτη 

κατηγορία σχετίζεται με την «αλληλεπιδραστική χρήση εργαλείων», η δεύτερη αφορά στην 

«αλληλεπίδραση ετερογενών ομάδων» και η τρίτη παραπέμπει στην «αυτόνομη και υπεύθυνη 

δράση». (Πασιάς et al., 2019, σ. 488) 

Σε πρώτο επίπεδο, η αλληλεπιδραστική χρήση εργαλείων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

τεχνολογία, τα ψηφιακά μέσα και τα σύγχρονα εξελιγμένα οπτικοακουστικά βοηθήματα, τα 

οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση ενός σύγχρονου, ενδιαφέροντος και 

αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας. Άλλωστε, με   αυτόν τον τρόπο, ελκύεται περισσότερο 

και η προσοχή των νεαρών μαθητών και η απόδοση τους αναπτύσσεται ιδιαίτερα. Είναι, 

λοιπόν, σημαντικό οι νέοι να έχουν καλλιεργήσει την επαφή τους με τα νέα τεχνολογικά μέσα 

και κυρίως με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και άλλα παρόμοια ψηφιακά εργαλεία. 

Συγχρόνως, χρειάζεται να είναι σε θέση να αξιοποιούν γόνιμα τις εκάστοτε γνώσεις  και 

πληροφορίες που αποκτούν και να τις συνθέτουν αλληλεπιδραστικά. Αυτό αποβαίνει 

ιδιαιτέρως χρήσιμο στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, εφόσον τα περισσότερα στοιχεία 

έχουν πλέον ψηφιοποιηθεί και η γνώση της τεχνολογίας και της πληροφορικής αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση εργασίας. Βέβαια, και οι 

γενικότερες αλλαγές και προκλήσεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό τομέα καθιστούν 

απαραίτητη την απόκτηση της  εν λόγω ικανότητας. 

Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη κατηγορία «ικανοτήτων» σχετίζεται με την αλληλεπίδραση 

με ετερογενείς ομάδες. Έγκειται, δηλαδή, στην ανάγκη συνεργασίας και ουσιαστικής 

επικοινωνίας ανάμεσα στις εκάστοτε ομάδες και στην ομαδική διαχείριση και επίλυση των 

προβλημάτων και των συγκρούσεων που συχνά εμφανίζονται. Πρόκειται για μία ακόμη 

σημαντική ικανότητα των μαθητών, εφόσον  το άτομο σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του 

αναγκάζεται να συνεργαστεί με άλλα πρόσωπα και να επιτύχει με αυτά τους διάφορους 

στόχους της ομάδας. Αυτό, λοιπόν, το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό να κατακτάται στους 

μαθητές στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς είναι μια «ικανότητα κλειδί» και 

για τη μετέπειτα ζωή του. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ομαδοσυνεργατικότητα προϋποθέτει την ατομική υπεύθυνη 

δράση και την οργάνωση προσωπικών προγραμμάτων. Το άτομο, δηλαδή, οφείλει να 

κατακτήσει την «επίγνωση της ταυτότητάς του» και να προωθεί μόνο του τη δράση του, 

προκειμένου να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και καινοτομίες. Ο μαθητής χρειάζεται να 

διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να μάθει να λειτουργεί στο εκάστοτε περιβάλλον δράσης 

του. Έχοντας, επομένως, πετύχει την απόκτηση της προσωπικής του ταυτότητας, έχει 

οργανώσει έναν προσωπικό τρόπο να ενεργεί και να προωθεί καινοτομίες, είναι σε θέση να 

συνεργαστεί με άλλα πρόσωπα και να ικανοποιεί τους σκοπούς του στο πλαίσιο ενός 

συνόλου (Kanu, 2006; Scardamalia, 2002). 

Σταδιακά, λοιπόν, και στηριζόμενος, μεταξύ άλλων, και στα παραπάνω ο Trilling το  2008 

προχώρησε στην παράθεση των απόψεων του σχετικά με το πλαίσιο «ικανοτήτων» των 
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μαθητών. Οι απόψεις του είναι συγκεντρωμένες στον πίνακα της σελίδας 495 από το βιβλίο 

Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, ««Παιδαγωγική και Εκπαίδευση». Ο ίδιος, όπως φαίνεται και 

στον εν λόγω πίνακα, υποστηρίζει την ύπαρξη επτά διαφορετικών που είναι απαραίτητες δια 

βίου τον 21ο αιώνα. Οπωσδήποτε, θεωρεί απαραίτητη την γνώση γραφής, αριθμητικής και 

ανάγνωσης, αλλά προωθεί σε μεγάλο βαθμό και τις «ικανότητες» που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω, προσαρμόζοντας τις στην προσωπική του σκέψη. 

Συγκεκριμένα, όπως γίνεται γνωστό και από τον πίνακα, ιδιαίτερα σημαντική είναι  η γνώση 

χειρισμού των Η/Υ και η ικανοποιητική ανταπόκριση απέναντι στα εκάστοτε τεχνολογικά και 

ψηφιακά μέσα. Η δεξιότητα αυτή θυμίζει την  αλληλεπιδραστική χρήση των εργαλείων, η 

οποία παρουσιάστηκε προ ολίγου. 

Ακόμη, θεωρεί απαραίτητη τη δυνατότητα συνεργασίας και γόνιμης συνύπαρξης με  άλλα 

άτομα. Πρέπει, δηλαδή, να προωθείται η ομαδικότητα και να υπάρχει ουσιαστική και γόνιμη 

επικοινωνία μεταξύ των μελών τους. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται η βελτίωση τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε οικουμενικό επίπεδο. Βέβαια, αυτό έχει άμεση σχέση και με την 

διαπολιτισμική κατανόηση και την δυνατότητα ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με άλλες 

εθνικές φυλές και κοινότητες. Οπωσδήποτε, αυτές οι δεξιότητες παραπέμπουν στην 

αλληλεπίδραση με ετερογενείς ομάδες, η οποία και αναλύθηκε προηγουμένως. 

Τέλος, θεωρεί απαραίτητη την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την  επαγγελματική 

αυτοδυναμία, προκειμένου το άτομο να μπορεί να προωθεί πρωτοβουλίες και καινοτομίες και 

να προσδιορίζει τη δράση του στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης των εκάστοτε 

προβλημάτων. Αυτό, όμως, προϋποθέτει και τη δημιουργικότητα για την επινόηση 

εναλλακτικών λύσεων και την επίτευξη των διάφορων στόχων που τίθενται. Φυσικά, αυτές οι 

δεξιότητες ανταποκρίνονται άμεσα στην αυτόνομη και υπεύθυνη δράση του ατόμου 

(Κοντάκος, 2014). 

Ως εκ τούτου, ο μαθητής αποκτά βασικές σημαντικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να 

αναπτυχθεί τόσο προσωπικά όσο και σε ομαδικό επίπεδο και θα αποτελέσουν αρωγούς του 

στην απόκτηση των ιδιαίτερων «ικανοτήτων» για την «Ευρώπη της γνώσης» σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο. 

Το Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε, λοιπόν, στη διάκριση των 

«ικανοτήτων» των μαθητών σε τρεις κατηγορίες: «ακαδημαϊκές», «εργασίες» και 

«εγκάρσιες», οι οποίες παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του βιβλίου Πασιάς, Φλουρής, 

Φωτεινός, ««Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» στις σελίδες 502, 505 και 506 αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στις «ακαδημαϊκές «ικανότητες»», οι δύο πρώτες και βασικότερες σχετίζονται 

με την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να περιγράφει ιδέες, 

απόψεις, συναισθήματα και να είναι σε θέση να τις αιτιολογεί χρησιμοποιώντας τόσο τη 

μητρική του γλώσσα όσο και κάποια ξένη. Συγχρόνως, μπορεί να αντιλαμβάνεται όσα του 

αναφέρει ο συνομιλητής του και να ασκεί κριτική σε αυτόν ανεξαρτήτως εθνικότητας και 

πολιτιστικής ταυτότητας. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η ουσιαστική επαφή με την 

τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και, ως εκ τούτου, τα μαθηματικά που 
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συνδέονται άμεσα με την πληροφορική. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντική και η καλή 

γνώση των μαθηματικών. Βέβαια, αυτή συνδέεται και με τη λογική σκέψη, την οποία πρέπει 

να  είναι σε θέση να αξιοποιούν ορθά οι μαθητές. 

Επιπρόσθετα, αναγκαία θεωρείται η ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν 

(learning to learn). Τα άτομα, δηλαδή, θα πρέπει να οργανώνουν με ουσιαστικό τρόπο τη 

μελέτη και τη μάθησή τους και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται το χρόνο και τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να συνθέτουν τις γνώσεις που 

αποκομίζουν, προκειμένου να οδηγούνται μόνοι τους σε κάποιο λογικό συμπέρασμα. Με 

αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, και σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη, ο μαθητής 

καταφέρνει να καλλιεργήσει επιχειρηματικό πνεύμα και να προωθήσει καινοτομίες. Τέλος, η 

πιο σημαντική ικανότητα από όλες είναι μάλλον η ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών, αφού απαντάται σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα και, πολύ περισσότερο, στο ίδιο  

το σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξάλλου, έτσι ο μαθητής θα μπορεί να εργάζεται 

στο πλαίσιο ομάδων και να επιτυγχάνει δημιουργικά αποτελέσματα, ενώ, παράλληλα, θα 

αντιλαμβάνεται την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης (Scardamalia, 

2002). 

Από αυτές τις «ικανότητες» ορισμένες είναι αυτόνομες και πρέπει να διδάσκονται σαν 

μάθημα, ενώ για όλες τις άλλες το σχολείο υποχρεούται να οργανώσει ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι πρώτες τρεις «ικανότητες» (επικοινωνία σε μητρική και 

ξένη γλώσσα, καθώς και η αξιοποίηση μαθηματικών και τεχνολογικών μέσων) διδάσκονται 

ως τα αντίστοιχα μαθήματα. Από την άλλη πλευρά, η γνώση Πληροφορικής οφείλει και 

διατρέχει όλα τα μαθήματα, αν και υφίσταται ως ένα ξεχωριστό μάθημα, το οποίο, μάλιστα, 

διδάσκεται πλέον και στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η ικανότητα εκμάθησης διδάσκεται 

μόνο έμμεσα μέσω του μαθήματος του πρότζεκτ και των «δημιουργικών εργασιών», ενώ θα 

έπρεπε να προωθείται από όλες τις ειδικότητες και τα μαθήματα. Στον αντίποδα, οι υπόλοιπες 

«ικανότητες» χρειάζεται να προωθούνται από συγκεκριμένες δραστηριότητες που οργανώνει 

το σχολείο (Αμανατίδης, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ακαδημαϊκές «ικανότητες» έχουν ως άμεσο σκοπό την 

προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την 

απορρόφησή τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Όπως προαναφέρθηκε οι 

«ικανότητες» αυτές είναι οργανωμένες στον πίνακα της σελίδας 505. Ειδικότερα, γίνεται 

κατανοητό ότι σημαντική είναι η συνεργασία με τα άλλα πρόσωπα – μέλη της  ομάδας και η 

δυνατότητα επικοινωνίας με αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί και ο τελικός στόχος. 

Επιπρόσθετα, είναι φανερό ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αυτοδιαχείριση, ώστε το 

άτομο να προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνεται, να αποκτά περισσότερες γνώσεις και να είναι 

σε θέση με αυτόν τον τρόπο να προωθεί καινοτομίες και να καλλιεργεί πρωτότυπες ιδέες που 

θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει το σεβασμό και 

την αποδοχή απέναντι στη διαφορετικότητα και την ελευθερία σκέψης και πνεύματος 

(Contiua et al., 2012). 
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Προς επίρρωση των εργασιακών «ικανοτήτων» που αναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε  να 

προσθέσουμε τις παρακάτω: 

1. Ικανότητα σχεδιασμού: το άτομο οφείλει να μπορεί να οργανώνει και να διαχειρίζεται 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο και τις δυνατότητες του και να αξιοποιεί 

συνθετικά τις πληροφορίες που αποκομίζει, για να οδηγείται στην επίλυση των 

εκάστοτε προβλημάτων. 

2. Ηγετικές «ικανότητες»: με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει 

μόνος του σχέδια δράσης και προγράμματα, για τα οποία θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος και 

τα οποία ο ίδιος θα διαχειρίζεται όντας ενεργός και εκτελώντας χρέη «ηγέτη» που θα 

αποφασίζει. 

3. Ικανότητα λήψης αποφάσεων: συνδέεται άμεσα με την παραπάνω, αφού είναι στην 

ουσία άμεσο απότοκό της. 

4. Δεξιότητες τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων: απαραίτητη ικανότητα για κάθε 

εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αφού είναι κάτι που επιβάλλει ο σύγχρονος 

ψηφιοποιημένος τρόπος ζωής. 

5. Ερευνητικές δεξιότητες: ικανότητα του ατόμου να μπορεί να αναζητεί και να είναι σε 

θέση να ασκεί κριτική σκέψη, προκειμένου να φτάσει στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Τέλος, διακρίνονται και οι εγκάρσιες «ικανότητες» που διατρέχουν όλες τις άλλες 

«ικανότητες» και είναι ουσιαστικά απαραίτητες για αυτές. Mάλιστα, αποτελούν τέσσερις από 

τις οκτώ «ακαδημαϊκές» «ικανότητες». Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν 

αυτόνομα μαθήματα, αλλά σχετίζονται με δραστηριότητες του σχολείου ή δημιουργικές 

εργασίες (πρότζεκτ). Θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από την πολιτεία και η τελευταία 

προσπαθεί να τις προωθήσει σε μεγάλο βαθμό. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, το 2009 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την κατηγορία «ικανοτήτων» και 

θεώρησε ότι συνδέονται με το νέο τρίγωνο γνώσης «Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία» και 

συνέβαλε στο νέο μαθησιακό κέντρο. (Πασιάς et al., σ. 509) Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, 

προωθείται περαιτέρω και η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, ισότητα και 

η κοινωνικοποίηση των ατόμων τόσο στο σχολικό όσο και στο επαγγελματικό τους  

περιβάλλον. 

  



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 252 of 440                                                                                                              

3. Το πλαίσιο των «ικανοτήτων» των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της  γνώσης 

Οπωσδήποτε, προκειμένου να επιτύχουν και να αποδώσουν αποτελεσματικά οι 

προαναφερθείσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και να λειτουργήσει με γόνιμο τρόπο κάθε 

εκπαιδευτικό μοντέλο που έχει προταθεί ή θα εμφανισθεί σταδιακά, απαραίτητη κρίνεται η 

ορθή στάση του εκπαιδευτικού, αφού ο ρόλος του επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την 

εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει. Χρειάζεται, δηλαδή, να καλλιεργηθεί από τους 

διδάσκοντες ένα διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

στις ανάγκες των  μαθητών, αλλά και στις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις (Sahlberg, 

2010).  

Δεδομένης, παράλληλα, και της σημαντικής έλλειψης εκπαιδευτικών που ανακύπτει ως 

ιδιαίτερα καίριο πρόβλημα στα σύγχρονα κοινωνικά μορφώματα, κρίνεται αναγκαία η ορθή 

και άκρως μελετημένη εκπαιδευτική κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Για να είναι, 

λοιπόν, σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο εργασιακό τους περιβάλλον θα 

πρέπει να αποκτήσουν ορισμένες δεξιότητες και «ικανότητες» που σχετίζονται άμεσα με τις 

νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται διαρκώς στην εκπαίδευση (Karpov, 2017). 

Σε κάθε περίπτωση, θεμέλιο για την ανάπτυξη των προσόντων ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

δυναμικού θεωρείται η διαρκής επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

διδάσκων θα είναι σε θέση να διευρύνει διαρκώς τις γνώσεις του, να αναπτύσσει τις δεξιότητες 

του και να συνηθίσει στην πολιτική του «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει», το οποίο αργότερα θα 

μπορέσει να μεταβιβάσει και στους μαθητές του. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται τα 

πρόσωπα που μεσολαβούν ανάμεσα στις νέες επαγγελματικές συνιστώσες – του  διαρκώς και 

ταχέως εξελισσόμενου κόσμου και στους μαθητές, οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν 

ομαλά σε αυτόν και να καταρτιστούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να καταφέρουν να 

συντελέσουν σε αυτήν την εξέλιξη (García-Peñalvo et al., 2017). Για αυτό το λόγο, επομένως, 

αναλογιζόμενοι τις δυσκολίες, τις απαιτητικές συνθήκες και τις ανάγκες της κοινωνίας και 

την αγοράς εργασίας που μεταβάλλονται διαρκώς, μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία 

απόκτησης νέων προσόντων και ικανοτήτων εκ μέρους του εκπαιδευτικού, προκειμένου να 

ανταποκριθεί με το πλέον κατάλληλο τρόπο στην πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του 

επαγγέλματός του (Grant et al., 2000). 

Το 2004, μάλιστα, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των εκπαιδευτικών που στηρίζονται σε συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι είναι 

οργανωμένοι στη σελίδα 520 του βιβλίου  Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, ««Παιδαγωγική και 

Εκπαίδευση». Όπως φαίνεται από το εν λόγω σχεδιάγραμμα, λοιπόν, βασική προϋπόθεση 

αποτελεί η δια βίου κατάρτιση, εφόσον με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός και, κατ’ 

επέκταση, ο μαθητής δεν επαναπαύεται, αλλά στοχεύει στη διαρκή αυτοβελτίωσή του και 

προσπαθεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις, για να ασκεί αποτελεσματικά 

το επάγγελμά του. Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό και με  την ύπαρξη ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που βασίζεται στην έρευνα των μαθητών και στην ανάγκη τους 

να οδηγηθούν οι ίδιοι στη γνώση και να  μαθαίνουν μέσα από τον προσωπικό τους μόχθο. 
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Βέβαια, όπως αναφέρεται κιόλας, χρειάζεται η συνεργασία φορέων και ιδρυμάτων για την 

ομαλή εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών (Πασιάς et al., 2019, σελ. 520). 

Ως εκ τούτου, οι καθηγητές και οι διδάσκοντες, γενικότερα, θα επικεντρώνονται περισσότερο 

στην αύξηση της ποιότητας μάθησης και θα αποκτήσουν νέες βελτιωμένες «ικανότητες» που 

στηρίζονται στη μαθησιακή αυτονομία των  μαθητών. Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, λοιπόν, 

θα γίνουν ανοικτά και θα βασίζονται τόσο στην δυνατότητα των καθηγητών να διδάξουν όσο 

και στην προσπάθεια τους να μεταβιβάζουν στους μαθητές τον ιδανικότερο τρόπο μάθησης 

(learn to learn) (Scardamalia, 2002; Δερμιτζάκης et al., 2004). 

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε τα βασικά προσόντα  των 

εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την ικανοποίηση των ποικίλων και διαφορετικών 

απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Συγχρόνως, ο ίδιος  ο διδάσκων χρειάζεται να 

είναι σε θέση να συνδυάζει στάσεις ζωής, αξίες, απόψεις, κλίσεις, ενδιαφέροντα και 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, για να μπορεί να συνθέτει έναν πολύ ιδιαίτερο και 

προσωπικό τρόπο διδασκαλίας και να αξιοποιεί το προσωπικό του ύφος στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε, η ποικιλία στη διδασκαλία αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προτερήματα της εκπαίδευσης και κάθε καθηγητής  εφαρμόζει το δικό του 

τρόπο δράσης (Ciolan et al., 2014; Keklik, 2016). 

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζουν τους μαθητές να αναζητούν 

διαρκώς τη γνώση και να επιδιώκουν διαρκώς τη δια βίου μάθηση. Προωθούν διαρκώς, 

επομένως, την επαγγελματική τους πορεία και να τους βοηθούν να καλλιεργήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ευκαιρίες μάθησης. Βέβαια, 

απαραίτητη είναι η σχεδίαση του κατάλληλου προγράμματος σπουδών και η οργάνωση 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων εκ μέρους των καθηγητών, ώστε να νιώθουν και 

οιεκπαιδευόμενοι ότι οι διδάσκοντες ενδιαφέρονται για αυτούς και προσπαθούν να τους 

παρέχουν τις μέγιστες δυνατές ευκαιρίες (Contiua et al., 2012; Gran et al., 2000). 

Στις σελίδες 534-536, λοιπόν, από το βιβλίο Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, 

«Παιδαγωγική και Εκπαίδευση παρουσιάζεται το πλαίσιο των «ικανοτήτων» που χρειάζεται 

να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατίθενται και 

παρακάτω ονομαστικά: 

- Γνώσεις 

- Επαγγελματικές δεξιότητες 

- Προδιαθέσεις (πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, δέσμευση) 

- Εγκάρσιες δεξιότητες 

Καταρχάς, ο τομέας των γνώσεων σχετίζεται με τις γνώσεις που διαθέτει ο εκπαιδευτικός, 

γεγονός το οποίο μπορεί και να πιστοποιήσει. Συγχρόνως, έγκειται στη δυνατότητα του 

εκπαιδευτικού να μεταβιβάζει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει στους μαθητές και να 

ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό παιδαγωγικό τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
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τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας, καθώς και οι βασικές 

γνώσεις Ειδικής  Αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, επιδιώκει και προωθεί την 

ομαδοσυνεργατικότητα και τη δυναμική των ομάδων και, παράλληλα προωθεί την ύπαρξη 

και ανάπτυξη ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος και προβάλλει τη σημασία του σεβασμού 

και της ενίσχυσης της διαφορετικότητας ως προσόντος. Τέλος, η γόνιμη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων σε συνδυασμό με τη σύνδεση νέων και παλαιών 

γνώσεων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση της γνώσης από 

το ένα σκέλος σε κάποιο άλλο ή από το ένα πεδίο σε κάποιο διαφορετικό και νέο για τους 

διδασκομένους (Κονιόρδος, 2010). 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στις επαγγελματικές δεξιότητες, αυτές σχετίζονται με την 

προσπάθεια του εκπαιδευτικού να συντονίσει καταλλήλως τη  διδασκαλία του και να 

διαχειριστεί τον τρόπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται, δηλαδή, ουσιαστικά για τη 

δυνατότητα συνεργασίας με άλλες ομάδες, μαθητές και γονείς με σκοπό την επίτευξη των 

εκάστοτε σκοπών που έχει ορίσει η ομάδα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται στην ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να προσαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές στο πλαίσιο του μαθήματος και να 

αξιοποιεί κατάλληλα τις υλικοτεχνικές και ψηφιακές υποδομές που του παρέχονται, 

προκειμένου να εξασφαλίσει στους μαθητές τις περισσότερες και πιο αποτελεσματικές 

δυνατότητες μάθησης και απόκτησης πληροφοριών. Το γεγονός αυτό, βέβαια, προϋποθέτει 

μια διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας και των επιδόσεων των μαθητών, για να 

ελέγχεται διαρκώς το επίπεδο κατανόησης και αποδοτικότητας τόσο από την πλευρά των 

διδασκομένων όσο και από την πλευρά των διδασκόντων, εφόσον οι τελευταίοι  είναι 

υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Kanu, 2006). 

Επιπλέον, όπως καθίσταται κατανοητό και από τον πίνακα, το πλαίσιο αυτό των 

«ικανοτήτων» των καθηγητών περιλαμβάνει και τις προδιαθέσεις που οφείλουν να διαθέτουν 

οι εκπαιδευτικοί, για να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις ανάγκες  των μαθητών και στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πρόκειται, στην ουσία, για τις διάφορες αξίες, τις 

πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλία τους. Αυτός ο τομέας «ικανοτήτων» 

σχετίζεται με την έντονη  επιθυμία για ομαλή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ τόσο μαθητή – 

καθηγητή όσο και μεταξύ των συναδέλφων. Συγχρόνως, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η 

συνεχής κατάρτιση και η δια βίου μάθηση, ώστε να καταφέρνει ο διδάσκων να βελτιώνεται 

διαρκώς και να εμπλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις του, στοιχείο ιδιαιτέρως βοηθητικό και για 

τα ίδια τα παιδιά (Hargreaves, 2003). 

Ακόμη, καίρια φαίνεται να είναι η ανάγκη και η προσπάθεια για ανάπτυξη καινοτομιών και 

πρωτότυπων ιδεών διδασκαλίας, ώστε ο καθηγητής να ελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον 

των μαθητών, να τους εμπνέει και να τους οδηγεί σταδιακά και μεθοδευμένα στην αναζήτηση 

γνώσεων. Επίσης, χρειάζεται να καλλιεργείται ιδιαιτέρως το δημοκρατικό πολίτευμα, 

χαρακτηριστικό που προωθείται μέσω του αλληλοσεβασμού και της επιδίωξης γόνιμων 

διαλόγων στο πλαίσιο της τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βέβαια, σημαντικό είναι 
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και ο εκπαιδευτικός να ενδιαφέρεται για την αυτοκριτική και να επιδιώκει την 

αυτοαξιολόγησή του, με σκοπό την διαρκή αυτοβελτίωσή του (Κοντάκος, 2014). 

Τέλος, στο πλαίσιο «ικανοτήτων» των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται και οι εγκάρσιες 

δεξιότητες που, όπως αναφέρθηκε και στο πλαίσιο «ικανοτήτων» των μαθητών, διατρέχουν 

όλες τις υπόλοιπες ικανότητες και δεξιότητες και είναι ουσιαστικά απαραίτητες για αυτές. 

Όπως φαίνεται, άλλωστε, και στον πίνακα, οι εγκάρσιες δεξιότητες περιλαμβάνουν στοιχεία 

και από τους άλλους τρεις τομείς που αναλύθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι βασικότερες 

εγκάρσιες δεξιότητες είναι η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να μορφώνεται διαρκώς και να 

αποκτά συνεχώς επιπρόσθετες γνώσεις και προσόντα, αλλά και η επιθυμία και επιδίωξή του 

να προωθεί την ομαδοσυνεργατικότητα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να 

εμπνέει τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (Singh, 2008). 

Ως εκ τούτου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην ουσία το πλαίσιο «ικανοτήτων» 

των εκπαιδευτικών δεν αποτελείται από εξ ολοκλήρου νέα προσόντα και δεξιότητες, αλλά 

περιλαμβάνει ένα σύνολο παλαιών δυνατοτήτων  που έχουν αναβαθμιστεί κατάλληλα και που 

είναι πλέον σε θέση, λόγω της ευρύτερης καλλιέργειάς τους, να ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά στις ανάγκες των σύγχρονων ατόμων και στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

αγοράς εργασίας. Για αυτό το λόγο, όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προσαρμόζονται στα 

ανάλογα σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα και να συμβάλλουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία (Grant, 2000; Scardamalia, 2002). 

Συμπεράσματα 

Αναλογιζόμενοι, λοιπόν, όσα προαναφέρθηκαν μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τη 

σημασία ύπαρξης και καλλιέργειας ορισμένων ικανοτήτων τόσο εκ μέρους των μαθητών όσο 

και εκ μέρους των καθηγητών, προκειμένου να είναι δυνατόν η εκπαιδευτική διαδικασία να 

παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες στους μαθητές. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι απόλυτα κατανοητό ότι η διδασκαλία και η εκπαίδευση γενικότερα 

αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην μεταβίβαση γνώσεων και πληροφοριών στους μαθητές και 

φυσικά στην προετοιμασία τους για τη γόνιμη εισαγωγή τους στο μελλοντικό εργασιακό τους 

περιβάλλον. Η νέα κατάσταση πραγμάτων που προωθείται και οι απαιτήσεις που ανακύπτουν 

ως χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης προϋποθέτουν την πλήρη και 

πολύπλευρη εκπαίδευση των ατόμων και την αντίστοιχη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 

ποικίλα και διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και συνθήκες (Salmi, 2003). Η 

αναμόρφωση των επαγγελμάτων, η εισαγωγή νέων τρόπων πραγμάτωσης των τελευταίων και 

η εμφάνιση πολλών νέων τεχνικών και μεθόδων σε όλες τις εργασίες απαιτούν επαγγελματίες 

έτοιμους να μετεκπαιδευτούν και ανοικτούς σε νέες προκλήσεις που περιλαμβάνουν πολλές 

φορές την ανατροπή της ισχύουσας συνθήκης (Hargreaves, 2003).  
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Για αυτό το λόγο, άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί προωθούν την ανάπτυξη καινοτομιών, τη 

συνεργατικότητα και το ομαδικό πνεύμα, αλλά και τη δια βίου μάθηση, η οποία είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου βίου. Μέσω αυτών οι μαθητές 

εθίζονται σταδιακά σε ένα νέο τρόπο σκέψης πλήρως εξελικτικό και μεταστατικό (Singh, 

2008). Παύουν να προσκολλώνται σε κείμενες γνώσεις και σε ικανότητες που έχουν 

αποκτήσει και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και μεταβαίνουν σε ένα πιο εγκάρσιο είδος 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, το οποίο έγκειται στη διαρκή και συστηματική επέκταση της 

μόρφωσης και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε διαφορετικές συνθήκες με νέα πρόσωπα και 

μεθόδους (Sahlberg, 2010). 

Αυτό προϋποθέτει, όμως, και την ικανότητα προσαρμογής σε νέα τέτοιου είδους δεδομένα, 

γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνακόλουθη και ανάλογη μορφή διδασκαλίας. 

Συγχρόνως, απαραίτητη θεωρείται η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να μεταδώσουν στους 

νέους και την αξία του τρόπου μάθησης, δηλαδή «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν διαρκώς πληροφορίες οι ίδιοι, να 

αποκτούν γνώσεις και να ασκούν κριτική, για να επιτύχουν τον τελικό σκοπό τους. Δεν 

εφησυχάζονται στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, αλλά μεταβάλλουν τις δεξιότητες 

και τις ικανότητες τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μεταφέροντας αυτήν την παράδοση 

αργότερα και στο εργασιακό επίπεδο (Keklik, 2016). 

Βέβαια, η σημαντικότερη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και 

διδασκαλίας είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και η προσπάθεια 

εφοδιασμού των μαθητών με όλα τα απαραίτητα προσόντα που αυτοί χρειάζονται, για να 

απορροφηθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο 

εφικτό,  καίρια θεωρείται και η αυτοαξιολόγηση των αποδόσεων και του τρόπου δράσης τόσο 

εκ μέρους των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών (Grant et al., 2000). Μέσα από το διαρκή 

αναστοχασμό και την προσωπική εκτίμηση της δράσης και των επιτυχιών εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόμενων μπορεί να επιτευχθεί και η αντίστοιχη ενίσχυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και η παροχή των απαραίτητων εκείνων ικανοτήτων που χρειάζεται η σύγχρονη 

εργασία και τα επαγγέλματα των μεταβιομηχανικών κοινωνιών γνώσης (Kanu, 2006). 

Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι οι ικανότητες και τα προσόντα των ατόμων δεν 

διαφοροποιούνται εντελώς αλλά αντιθέτως υφίστανται μία μικρή αλλαγή διατηρώντας το 

βασικό πυρήνα τους, τη δυνατότητα προσαρμογής τους σε νέα δεδομένα και μεταβολής του 

τρόπου σκέψης και ανάπτυξης των ικανοτήτων τους,  προκειμένου να προσαρμόζονται 

κατάλληλα        στις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό αφορά τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι μεν προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στην κοινωνία της 

γνώσης ως πολίτες και επαγγελματίες και άρα θα πρέπει να συνηθίσουν σε αυτόν τον νέο 

τρόπο λειτουργίας και δράσης και οι άλλοι αναλαμβάνουν διττό ρόλο: από τη μια πλευρά 

αποτελούν ήδη μέρος της αγοράς εργασίας και των χαρακτηριστικών της βάσει της κοινωνίας 

της γνώσης και αφετέρου καλούνται να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για αυτή τη 

νέα φάση της ζωής τους και να τους στηρίξουν παρέχοντας τους όλα τα απαραίτητα εφόδια, 
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τα οποία πρώτα οι ίδιοι έχουν ενστερνιστεί και εφαρμόσει (Ciolan et al., 2014; Kanu, 2006; 

Kazanin, 2017).  
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Abstract: Given the cultural diversity as a characteristic in today’s society, the modern 

educational sciences have embraced new approaches based on the principles of intercultural 

education. In particular, intercultural education aims to develop a sustainable way of life in a 

multicultural society through the development of understanding and through treating the 

foreign pupils in the same way as the rest of the students in the classroom. At the same time, 

all personal experiences of the students are bought to the forefront. Within that framework, 

this study presents a teaching initiative focused on intercultural education that took place in 

2021 in a sixth-grade classroom of a Greek primary school. We decided to use a form of art in 

the project, namely the music, as well as various innovative teaching methods, including the 

collaborative teaching and the experiential learning, in order for the educational objectives to 

be achieved. In the present study, all parameters required in the teaching initiative are defined 

and briefly analyzed. In other words, we examine aspects of intercultural education, its 

relationship to music, the collaborative teaching and the experiential learning, followed by the 

setting-up and the implementation of the specific teaching initiative. 

Keywords: intercultural education, foreign pupils, music, collaborative teaching, experiential 

learning 

Περίληψη: Με δεδομένη την πολιτισμική διαφορετικότητα ως χαρακτηριστικό των 

σύγχρονων κοινωνιών, η σύγχρονη εκπαίδευση έχει υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις, με βάση 

τις αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Ειδικότερα, η διαπολιτισμική παιδαγωγική έχει 

ως στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης πολυπολιτισμικής κοινωνίας μέσω της κατανόησης, 

με τον «ξένο» μαθητή να αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιποι μέσα στην τάξη, παράλληλα 

με την ανταλλαγή και αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών όλων των μαθητών. Μέσα σε 
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αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη περιγράφει μια διαπολιτισμική παρέμβαση που 

υλοποιήθηκε το 2021 σε μια τάξη της ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου. Για την επίτευξη των 

ειδικότερων διδακτικών στόχων, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί η τέχνη και δη η μουσική, 

καθώς και καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, όπως είναι το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο 

διδασκαλίας και η βιωματική μάθηση. Στη μελέτη εξετάζονται όλες οι βασικοί παράμετροι 

της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, ήτοι παρουσιάζεται η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, η λειτουργία της μουσικής σε αυτή, το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, 

καθώς και η βιωματική μάθηση. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης, η 

εφαρμογή της, καθώς και η αξιολόγησή της. 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική παιδαγωγική, ξένοι μαθητές, μουσική, ομαδοσυνεργατικό 

μοντέλο διδασκαλίας, βιωματική μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώνουν συνεχώς νέα, μεταβαλλόμενα 

δεδομένα, με φανερή επίδραση, μεταξύ άλλων, στη δημογραφική σύνθεση των κοινωνιών. 

Είναι φανερό ότι σήμερα, όλο και συχνότερα, διαφοροποιημένες ομάδες ανθρώπων έρχονται 

σε επαφή μεταξύ τους. Οι ομάδες αυτές πολλές φορές καλούνται να συμβιώσουν και να 

συνυπάρξουν ειρηνικά εντός της ίδιας κοινότητας (Γκόβαρης, 2011). 

Με δεδομένη την πολιτισμική διαφορετικότητα ως χαρακτηριστικό των σύγχρονων 

κοινωνιών, η σύγχρονη εκπαίδευση έχει υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις, με βάση τις αρχές της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική έχει ως επίκεντρο το διαρκή 

διαπολιτισμικό διάλογο, με τον «ξένο» μαθητή να αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιποι 

μέσα στην τάξη, παράλληλα με την ανταλλαγή και αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών 

των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

εκείνου που ασκεί κριτική, επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντας τις διάφορες κοινωνικές 

ομάδες και τους πολιτισμούς τους. Ακόμη και το υλικό που τίθεται σε χρήση επιλέγεται 

προσεκτικά, πάντα στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης του βασικού στόχου της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, δηλαδή της συνειδητοποίησης από μέρους των μαθητών ότι 

ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα, τα μέλη της οποίας οφείλουν να σέβονται. 

Επιπροσθέτως, προτείνονται η ενθάρρυνση των μαθητών που ανήκουν σε μειονοτικές 

ομάδες, η χρήση καινοτομιών και νέων διδακτικών μεθόδων, η καλλιέργεια της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των «ξένων» μαθητών, καθώς και η χρήση 

συνεργατικών προσεγγίσεων διδασκαλίας (Νικολάου, 2011). 

Δοθέντων των παραπάνω, η παρούσα μελέτη έχει ως βασικό σκοπό να περιγράψει μια 

διαπολιτισμική παρέμβαση σε τάξη της ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου. Για την επίτευξη των 

ειδικότερων διδακτικών στόχων, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί η τέχνη και δη η μουσική, 

καθώς και καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, όπως είναι το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο 

διδασκαλίας και η βιωματική μάθηση. Ως εκ τούτου, στις επόμενες ενότητες εξετάζονται 
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συνοπτικά όλες οι βασικοί παράμετροι της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, ήτοι 

παρουσιάζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η λειτουργία της μουσικής σε αυτή, το 

ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, καθώς και η βιωματική μάθηση. Κατόπιν, 

ακολουθεί ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης, η αναλυτική εφαρμογή της, καθώς και 

η αξιολόγησή της. 

2. Παράμετροι της διδακτικής παρέμβασης 

2.1. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τη Διονυσίου (όπως αναφέρεται στην Γκουτζέρη, 2017), η διαπολιτισμική 

παιδαγωγική έκανε την εμφάνισή της στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, με την έξαρση της 

πολυπολιτισμικότητας. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική προασπίζει το δικαίωμα της 

διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στην κοινωνία. Επίσης, δίνει έμφαση στην 

ανάγκη να προσαρμοστούν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στα νέα δεδομένα της 

πολυπολιτισμικότητας, διεκδικώντας το δικαίωμα των μειονοτήτων να βρουν μια ισορροπία 

με το περιβάλλον. Επιχειρεί δηλαδή να αντιμετωπίσει με σεβασμό τη διαφορετικότητα και να 

δώσει εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό, 

διακρίσεις και ξενοφοβία. Ο Essinger (όπως αναφέρεται στην Κεσίδου, 2008) σημειώνει ότι 

στη στοχοθεσία της διαπολιτισμικής προσέγγισης τέσσερις είναι οι βασικές αρχές: 

❖ Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Βάσει αυτού του στόχου, μαθαίνουμε να κατανοούμε 

τους άλλους, να μπαίνουμε στη θέση τους και να βλέπουμε τις απόψεις και τα 

προβλήματά τους μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. 

❖ Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας συλλογικής συνείδησης 

που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών. Αυτό που 

αναδεικνύεται είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξία, μπορούν εν δυνάμει να 

αποκτήσουν τα ίδια προβλήματα και είναι λογικό και αναμενόμενο να υποστηρίζει ο 

ένας τον άλλο. 

❖ Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Πρόκειται για την καλλιέργεια σεβασμού 

απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα. Ο σεβασμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με το 

άνοιγμά μας στους ξένους πολιτισμούς και την ταυτόχρονη πρόσκληση στους άλλους 

να συμμετέχουν στο δικό μας πολιτισμό. 

❖ Εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης. Πρόκειται για ένα στόχο που 

αποβλέπει στην ανοιχτότητα απέναντι στους άλλους λαούς, την επικοινωνία και την 

εξάλειψη εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Με άλλα λόγια, παραμερίζεται η 

εμμονική προσήλωση στην εθνική καταγωγή και αναπτύσσεται η πολιτισμική 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα από την 

εθνική και πολιτισμική τους προέλευση. 
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2.2. Ο ρόλος της μουσικής στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η μουσική, ως μέσο αγωγής, προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση και προάγει τη συνεργασία. 

Σύμφωνα με τον Θεοδωρίδη (2019), οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μουσική 

διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή εντός του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Η επικοινωνιακή της δύναμη και αξία είναι ανυπολόγιστη, γιατί αποτελεί έναν τρόπο 

επικοινωνίας που παρέχει μια πανδαισία συναισθημάτων και γιατί χαρακτηρίζεται από τη 

δυνατότητα να ενώνει όλους τους ανθρώπους µε ένα μαγικό τρόπο. Οι Αποστολίδου & 

Ζεπάτου (όπως αναφέρεται στην Πουρσανίδου, 2014) σημειώνουν ότι κατά τη διαδικασία της 

μουσικής δημιουργίας οι σχέσεις ατόμου και ομάδας ισορροπούν, η ατομικότητα αναδύεται 

και αναπτύσσεται αρμονικά, ενώ το πνεύμα ομαδικότητας καλλιεργείται αβίαστα. Η μουσική 

αποτελεί τελικώς μια παγκόσμια γλώσσα, με αποτέλεσμα η παιδαγωγική που βασίζεται στη 

μουσική να καθίσταται τόσο άσκηση δημιουργικότητας, όσο και τρόπος οικειοποίησης 

πολιτισμικών αξιών (Καβούκογλου, 2010). 

Ειδικότερα, για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011α) η μουσική, ως μια δραστηριότητα στην 

οποία συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, εμπεριέχει διαδικασίες που μπορούν να ενισχύσουν τις 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή την εξάλειψη του φανατισμού και της βίας, 

την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, που απορρέουν από τη μη αποδοχή της ιδιαιτερότητας και της 

διαφορετικότητας. Μια ισορροπημένη μουσική παιδεία θα πρέπει να δημιουργεί καταστάσεις 

μουσικής επικοινωνίας εντός και εκτός σχολικού χώρου, με τις οποίες να προάγει και να 

προωθεί το μουσικό πλουραλισμό, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να γίνουν αποδεκτές, να 

συνυπάρξουν και να αναπτυχθούν μαζί πολλές εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες (σε 

επίπεδο χωρών, εθνών, πολιτισμών και μικρότερων ομάδων). Η μουσική είναι ένα από τα 

μαθήματα που έχει τη δύναμη να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές. Τους 

βοηθά να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να διαμορφώσουν την ατομική μουσική ταυτότητά 

τους, να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους, να καλλιεργήσουν τη γνώση του «εαυτού» 

παράλληλα με τη γνώση του «άλλου». 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011α), ο εκπαιδευτικός, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να διευκολύνει τους 

μαθητές που ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων και αυτό το κάνει με το να σέβεται την 

κουλτούρα και τον πολιτισμό τους, αντιλαμβανόμενος ότι πολλές από τις δυσκολίες τους 

προέρχονται από την αδυναμία να επικοινωνήσουν με την κυρίαρχη γλώσσα της κοινωνίας 

στην οποία ζουν και όχι επειδή έχουν κάποια άλλη αναπτυξιακή ή νοητική δυσκολία. 

Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι μαθητές θα μπορούν να 

επικοινωνήσουν και χωρίς τη χρήση της γλώσσας, δεδομένου ότι η μουσική είναι ένα μάθημα 

από τη φύση του πρακτικό, που διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση της διδακτικής του 

παρέμβασης, οφείλει να δώσει έμφαση στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

δημιουργήθηκε η μουσική ενός έθνους/πολιτισμού, έτσι ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο 
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της μελέτης της μουσικής των άλλων λαών ως «εξωτικό αντικείμενο». Πρέπει δηλαδή να 

συνδυάζεται με την οργανογνωσία, την προφορική μουσική παράδοση, την τέχνη, το χορό, 

την ποίηση και το θέατρο, για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία της κουλτούρας και 

να διανθίζεται από αυθεντικές μουσικές εμπειρίες και καταστάσεις πραγματικής μουσικής 

επικοινωνίας. Είναι φανερό ότι η μουσική που ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων μιας 

συγκεκριμένη κουλτούρας είναι αδύνατον να γίνει πλήρως κατανοητή μέσα στο πλαίσιο στο 

οποίο αυθεντικά δημιουργήθηκε και εκτελέστηκε. Όμως, είναι εφικτή η επίτευξη της 

πολιτισμικής κατανόησης μέσω της μουσικής. Αυτό απαιτεί μια σφαιρική παρουσίαση του 

κάθε μουσικού φαινομένου, συνοδευόμενο από το ιστορικό, γεωγραφικό, κοινωνικό, 

πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2011α). 

2.3. Η διεργασία της ομάδας 

Η σύγχρονη παιδαγωγική αναγνωρίζει πλέον το δυναμικό ρόλο της ομάδας και μέσω αυτής 

προσπαθεί να επιτύχει μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Απόρροια της 

παραπάνω αναγνώρισης είναι η πρόκριση του ομαδοσυνεργατικού σχολείου, αντί του 

δασκαλοκεντρικού. 

Σύμφωνα με την Ρουσσάκη (2010), με τη συνεργατική οργάνωση η διαδικασία της μάθησης 

αποκτά συλλογικό χαρακτήρα και το «εγώ» του κάθε μαθητή εντάσσεται στο «εμείς» της 

ομάδας. Σημειώνει με έμφαση ότι το σχολείο έχει χρέος να βοηθήσει το αναπτυσσόμενο 

άτομο να ενταχθεί ομαλά στη δημοκρατική κοινωνία, ως ενεργό και χρήσιμο μέλος της. Για 

το λόγο αυτό, κάθε μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετατροπής της 

σχολικής τάξης από αναγκαστική συνάθροιση ατόμων σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο 

σύνολο, που έχει και τη θέληση και την ικανότητα για δημιουργική, συνεργατική δράση. 

Στην περίπτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η χρήση ομάδων διευκολύνει σημαντικά 

την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, με αποτέλεσμα αυτοί να μαθαίνουν περισσότερα ο 

ένας για τον άλλο, καθώς και για τον πολιτισμό και την κουλτούρα του κάθε μαθητή. Μέσα 

στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας, οι μαθητές προβληματίζονται, διατυπώνουν τις σκέψεις 

τους, ενισχύεται η συμμετοχή τους, ενθαρρύνεται η αυτοεκτίμησή τους, ενώ παράλληλα, 

μέσω της διεργασίας της ομάδας, τίθενται τα θεμέλια της οικοδόμησης μιας, βήμα προς βήμα, 

δημοκρατικής τάξης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πολέμη-Τοδούλου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β), οι 

βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ομάδας είναι οι ακόλουθες: 

▪ H αρχή της συνεξέλιξης. Οι διεργασίες που αναπτύσσονται σε ένα σύστημα 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από διεργασίες που αναπτύσσονται στα συνδεόμενα με 

αυτό συστήματα. 

▪ Η καλλιέργεια της συνεργασίας. Τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία μαθαίνουν τα 

γνωστικά αντικείμενα καλύτερα. 
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▪ Η αξία του καλού συγκινησιακού κλίματος. Ένα καλό συγκινησιακό κλίμα, που 

χαρακτηρίζεται από αλληλοϋποστήριξη και αξιοποίηση της δημιουργικότητας, 

αποτελεί κλειδί στη λειτουργική ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας. 

▪ Φροντίδα των σχέσεων και των συνδέσεων. Ένα σύστημα, για να παραμένει 

λειτουργικό στους στόχους του, χρειάζεται συνεχώς να φροντίζει τις συνδέσεις του 

εσωτερικά (ανάμεσα στα υποσυστήματα που το συναποτελούν) αλλά και εξωτερικά, 

με την πραγματικότητα που το περιβάλλει. 

▪ Η επικοινωνία με μοχλό την εμπειρία. Το μοίρασμα της προσωπικής εμπειρίας συνδέει 

τα μέλη μεταξύ τους και με την ομάδα, με σημαντικό τρόπο για τα ίδια, ενώ εγγυάται 

την πορεία ανάπτυξης της ομάδας προς κατευθύνσεις που έχουν νόημα για αυτά. 

▪ Έμφαση στο θετικό. Η μάθηση βασίζεται στη σχέση και μάλιστα μέσα σε ένα 

συγκινησιακό κλίμα που εστιάζει στο θετικό. 

▪ Ενσωμάτωση της αλλαγής. Ένα σύστημα παραμένει λειτουργικό στο βαθμό που 

ενσωματώνει κάποια θεωρία της αλλαγής και έχει τη δυνατότητα να παράγει τον 

εαυτό του. 

2.4. Η βιωματική μάθηση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μουσική, μέσω της βιωματικής προσέγγισης που την 

χαρακτηρίζει, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

καλλιεργώντας αβίαστα ένα κλίμα ψυχολογικής αποδοχής όλων των μαθητών και ανάπτυξης 

διαπροσωπικών σχέσεων, ανεξαρτήτου γλώσσας, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). Η βιωματική μάθηση λοιπόν προκρίνεται στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, για μια σειρά από λόγους. 

Ειδικότερα, αυτή προτάσσει το μαθητή έναντι του εκπαιδευτικού, διότι θεωρεί ότι η μάθηση 

είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία το άτομο, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητές του και ασκώντας την προσωπική του αυτονομία, 

νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, οργανώνει το προϊόν της επεξεργασίας του σε δομημένη 

γνώση και με βάση αυτή επιλύει τα προβλήματά του (Ματσαγγούρας, 2011). Σύμφωνα με τη 

Δεδούλη (2001), οι κυριότερες αρχές της βιωματικής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν ως 

ακολούθως: 

➢ Αξιοποιεί τα βιώματα του μαθητή ή προκαλεί νέα. 

➢ Ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

➢ Τον προτρέπει να ερευνά, να ανακαλύπτει, να ενεργοποιεί τη φαντασία του και τη 

δημιουργικότητά του. 

➢ Προτείνει την αναζήτηση ή τη δημιουργία νοήματος, αντί της απομνημόνευσης 

πληροφοριών. 
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➢ Κινητοποιεί το μαθητή διανοητικά και συναισθηματικά. 

➢ Προωθεί την αυτογνωσία του μαθητή. 

3. Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

Για το σχεδιασμό και τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του σκοπού, όσο και των ειδικότερων 

διδακτικών στόχων, είναι απαραίτητο προηγουμένως να αποσαφηνιστούν κάποια στοιχεία 

σχετικά με τις συνθήκες την περίοδο της υλοποίησης της συγκεκριμένης διδακτικής 

παρέμβασης. 

Αναλυτικότερα, η παρέμβαση υλοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 2021, σε ένα δημοτικό 

σχολείο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η τάξη που επιλέχθηκε για να 

πραγματοποιηθεί είναι της ΣΤ’ Δημοτικού, αν και κάλλιστα η συγκεκριμένη παρέμβαση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε τάξεις τους Γυμνασίου. Στην επαρχιακή πόλη του 

Μεσολογγίου, την περίοδο εκείνη, φιλοξενούνταν μετανάστες από τη Νιγηρία. Παράλληλα, 

στην πόλη του Μεσολογγίου διαμένει μόνιμα ένας σημαντικός αριθμός από την ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα των Ρομά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τάξη υλοποίησης της παρέμβασης 

αποτελούταν από είκοσι (20) παιδιά διαφορετικής προέλευσης. Αναλυτικότερα, δεκατρία 

(13) εξ αυτών ήταν Έλληνες, δύο (2) παιδιά είχαν γονείς που κατάγονταν από την Αλβανία, 

ένα (1) είχε γονείς που προέρχονταν από τη Νιγηρία, τρία (3) ήταν παιδιά Ρομά, ενώ ένα (1) 

ήταν παιδί μικτού γάμου. 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου τα σχολεία 

ήταν ανοικτά και λειτουργούσαν με δια ζώσης διδασκαλία (αν και με διάφορα μέτρα 

προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

ανθρωπότητα έδειχνε να έχει κατορθώσει, μέσω εμβολίων και διαφόρων θεραπευτικών 

σχημάτων, να ελέγξει την πανδημία του κορωνοϊού, έχοντας, ωστόσο, προηγουμένως 

πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών, όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο. 

Λόγω της φυλετικής και εθνικής ετερογένειας της τάξης, αποφασίσαμε να 

πραγματοποιήσουμε μια ομαδοσυνεργατική διαπολιτισμική παρέμβαση, έχοντας ως βασικό 

σκοπό τη δεύτερη, κατά τον Essinger, αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή να 

προωθήσουμε την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και εκείνης της συλλογικής συνείδησης που 

υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών. Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη 

παρέμβαση επιδιώκαμε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα κράτη και οι φυλές 

απαρτίζονται από ανθρώπους που δεν διαφέρουν παρά μόνο εμφανισιακά, καθώς και ότι όλοι 

οι άνθρωποι μοιράζονται εν τέλει την ίδια μοίρα. Σκοπός λοιπόν ήταν να αποδεχθούν οι 

μαθητές μας το μοναδικό και κοινό εχθρό της ανθρωπότητας, που δεν είναι άλλος από την 

αρρώστια και το θάνατο, καθώς και να ενστερνιστούν ότι ενωμένη η ανθρωπότητα μπορεί να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα όλες τις απειλές και τους κινδύνους που ανακύπτουν. 
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Δευτερευόντως, η παρέμβαση αυτή έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, 

ενάντια σε κάθε εθνικιστικό τρόπο σκέψης. 

Η συγκεκριμένη διαπολιτισμική παρέμβαση είχε διάρκεια τριών (3) διδακτικών ωρών. Τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία, ένας 

βιντεοπροβολέας, σύνδεση με το διαδίκτυο, είκοσι (20) φυλλάδια με τους στίχους ενός 

Ιταλικού τραγουδιού (μαζί με τη μετάφρασή του), καθώς και είκοσι (20) μπλοκ ζωγραφικής, 

με ανάλογο αριθμό πακέτων μαρκαδόρων. 

3.1. Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι που θέσαμε σε γνωστικό επίπεδο είναι οι μαθητές μας, μετά το τέλος 

της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, να είναι σε θέση: 

✓ Να αναγνωρίζουν ότι η μουσική ενός λαού διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση 

ποικίλων παραγόντων (κοινωνικών, πολιτικών, ιστορικών, γεωγραφικών κ.λπ.) 

✓ Να εξοικειωθούν βιωματικά με τα βασικά συστατικά της μουσικής (ρυθμός, μελωδία 

και αρμονία), καθώς και με τραγούδια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής 

✓ Να συσχετίζουν σκέψεις και συναισθήματα (δικά τους αλλά και άλλων) με τη 

μουσική και τη ζωγραφική τέχνη 

✓ Να αναγνωρίζουν το πώς λειτουργεί η γλώσσα και το πώς επιδρά στη σύνθεση 

μουσικής 

Οι διδακτικοί στόχοι που θέσαμε σε ψυχοκινητικό επίπεδο είναι οι μαθητές μας, μετά το 

τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, να είναι σε θέση: 

✓ Να εκφράζουν καλλιτεχνικά τα συναισθήματα και τις ευαισθησίες τους, μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες 

✓ Να τραγουδούν σε ομάδες με σχετική τονική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το εύρος της 

φωνής τους 

✓ Να συνδέουν τη μουσική τέχνη με τη ζωγραφική, χρησιμοποιώντας τον ήχο ως 

αφόρμηση εικαστικής δημιουργίας 

✓ Να συνδέουν τη μουσική και τη ζωγραφική τέχνη με τα ενδιαφέροντά τους, τις 

εμπειρίες και τα βιώματά τους 

Οι διδακτικοί στόχοι που θέσαμε σε συναισθηματικό επίπεδο είναι οι μαθητές μας, μετά το 

τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, να είναι σε θέση: 

✓ Να υιοθετούν στάση σεβασμού για τις ιδέες και εν γένει για την προσωπικότητα των 

συμμαθητών τους 

✓ Να διαμορφώσουν εκείνη τη συλλογική συνείδηση που υπερβαίνει τα όρια ομάδων, 

κρατών και φυλών 
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✓ Να ευαισθητοποιούνται σε κοινωνικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με στίχους 

τραγουδιών 

✓ Να εκτιμούν τη σχολική τους τάξη ως μια συλλογική κοινότητα δημιουργίας και να 

νοιώσουν την αίσθηση του «ανήκειν» σε αυτή 

✓ Να αποδέχονται τις μουσικές δημιουργίες άλλων λαών 

3.2. Μεθοδολογία 

Μεθοδολογικά, όπως έχει ήδη αναλυθεί, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έχει ενεργητικό, 

βιωματικό και διερευνητικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μορφή 

οργάνωσης της τάξης. Έτσι, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε (5) ατόμων. 

Επιπλέον, το τραγούδι, που αποτελεί κύριο διδακτικό εργαλείο, προσεγγίστηκε μέσα από 

διαδικασίες άμεσης διδασκαλίας (ακρόαση, εκμάθηση, εκτέλεση). 

4. Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης 

4.1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της πρώτης διδακτικής ώρας 

Αρχικά ζητήσαμε από τους μαθητές να μοιραστούν εμπειρίες και βιώματα από την περίοδο 

της πανδημίας. Με τον τρόπο αυτό προκαλέσαμε μια σύντομη συζήτηση γύρω από αυτό το 

επίκαιρο θέμα. Οι μαθητές αντάλλαξαν εμπειρίες και πληροφορίες για ό,τι συνέβη, ενώ εμείς 

τις καταγράφαμε και τις ομαδοποιούσαμε σε κατηγορίες στον πίνακα, προσπαθώντας να τις 

συνδέσουμε. 

Ύστερα, με αφόρμηση αυτή τη συζήτηση και με δεδομένο ότι για την επιτυχή εφαρμογή 

διαπολιτισμικών προγραμμάτων μουσικής προτείνεται η χρήση αυθεντικού μουσικού υλικού 

και έγκυρων πληροφοριών (Stafford-Davis, όπως αναφέρεται στον Θεοδωρίδη, 2019), 

πληροφορήσαμε τους μαθητές ότι σήμερα θα μάθουμε να τραγουδάμε ένα συγκινητικό 

τραγούδι, που γράφηκε στην αρχή της πανδημίας στη γειτονική μας Ιταλία, μια χώρα που 

πλήρωσε μεγάλο τίμημα σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών. Έτσι, μέσω του βιντεοπροβολέα, 

προβλήθηκαν φωτογραφίες του Roby Facchinetti (συνθέτη/τραγουδιστή) και του Stefano D’ 

Orazio (στιχουργού), μελών του διάσημου ιταλικού συγκροτήματος Pooh. Αφού τους 

παρουσιάσαμε στους μαθητές, τους αναφέραμε ότι οι δύο αυτοί μουσικοί αποφάσισαν να 

βοηθήσουν έμπρακτα την πόλη τους, Bergamo (στην περιφέρεια της Λομβαρδίας), με το 

τραγούδι «Rinascerò, rinascerai», την περίοδο που μαστιζόταν από τον κορωνοϊό. 

Ειδικότερα, τους ενημερώσαμε ότι η ιδέα για αυτό το τραγούδι ξεκίνησε την ημέρα που ο 

Roby Facchinetti είδε κομβόι στρατιωτικών οχημάτων να μεταφέρει νεκρούς από τον 

κορωνοϊό. Ανάμεσά τους ήταν και δύο συγγενείς του. Ενώ λοιπόν έπαιζε στο πιάνο, 

προκειμένου να αποφορτιστεί από αυτές τις σκληρές εικόνες, εντελώς αυθόρμητα του 

προέκυψαν οι μελωδίες του τραγουδιού. Μόλις ολοκλήρωσε τη σύνθεσή του, τηλεφώνησε 

στο στιχουργό Stefano D’ Orazio. Του είπε πως έχει στο μυαλό του μονάχα δύο ρηματικές 
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φράσεις: «Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς». Λίγες μόλις ώρες αργότερα, οι στίχοι ήταν 

έτοιμοι. 

Κατόπιν, πληροφορήσαμε τους μαθητές ότι οι δύο μουσικοί που έγραψαν το τραγούδι 

«Rinascerò, rinascerai» το ανέβασαν στην πλατφόρμα του YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc), δωρίζοντας τα πνευματικά 

δικαιώματα και όλα τα έσοδα του τραγουδιού στο νοσοκομείο του Bergamo (Ospedale Papa 

Giovanni XXIII). Σημειώσαμε δε, στους μαθητές ότι κάθε κλικ στο βίντεο κλιπ του 

τραγουδιού στο YouTube ήταν μια δωρεά, μία βοήθεια στον αγώνα του νοσηλευτικού 

προσωπικού του νοσοκομείου του Bergamo, όπου καθημερινά, για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα, εκατοντάδες άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους, χτυπημένοι από την πανδημία. Τέλος, 

τους ενημερώσαμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, ξεφεύγοντας από τα όρια της Ιταλίας, 

μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες και ταξίδεψε, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Συγκεκριμένα, ανέβηκε στην πλατφόρμα του YouTube στις 27 Μαρτίου 2020, ενώ σε 

λιγότερο από ένα μήνα είχε 14.000.000 προβολές, με αποτέλεσμα να καταστεί εμβληματικό 

στον αγώνα κατά του κορωνοϊού. 

Αφού παρουσιάστηκαν όλες οι παραπάνω πληροφορίες -με δεδομένο ότι κάθε μουσικό έργο 

πρέπει να συνοδεύεται από το ιστορικό, γεωγραφικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο δημιουργήθηκε (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α)-, χορηγήθηκε φυλλάδιο στους 

μαθητές με τους στίχους (Πίνακας 1) του τραγουδιού στην Ιταλική, καθώς και με την 

ελληνική του μετάφραση: 

Πίνακας 1: Οι στίχοι στην Ιταλική και στην Ελληνική 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Quando tutto sarà finito, 

torneremo a riveder le stelle. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

La tempesta che ci travolge 

ci piega, ma non ci spezzerà. 

 

Siamo nati per combattere la sorte, 

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. 

 

Questi giorni cambieranno i nostri giorni, 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Όταν όλα τελειώσουν, 

θα ξαναδούμε τα αστέρια. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Η καταιγίδα που μας κατακλύζει 

μας λυγίζει, αλλά δεν θα μας κομματιάσει. 

 

Γεννηθήκαμε για να πολεμάμε το πεπρωμένο, 

μα κάθε φορά εμείς είμαστε οι νικητές. 

 

Αυτές οι μέρες θα αλλάξουν τις μέρες μας, 

https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc
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ma stavolta impareremo un po’ di più. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Abbracciati da cieli grandi, 

torneremo a fidarci di Dio. 

 

Ma al silenzio si respira un’ aria nuova, 

ma mi fa paura questa mia città. 

 

Siamo nati per combattere la sorte, 

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

Rinascerò, rinascerai. 

 

μα αυτή τη φορά θα μάθουμε λίγο περισσότερα. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Αγκαλιασμένοι από μεγάλους ουρανούς, 

θα εμπιστευτούμε πάλι τον Θεό. 

 

Μα στη σιωπή πνέει ένας καινούργιος άνεμος, 

μα αυτή η πόλη μου με φοβίζει. 

 

Γεννηθήκαμε για να πολεμάμε τη μοίρα, 

μα κάθε φορά εμείς είμαστε οι νικητές. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. 

 

 

Στη συνέχεια, εκτελέσαμε υποδειγματικά μία προς μία τις στροφές του τραγουδιού και οι 

μαθητές επανέλαβαν μιμητικά κάθε στροφή. Αφού εκτελέσαμε υποδειγματικά το τραγούδι, 

διαβάσαμε αργά τους στίχους, όσες φορές χρειάστηκε, προκειμένου να επεξηγήσουμε 

στοιχεία προφοράς και νοηματικής αλληλουχίας, όπου ήταν απαραίτητο. Σημειώνεται, 
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ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες ούτε σε 

φωνητικό, ούτε σε σημασιολογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ξαναδιαβάσαμε αργά τους στίχους, 

παρουσιάζοντας μέσω του βιντεοπροβολέα τον «εννοιολογικό χάρτη» (Πίνακας 2) του 

τραγουδιού, που περιλαμβάνει απλές απεικονίσεις του νοήματος σημαντικών λέξεων-κλειδιά 

του τραγουδιού. Ο «εννοιολογικός χάρτης» χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση με 

σκοπό να διευκολυνθούν κατά την εκμάθηση του τραγουδιού τα παιδιά μεταναστών που 

δυσκολεύονταν με τους μεταφρασμένους στην Ελληνική στίχους, οι μαθητές Ρομά που 

αντιμετώπιζαν ανάλογα προβλήματα ανάγνωσης της Ελληνικής, καθώς και οι μαθητές που 

είναι περισσότερο οπτικοί τύποι παρά ακουστικοί, όσον αφορά το μαθησιακό τους προφίλ. 

 

Πίνακας 2: Εννοιολογικός χάρτης 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 272 of 440                                                                                                              

 

 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 273 of 440 

Ακολούθως, κατά την προβολή της ηχογραφημένης εκτέλεσης του τραγουδιού «Rinascerò 

rinascerai» στο YouTube, οι μαθητές σύνδεσαν το νόημα των στίχων τόσο με τις εικόνες του 

εννοιολογικού χάρτη που προηγήθηκε, όσο και με τις εικόνες που παρατήρησαν στο βίντεο 

κλιπ. Στα πλάνα του βίντεο κλιπ, πρωταγωνιστές είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές του 

νοσοκομείου του Bergamo, οι οποίοι κρατούν ένα χαρτί που γράφει τις λέξεις «Rinascerò, 

rinascerai» («Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς»), ενώ παρεμβάλλονται εικόνες από την 

όμορφη αλλά και χτυπημένη, κατά το Μάρτιο του 2020, πόλη του Bergamo. Οι μαθητές 

τραγούδησαν το τραγούδι όσες φορές το επιθυμούσαν, ακούγοντας την ηχογραφημένη 

εκτέλεσή του. Κατόπιν, το απέδωσαν χρησιμοποιώντας μία από τις πάμπολλες εκδοχές 

καραόκε που υπάρχουν στο YouTube (π.χ. 

https://www.youtube.com/watch?v=kgByFiTRanw). Περαιτέρω, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 

προκειμένου οι μισοί να τραγουδούν «Rinascerò» και οι άλλοι μισοί «Rinascerai». 

4.2. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δεύτερης διδακτικής ώρας 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας, χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των 

πέντε (5) μαθητών, φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν τουλάχιστον ένας «ξένος» 

μαθητής. Περαιτέρω, οργανώσαμε το χώρο της τάξης κατάλληλα, για να έχει κάθε ομάδα το 

δικό της χώρο μέσα στην αίθουσα, φροντίζοντας παράλληλα τα μέλη της να κάθονται 

κυκλικά γύρω από τα θρανία. Η κυκλική διάταξη του χώρου είχε ως στόχο να επιτευχθεί η 

θετική διάδραση μεταξύ των μαθητών, να τονωθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών μεταναστών 

και των μαθητών Ρομά, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην ομάδα, καθώς και να 

αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του συνόλου της τάξης. Μετά τη διαμόρφωση της 

σχολικής αίθουσας, καλέσαμε τις πενταμελείς ομάδες να αποσυρθούν στους χώρους τους, 

προκειμένου να ζωγραφίσουν νοσοκομεία, γιατρούς και ασθενείς από την περίοδο της 

πανδημίας. Αναλυτικότερα, στην πρώτη ομάδα ανατέθηκε να ζωγραφίσει νοσοκομεία, 

γιατρούς και ασθενείς της Ευρώπης, η δεύτερη της Αφρικής, η τρίτη νοσοκομεία, γιατρούς 

και ασθενείς της Αμερικής και η τέταρτη της Ασίας. Ύστερα από την ολοκλήρωση του 

χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους οι ομάδες, ακολούθησε η παρουσίαση των εικαστικών 

τους δημιουργιών στην ολομέλεια της τάξης. Οι εκπρόσωποι των ομάδων, όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, προσέφεραν τις αιτούμενες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για τις εικαστικές 

επιλογές και λεπτομέρειες των έργων ζωγραφικής. 

Εν συνεχεία, διεξάχθηκε μια καθοδηγούμενη εκτεταμένη συζήτηση, με στόχο οι μαθητές να 

αντιληφθούν ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής και προέλευσης, έχουν 

κοινή μοίρα, ότι ο μοναδικός εχθρός της ανθρωπότητας είναι η αρρώστια και, συνακόλουθα, 

ο θάνατος, καθώς και ότι η ανθρωπότητα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο ενωμένη τις απειλές 

και τους κινδύνους που κατά καιρούς ανακύπτουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά 

ζητήσαμε από τους μαθητές να εντοπίσουν τις διαφορές των νοσοκομείων, γιατρών και 

ασθενών στις δικές τους απεικονίσεις. Αφού αναδείχθηκαν οι διαφορές στα έργα ζωγραφικής, 

τους ζητήσαμε να εντοπίσουν γενικότερα τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι γιατροί και 

ασθενείς στην Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία. Μετά, τους ζητήσαμε να εντοπίσουν τις 

https://www.youtube.com/watch?v=kgByFiTRanw
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ομοιότητες των νοσοκομείων, γιατρών και ασθενών στις παραπάνω ηπείρους. Με 

στοχευμένες ερωτήσεις, όπως «Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης των νοσοκομείων στις διάφορες 

χώρες;», «Ποιοι νοσηλεύονται σε αυτά;», «Τι μάχονται οι γιατροί, ανεξαρτήτως χρώματος, 

φυλής και προέλευσης;», «Τι επιδιώκουν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, 

ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής και προέλευσης;», «Γιατί τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης 

χρησιμοποιούνται πάντα από όλη την ανθρωπότητα και δεν περιορίζονται στο κράτος 

προέλευσης των ιατρών που τα ανακάλυψαν;», οι μαθητές άρχισαν να αντιλαμβάνονται 

σταδιακά ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν στην πραγματικότητα περισσότερες ομοιότητες 

παρά διαφορές, με αποτέλεσμα να αρχίζει να ενισχύεται το αίσθημα ενότητας και σύνδεσης 

με τους «ξένους» συμμαθητές τους. Άρχισαν να συνειδητοποιούν δε, ότι όλοι οι άνθρωποι 

μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αποκτήσουν τα ίδια προβλήματα. Για το λόγο αυτό, είναι 

λογική και αναμενόμενη η αλληλοϋποστήριξη, η αλληλοβοήθεια και η συμπαράσταση 

μεταξύ των ανθρώπων. Η καθοδηγούμενη συζήτηση με τους μαθητές κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι γιατροί, ανεξαρτήτως ηλικίας, ασθενείας, αναπηρίας, καταγωγής, φύλου, 

εθνικότητας, φυλής, πολιτικής τοποθέτησης, κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού και θρησκευτικών πεποιθήσεων των ασθενών τους, υπηρετούν αδιάλειπτα 

τον άνθρωπο, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Αυτή η δίχως εξαιρέσεις προσπάθειά 

τους να περιθάλψουν και να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν, ήταν που 

επιβραβεύθηκε και σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο της πανδημίας. Η τελευταία 

ερώτηση που θέσαμε στους μαθητές είναι: «Αφού λοιπόν οι γιατροί δεν μας ξεχωρίζουν, 

θεωρώντας μας όλους σημαντικούς και πολύτιμους, εμείς γιατί συνεχίζουμε να το κάνουμε;». 

4.3. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τρίτης διδακτικής ώρας 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας, ζητήσαμε από τις ομάδες να αποσυρθούν εκ 

νέου, έκαστη στο χώρο της, εντός της σχολικής αίθουσας, προκειμένου να δημιουργήσουμε 

νέους στίχους στη μουσική σύνθεση του Ιταλικού τραγουδιού «Rinascerò, rinascerai». Τους 

προτρέψαμε να φανταστούν ότι είναι οι γιατροί εκείνης της ηπείρου της οποίας ζωγράφισαν 

νοσοκομεία, γιατρούς και ασθενείς. Συμβουλεύσαμε τις ομάδες να εκφράσουν ως γιατροί, 

μέσω των στίχων, το δικό τους μήνυμα προς την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα τους 

επισημάνθηκε η δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να ντύσουν τη στιχουργική τους προσπάθεια 

με αυτοσχέδια μουσικά όργανα. Για παράδειγμα, μπορούσαν να συνοδεύσουν το μουσικό 

κομμάτι με αυτοσχέδιες κουδουνίστρες (κατασκευάζονται από κουτάκια καφέ ή 

αναψυκτικού, μέσα στα οποία τοποθετούνται φακές, ρύζι, κουμπιά, χαλικάκια ή σπόροι, 

ανάλογα με τον επιθυμητό ήχο) ή με αυτοσχέδια τυμπανάκια (κατασκευάζονται με μικρές 

πήλινες/πλαστικές γλάστρες ή κυλινδρικά κουτιά στα οποία τεντώνουμε ένα ελαστικό υλικό, 

όπως σαμπρέλα ή μια πλαστική/δερματίνη μεμβράνη). 

Ύστερα από την ολοκλήρωση του χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους οι ομάδες, έκαστη 

τραγούδησε ενώπιον της ολομέλειας τη δική της στιχουργική εκδοχή του τραγουδιού 

«Rinascerò, rinascerai», χρησιμοποιώντας μία από τις πάμπολλες εκδοχές καραόκε που 

υπάρχουν στο YouTube. Αφού οι μαθητές εξέφρασαν καλλιτεχνικά τα συναισθήματα, τις 
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ευαισθησίες και ανησυχίες τους μέσα από αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα, η 

συγκεκριμένη διαπολιτισμική παρέμβαση ολοκληρώθηκε, με την ολομέλεια της τάξης να 

αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη εκδοχή του τραγουδιού «Rinascerò, rinascerai» τόσο από 

στιχουργικής άποψης, όσο και από άποψη μουσικής εκτέλεσης. 

5. Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης 

Από τους διδακτικούς στόχους που τέθηκαν στο συναισθηματικό τομέα, αυτοί που έπρεπε σε 

κάθε περίπτωση να ελεγχθεί αν επιτεύχθηκαν ήταν η συνειδητοποίηση από μέρους των 

μαθητών της ανάγκης σεβασμού των ιδεών και εν γένει της προσωπικότητάς των 

συμμαθητών τους, καθώς και ο βαθμός ευαισθητοποίησής τους σε κοινωνικά θέματα που 

αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Για το λόγο αυτό, τα δεκαπέντε (15) τελευταία λεπτά της 

τρίτης διδακτικής ώρας αφιερώθηκαν στην αξιολόγηση της διαπολιτισμικής παρέμβασης, 

αποβλέποντας στην ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Σε ένα απλό φύλλο εργασίας, οι μαθητές, οι οποίοι έχουν πλέον εγκαταλείψει την ομάδα τους 

και επιστρέψει στα θρανία τους, κλήθηκαν να απαντήσουν στα δύο (2) παρακάτω ζητήματα: 

i. Προτείνετε ένα τραγούδι που να αρέσει στους συμμαθητές σας, για να το 

τραγουδήσετε μαζί. 

ii. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα περιστατικό όπου τρεις συμμαθητές σας κοροϊδεύουν ή 

έρχονται στα χέρια με το μικρό Masai από τη Νιγηρία; 

Αρχικά, προκειμένου να απαντήσουν στο πρώτο ερώτημα που τους τέθηκε, κάποιοι μαθητές 

απευθύνθηκαν σε όλη την τάξη, ζητώντας να μάθουν τα αγαπημένα τραγούδια των 

συμμαθητών τους, χωρίς να εξαιρούν αυτούς με καταγωγή από την Αλβανία, το παιδί με 

καταγωγή από τη Νιγηρία, καθώς και τα παιδιά της κοινότητας Ρομά. Οι περισσότεροι 

μαθητές σηκώθηκαν από τα θρανία τους και απευθύνθηκαν στα μέλη της ομάδας που 

ανήκαν, ενώ κάποιοι άλλοι, λίγοι μαθητές, ρώτησαν αυτούς που κάθονταν δίπλα τους, 

μπροστά τους και πίσω τους. Η διερεύνηση των αγαπημένων τραγουδιών της ολομέλειας 

ένωσε επί της ουσίας και πάλι τους μαθητές της τάξης, οι οποίοι, προσπαθώντας να 

ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των συμμαθητών τους κατέγραψαν ένα τραγούδι από την 

Αλβανία, ένα τραγούδι από τη Νιγηρία, ένα τραγούδι της κοινότητας Ρομά, μαζί με εφτά 

ελληνικά τραγούδια. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, οι περισσότεροι μαθητές πρότειναν στις απαντήσεις τους 

δυναμικές λύσεις παρέμβασης στο περιγραφόμενο περιστατικό, εκδηλώνοντας ένα σημαντικό 

βαθμό διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης, καθώς και αίσθημα σεβασμού, ισοτιμίας και 

αποδοχής όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως καταγωγής. Κάποιοι μαθητές, λιγότεροι στον 

αριθμό, περιορίστηκαν σε μια πιο μετριοπαθή στάση, σημειώνοντας ωστόσο την επιτακτική 

ανάγκη εξάλειψης τέτοιων περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, που αντιμετωπίζουν, μεταξύ 

άλλων, τα παιδιά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. 
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Ύστερα από την καταγραφή των απαντήσεών τους και στο δεύτερο ερώτημα, η φάση της 

αξιολόγησης ολοκληρώθηκε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν μέχρι το διάλειμμα, οι μαθητές 

τραγούδησαν κάποια αποσπάσματα από τα αγαπημένα τους τραγούδια, μεταξύ αυτών και τα 

παιδιά με καταγωγή από την Αλβανία, που θέλησαν να παρουσιάσουν στους συμμαθητές 

τους ένα γνωστό και πολύ δημοφιλές τραγούδι της χώρας τους. 

6. Συμπεράσματα 

Η παραπάνω εκπαιδευτική παρέμβαση, που χρησιμοποίησε ως βάση την τέχνη και δη τη 

μουσική, ώθησε τους μαθητές να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και την αλληλεγγύη της 

τάξης, μέσα από τη συλλογική δημιουργία τραγουδιών. Οι μαθητές αισθάνθηκαν πραγματικά 

χαρά και μεγάλη ικανοποίηση μέσα από την πραγμάτωση δημιουργικών δραστηριοτήτων και 

παράλληλα ενισχύθηκε σημαντικά η αυτοπεποίθησή τους. Άλλωστε, οι μουσικές 

δραστηριότητες δημιουργούν πάντοτε καλή διάθεση στα παιδιά (Walter, όπως αναφέρεται 

στον Σακελλαρίδη, 2008), ενώ οι ευχάριστες δημιουργικές μουσικές εμπειρίες έχουν μεγάλη 

πιθανότητα να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους (Sanders, όπως αναφέρεται στην Κολιάδη-

Τηλιακού, 2007). 

Κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των 

μαθητών αντιμετώπισε τη μουσική σύνθεση ως μια δραστηριότητα που απαιτεί συγκέντρωση 

και σοβαρότητα. Οι περισσότεροι μαθητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα, 

αναδεικνύοντας κρυμμένα καλλιτεχνικά χαρίσματα. Επιπλέον, οι παραπάνω διδακτικές 

δραστηριότητες βοήθησαν μαθητές που έως τώρα δεν είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες 

γενικότερα, λόγω διαφορετικής προέλευσης και καταγωγής (παιδιά μεταναστών, μαθητές 

Ρομά), να αναδειχθούν, ενώ όλοι έμαθαν να συνδέουν το ύφος και τις συναισθηματικές 

αποχρώσεις της μουσικής με το περιεχόμενο και το νόημα των στίχων, αναπτύσσοντας το 

καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και ένστικτο, μεταφέροντας ακόμη και ασυνείδητα εκφράσεις 

από γνωστά τους ποιήματα ή στίχους τραγουδιών στα τραγούδια που δημιούργησαν. 

Μέσα από τη φάση της αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

παρέμβαση, όπως δομήθηκε, βοήθησε τους μαθητές να αρχίσουν να αποδέχονται τη 

φυλετική, εθνική, γλωσσική διαφορετικότητα των συμμαθητών τους, να την αναγνωρίζουν 

ως συνθετικό στοιχείο της προσωπικής τους ταυτότητας και όχι να τους απομονώνουν ή να 

τους απορρίπτουν (Γκότοβος, 2010). Αποδείχθηκε λοιπόν έμπρακτα ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση που βασίζεται στη μουσική δρα ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και 

περιθωριοποίησης και αντισταθμίζει τις ανισότητες (Σακελλαρίδης, 2008). 
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Abstract: The integration of ICT in the learning process aims to prepare students for the 

knowledge society. The primary education ICT curriculum guidelines make it important to 

give students the opportunity to go beyond the narrow confines of their school unit by 

opening a window of communication with the outside world. My Cultural Map created an 

eTwinning project involving students from six countries and sixteen schools. The European 

eTwinning platform led to the connecting link of the cultural elements of the countries of 

Greece, Turkey, Romania, Poland, Lithuania and Spain. The founders of the project were the 

teachers from Greece and Turkey. In this particular program students came into contact with 

several Web 2.0 tools, participated in Safer Internet Day and Code Week, programmed in 

Scratch and worked with the LEGO WeDo 2.0 robotics kit. 

Keywords: eTwinning, ICT, Web 2.0, Scratch, Wedo 2.0 

Περίληψη: Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στοχεύει στην προετοιμασία 

των μαθητών για την κοινωνία της γνώσης. Οι κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών των ΤΠΕ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστούν 

σημαντικό να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να περάσουν από τα στενά όρια της σχολικής 

τους μονάδας ανοίγοντας ένα παράθυρο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. «Ο πολιτιστικός μου 

χάρτης» αποτέλεσε ένα έργο eTwinning στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από πέντε χώρες και 

δεκαέξι σχολεία. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο 

ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων των χωρών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Πολωνίας, 

της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ιδρυτές του έργου ήταν οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα 

και την Τουρκία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πολλά Web 

2.0 εργαλεία, συμμετείχαν στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και την εβδομάδα κώδικα, 

προγραμμάτισαν σε Scratch και εργάστηκαν με το kit ρομποτικής LEGO WeDo 2.0.  

Λέξεις-Κλειδιά: eTwinning, ΤΠΕ, Web 2.0, Scratch, Wedo 2.0  
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία 

(2001) τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν πρότυπα συνεργασίας με σκοπό την προστασία 

και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας. Έτσι, μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να 

προχωρήσουν στον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων εστιάζοντας στην 

προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας, στην ευαισθητοποίηση της θετικής αξίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στην καλλιέργεια ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 

γνώσεων για τον πολιτιστικό πλουραλισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα κύρια σημεία του 

σχεδίου δράσης της UNESCO πρέπει να καλλιεργηθεί η γλωσσική πολυμορφία μέσω του 

παγκόσμιου ιστού και να βελτιωθεί η πρόσβαση των χωρών στις νέες τεχνολογίες για 

ανταλλαγή των πολιτιστικών στοιχείων. Το eTwinning αποτελεί μια ευρωπαϊκή δράση η 

οποία αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη γιατί δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο σ΄ ότι αφορά τους πολιτισμούς και τις 

γλώσσες (O'Dowd, 2007). Εστιάζει στην ενίσχυση των Τ.Π.Ε. μέσα στις σχολικές μονάδες 

και έχει αναδειχθεί σε μια εκπαιδευτική κοινότητα μάθησης (Παπαδάκης, 2015). Οι εταιρικές 

σχέσεις που διαμορφώνονται στα πλαίσια των προγραμμάτων eTwinning χρησιμοποιούν όλες 

τις δυνατότητες των Web 2.0 εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί μια ουσιαστική 

συνεργατική και διαπολιτισμική σύνδεση (Redecker et all., 2009). O εμπλουτισμός του 

παγκόσμιου ιστού με τα Web 2.0 εργαλεία ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων. Έτσι, ενισχύεται η αλληλενέργεια μεταξύ των 

ανθρώπων και μαθαίνει ο ένας από τον άλλον (O'Reilly, 2007). Εκτός από την ενίσχυση των 

τεχνολογικών δεξιοτήτων το eTwinning καλλιεργεί και τις ήπιες δεξιότητες που αφορούν τα 

προσωπικά χαρίσματα ενός μαθητή όπως είναι η δημιουργικότητα, η δομημένη σκέψη του, η 

ικανότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους άλλους, η ευγένεια, η υπευθυνότητά, 

η κριτική του σκέψη, η ακεραιότητα, η ευελιξία, η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνειά, η 

αυτοεκτίμηση και η εργασιακή ηθική του (Robles, 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα τους Wastiau et al. (2011) σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών στο 

eTwinning έδειξε ότι δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνήσουν άλλες χώρες 

μαθαίνοντας για τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους και να τον συγκρίνουν με τη δική 

τους χώρα. Το eTwinning αποτελεί ένα κοινό διαδικτυακό συνεργατικό περιβάλλον 

ανταλλαγής διαπολιτισμικών στοιχείων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Έπειτα από έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013) σε μαθητές που συμμετείχαν σε έργα eTwinning αποδείχτηκε 

ότι δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του eTwinning και 

αποκομίζουν πολλά οφέλη από την ομαδοσυνεργατική εργασία και από την γνωριμία τους με 

άλλους πολιτισμούς.  

Σύνδεση έργου με τη διδακτέα ύλη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΤΠΕ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΙΕΠ, 2019) υπάρχουν οι ενότητες «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ», «Δημιουργώ με 
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πολυμέσα και παρουσιάσεις» , «Προγραμματίζω τον Υπολογιστή» και «Υλοποιώ σχέδια 

έρευνας» τα οποία να συνδέονται με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες. Ο εκπαιδευτικός καλείται 

να ετοιμάσει μια σειρά από δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές να επικοινωνήσουν και να 

συνεργαστούν ανταλλάσσοντας ιδέες με μαθητές από άλλα σχολεία. Κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς θα πρέπει να εκπονήσουν έργα τα οποία τα αναρτούν δημοσιοποιώντας τα 

σε ασφαλείς εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Επίσης, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προτείνει 

εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές όπως είναι τα Web 2.0 εργαλεία, το Google Maps, 

Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και Λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξων/κουίζ. Σ΄ ό,τι αφορά 

την ενότητα «Προγραμματίζω τον υπολογιστή» υπάρχει το προγραμματιστικό περιβάλλον 

οπτικού προγραμματισμού Scratch και η ενότητα της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» όπου οι 

μαθητές θα πρέπει να συναρμολογούν και να προγραμματίζουν ρομπότ καθοδηγώντας τα να 

εκτελέσουν αλγορίθμους. Στα πλαίσια του ΑΠΣ των ΤΠΕ εκπονήθηκε στο 7ο Δημοτικό 

σχολείο Δράμας ένα έργο eTwinning με τίτλο «Ο πολιτιστικός μου χάρτης».  

Σκοπός και στόχοι του έργου 

Απώτερος σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να ανταλλάξουν διαπολιτισμικά στοιχεία με 

άλλες χώρες δουλεύοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. 

Οι στόχοι του έργου που τέθηκαν απ’ όλους τους εταίρους για τους μαθητές ήταν: 

• Να εντοπίζουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών μέσω δημιουργικών 

δραστηριοτήτων που είναι συνυφασμένες με την ιστορία, την γεωγραφία και την 

τέχνη.  

• Να γνωρίσουν μνημεία και χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO που ανήκουν στις συμμετέχοντες χώρες.  

• Να ενισχύσουν τις γλωσσικές δεξιότητες τους (αγγλικά ή γλώσσες άλλων χωρών) 

μέσα απ’ την απαγγελία ποιημάτων σπουδαίων ποιητών της κάθε χώρας και να 

συνθέσουν ένα κοινό ποίημα.  

• Να ενισχύσουν τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο 

χρησιμοποιώντας το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch 3.0 και το kit 

ρομποτικής LEGO Education Wedo 2.0. 

• Να συμμετέχουν στην ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου και να ενημερωθούν για τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 

• Να εφαρμόσουν τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου (Netiquette) στη 

συνεργασία τους με τους μαθητές των άλλων χωρών. 

• Να ενδυναμώσουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας δημιουργικά 

καινούρια ψηφιακά εργαλεία.  
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• Να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες όπως ομαδικότητα, ευελιξία, 

αίσθημα πρωτοβουλίας και προσφοράς, δημιουργικότητα, οργάνωση χρόνου, 

υπευθυνότητα, επικοινωνία και ευγένεια. 

 

Υλοποίηση του έργου 

Α’ Μέρος  

Ανάθεση καθηκόντων, παρουσίαση προγράμματος και γνωριμία μεταξύ των 

σχολείων  

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε το σχέδιο του έργου με όλους τους εταίρους και έγινε 

η ανάθεση των καθηκόντων τους από τους ιδρυτές. Αποφασίστηκε από κοινού ότι το έργο θα 

διαρκούσε 1 χρόνο καθώς ο αριθμός των χωρών και τα σχολεία ήταν πολλά. Αφού 

εξασφαλίστηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες των γονέων το έργο ξεκίνησε με μηνύματα 

καλωσορίσματος στο forum του twinspace2 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας του eTwinning. 

Εντοπίστηκαν οι χώρες που είναι εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητήθηκαν 

μέσω Google Earth τα σχολεία των εταίρων και έγινε μια εικονική επίσκεψη σ’ όσα ήταν 

χαρτογραφημένα. Έπειτα ακολούθησε μια παρουσίαση του χάρτη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

(Ε.Ε.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 10 (ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας), στο άρθρο 11 (ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης) και στο 

άρθρο 22 (πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία). Οι μαθητές παρουσίασαν 

τον εαυτό τους, το σχολείο τους και την πόλη τους. Τέλος, με τη διδακτική τεχνική του 

καταιγισμού ιδεών οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση «What does intangible cultural 

heritage mean to you?» χρησιμοποιώντας το Web 2.0 εργαλείο AnswerGarden3.  

Οι μαθητές έφτιαξαν λογότυπα και poster με τον τίτλο του έργου χρησιμοποιώντας τα 

διαδικτυακά εργαλεία Wordart4 και Canva5 και στη συνέχεια με ερωτηματολόγια που τους 

διαμοιράστηκαν ψήφισαν τα καλύτερα. Στη συνέχεια το νικητήριο λογότυπο ενσωματώθηκε 

σε κάθε ψηφιακό προϊόν του έργου αφού αποτέλεσε την ταυτότητα του προγράμματος. 

Έπειτα, οι μαθητές απάντησαν σε on-line διαδραστικά κουίζ που φτιάχτηκαν με τις 

 
2 Το eTwinning παρέχει ένα διαδικτυακό εικονικό χώρο για το κάθε έργο όπου εκεί εκπαιδευτικοί και μαθητές 

μπορούν να αναρτούν τις εργασίες τους, να ανταλλάσσουν μηνύματα, να γράφουν στο forum, και να 

συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο. Ο χώρος αυτός ονομάζεται twinspace (Πηγή: http://www.etwinning.gr/2016-

02-29-11-14-03/twinspace/527-twinspace-2).  
3 Το AnswerGarden είναι ένα νέο μινιμαλιστικό εργαλείο ανατροφοδότησης. Χρησιμοποιείται για το 

διαδικτυακό καταιγισμό ιδεών και για σχόλια στην τάξη (Πηγή: https://answergarden.ch/). 
4 Το Wordart είναι διαδικτυακό λογισμικό που δημιουργεί όμορφα σύννεφα λέξεων σε διάφορα σχήματα τα 

οποία προσαρμόζονται σε διαφορετικές γραμματοσειρές, χρώματα και διατάξεις (Πηγή: https://wordart.com/). 
5 Το Canva είναι ένα διαδικτυακό πολυεργαλείο δημιουργίας γραφικών και βίντεο (Πηγή: 

https://edtech.gr/canva/). 
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διαδικτυακές εφαρμογές LearningApps6 και Wordwall7 προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα 

τις χώρες με τις οποίες πρόκειται να συνεργαστούν. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις μεταξύ των σχολείων, 

ανταλλαγή μηνυμάτων (twinmails) μέσω του twinspace του έργου και συζητήσεις στο forum 

του προγράμματος. Κάθε μαθητής είχε το δικό του λογαριασμό με τον οποίο συνδεόταν στο 

twinspace του έργου. Συνολικά η ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning ένωσε διαδικτυακά 14 

εκπαιδευτικούς και 193 μαθητές. 

Β’ Μέρος  

Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της UNESCO  

Είναι σημαντικό η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά κάθε χώρας να μεταφέρεται στις 

μελλοντικές γενιές καθώς αποτελεί πηγή ζωής και έμπνευσης. Η κάθε χώρα επέλεξε να 

παρουσιάσει ένα μνημείο η χώρο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της 

UNESCO και στη συνέχεια οι μαθητές μοιράστηκαν μέσω του Web 2.0 εργαλείου Padlet8 τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα, τα σχόλια, και τις ζωγραφιές τους. Συγκεκριμένα η κάθε χώρα 

επέλεξε να παρουσιάσει: 

• Ελλάδα - Archaeological Site of Philippi 

• Πολωνία - Białowieża Forest 

• Τουρκία - Göbeklitepe 

• Ισπανία - Works of Antoni Gaudí 

• Λιθουανία - Historic centre Vilnius, Curonian Spit, Paveldas Lietuvoje. 

• Ρουμανία - Danube Delta  

Οι μαθητές έμαθαν ότι η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της UNESCO ανήκει σε όλους 

τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία βρίσκονται. 

Σύμφωνα με τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO (1999) η 21η Μαρτίου ορίστηκε ως 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ημέρας η κάθε χώρα επέλεξε 

ένα ποίημα στη δική της γλώσσα και ανέθεσε σε μαθητές των υπόλοιπων χωρών να το 

απαγγείλουν. Τα ποιήματα που επιλέχθηκαν ήταν: 

• Ελλάδα - “Ithaca” (Poet - Constantine Peter Cavafy) 

• Πολωνία - “Pomidor” (Poet - Jan Brzechwa) 

 
6Το LearningApps είναι μια Web 2.0 εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαδραστικών 

δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού σκοπού (Πηγή: https://edtech.gr/learning-apps-education/). 
7Το Wordwall είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει 

προσαρμοσμένες δραστηριότητες για την τάξη όπως κουίζ, αντιστοιχίσεις, παιχνίδια λέξεων κ.α.. (Πηγή: 

https://wordwall.net/). 
8 Το Padlet είναι ένα Web 2.0 εργαλείο και αποτελεί έναν ομαδοσυνεργατικό πίνακα ανάρτησης πολυμεσικών 

στοιχείων όπως είναι το κείμενο, η εικόνα, το animation, ο ήχος και το βίντεο (Πηγή: https://padlet.com/about). 

https://learningapps.org/user/anthizi
https://learningapps.org/user/anthizi
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• Τουρκία - “Dünya Çocuk” (Poet - Beytullah Hatoğlu) 

• Ισπανία - “La Ginesta” (Poet - Joan Maragall) 

• Λιθουανία - “Senelės pasaka” (Poet - Poet Salomėja Neris) 

Η Ρουμανία δεν συμμετείχε στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν 

πολύ με την απαγγελία των ποιημάτων καθώς για πρώτη φορά μίλησαν στις γλώσσες των 

άλλων κρατών.  

Στη συνέχεια o τίτλος του έργου “My cultural map” αποτέλεσε για τους μαθητές μια 

ακροστοιχίδα για να γράψουν για το κάθε γράμμα ένα στίχο του κοινού τους ποιήματος με το 

Web 2.0 εργαλείο ZUMPad 9.  

Η επόμενη δραστηριότητα που ακολούθησε ονομάστηκε “Deep nostalgia for Artists”. Η κάθε 

χώρα επέλεξε έναν καλλιτέχνη ζωγράφο και στη συνέχεια έδωσε ζωή σε μια φωτογραφία του 

με τη διαδικτυακή εφαρμογή MyHeritage10. Φτιάχτηκε μια εικονική περιήγηση με τίτλο 

“eTwinning - My Cultural Map Museum of Famous Artists” με τη διαδικτυακή εφαρμογή 

Artsteps11 (βλ. Εικόνα 1). Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε μ’ ένα τελικό βίντεο 

παρουσίασης όλων των ζωγράφων.  

 

Εικόνα 1. Εικονική περιήγηση με το Artsteps 

 
9 Το ZUMPad είναι ένα διαδικτυακό Web 2.0 εργαλείο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

συνεργατικού κειμένου ή κοινής χρήσης πληροφοριών (Πηγή: https://zumpad.zum.de/). 
10 Το MyHeritage είναι η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για την εξερεύνηση της οικογενειακής ιστορίας, την 

αποκάλυψη της εθνικής καταγωγής και την εύρεση νέων συγγενών. Επίσης δίνει ζωή σε φωτογραφίες με 

κοντινά πλάνα προσώπων (Πηγή: https://www.myheritage.com/) 
11 Το Artsteps είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας εικονικών περιηγήσεων (Πηγή: 

https://www.artsteps.com/). 
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Γ’ Μέρος 

Παραδοσιακά φαγητά και Χριστουγεννιάτικά έθιμα 

Στη συνέχεια οι μαθητές συμμετείχαν στη δραστηριότητα “Let's prepare our cultural Lunch”. 

Μαγείρεψαν παραδοσιακά φαγητά του τόπου τους στην κουζίνα του σπιτιού τους και τα 

παρουσίασαν μ΄ ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε σ΄ ένα Padlet. Έπειτα φτιάχτηκε ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο “My cultural map - Recipes book” με το Web 2.0 εργαλείο 

Storyjumper12 όπου κάθε σελίδα περιείχε από κάθε σχολείο μια παραδοσιακή συνταγή με τον 

μαθητή που την έφτιαξε. 

Αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά έθιμα, κάρτες και τραγούδησαν τα κάλαντα. 

Όλο το ψηφιακό υλικό που παράχθηκε από κάθε χώρα αναρτήθηκε σ΄ ένα συνεργατικό τοίχο 

Padlet. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα χριστουγεννιάτικο ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο "My 

Christmas cultural map". 

Δ’ Μέρος  

Προγραμματισμός, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Εορτασμός ημέρας eTwinning 

Οι ιδρυτές του προγράμματος δημιούργησαν μια εκδήλωση για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 

προγραμματισμού (https://codeweek.eu/) την οποία την καρφίτσωσαν στον χάρτη των 

εκδηλώσεων. Δημιουργήθηκε ένα κοινό έργο στο on-line περιβάλλον του Scratch και η κάθε 

χώρα προγραμμάτισε το δικό της κομμάτι. Ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο προγραμματισμός φέρνει κοντά μαθητές από διαφορετικές 

χώρες μέσα από ένα κοινό έργο. Επίσης, προγραμμάτισαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα 

https://hourofcode.com/ και αποκωδικοποίησαν pixel art εικόνες που δημιουργήθηκαν με την 

online εφαρμογή ZaplyCode13. Τέλος, έφτιαξαν ένα κινούμενο όχημα με το kit ρομποτικής 

LEGO WeDo14 2.0 προγραμματίζοντας το να πηγαίνει από χώρα σε χώρα στον χάρτη “My 

cultural map” (βλ. Εικόνα 2).  

 
12 Το Storyjumper είναι ένα Web 2.0 εργαλείο που επιτρέπει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται 

για να δημοσιεύσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (Πηγή: https://www.storyjumper.com/) 
13 Το ZaplyCode είναι ένα οπτικό εργαλείο προγραμματισμού για την εμπλοκή των μαθητών στον εκπληκτικό 

κόσμο της κωδικοποίησης (Pixel Art) με διασκεδαστικό τρόπο (Πηγή: https://www.zaplycode.it/).   
14 Το πακέτο ρομποτικής LEGO Education WeDo 2.0 σχεδιάστηκε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό 

τη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας 

και του προγραμματισμού (Πηγή: https://education.lego.com/en-us/). 

https://codeweek.eu/
https://hourofcode.com/


International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 286 of 440                                                                                                              

 

Εικόνα 2. Kit ρομποτικής WeDo 2.0 

Οι μαθητές συμμετείχαν στην ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο 

και απάντησαν σε on-line κουίζ που φτιάχτηκαν με το Wordwall. Ενημερώθηκαν για θέματα 

όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το ηλεκτρονικό ψάρεμα, τα ψεύτικα προφίλ, το φαινόμενο 

της διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων, τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Κάθε σχολείο έστειλε το δικό του μήνυμα αποτυπωμένο στο χαρτί σχετικά με το 

πως πρέπει να προφυλάσσονται οι μαθητές όταν πλοηγούνται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια 

όλα τα μηνύματα συνενώθηκαν σ΄ ένα κοινό βίντεο. 

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημέρα της Ευρώπης15 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. H κοινότητα του eTwinning συμμετέχει με εορτασμούς 

και όλοι οι eTwinners εκπονούν δραστηριότητες στα σχολεία τους. Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης ημέρας όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος “My cultural map” 

οργάνωσαν κοινές δραστηριότητες όπως παζλ και Pixel art κωδικοποίηση με το 

μήνυμα“Happy eTwinning Day”. 

Αξιολόγηση - Διάχυση 

Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές έγινε στο τέλος του προγράμματος. Όλοι 

απάντησαν σ’ ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο φτιάχτηκε με τη διαδικτυακή 

εφαρμογή Google Forms προκειμένου να ανιχνευθεί η θετική επίδραση του προγράμματος 

στους μαθητές. Συγκεκριμένα, στην έρευνα πήραν μέρος 193 μαθητές εκ των οποίων το 

56,5% (109 μαθητές) ήταν κορίτσια ενώ το 43,5% (84 μαθητές) ήταν αγόρια (βλ. Γράφημα 

1).  

 
15 Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πηγή: https://european-union.europa.eu/principles-countries-

history/symbols/europe-day_el). 
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Γράφημα 1. Φύλο 

 

Αναλυτικότερα, το 7,8% των μαθητών ήταν από την Ελλάδα, το 61,7% ήταν από την 

Τουρκία, το 6,7% ήταν από την Πολωνία, το 7,3% ήταν από τη Ρουμανία, το 8,3% ήταν από 

την Ισπανία, και το 8,3% ήταν από την Λιθουανία (βλ. Γράφημα 2). Η Τουρκία είχε το 

μεγαλύτερο ποσοστό γιατί συμμετείχε στο έργο με 9 σχολεία. 

 

 

Γράφημα 2. Χώρα προέλευσης μαθητών 

Σ΄ ότι αφορά την ομάδα των ερωτήσεων που αφορούσαν την διαπολιτισμική συνείδηση 

σύμφωνα με το Γράφημα 3 οι μαθητές απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό από πολύ έως 

πάρα πολύ ότι έμαθαν πολλά για άλλες χώρες και πολιτισμούς, έκαναν φίλους στο εξωτερικό 

τους οποίους θέλουν να τους κρατήσουν, μίλησαν στους γονείς τους για τις χώρες που 
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61,7%
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γνώρισαν, έμαθαν να σέβονται τη διαφορετικότητα και αισθάνονται μέλη του 

διαπολιτισμικού κόσμου. 

 

Γράφημα 3. Επιτεύγματα μαθητών 

 

Τα Γραφήματα 4,5 αφορούν την ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών και 

εξετάζουν κατά πόσο οι μαθητές θεωρούν ότι έμαθαν τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία. Σ΄ 

ότι αφορά τα Web 2.0 εργαλεία Answer Garden, Jigsaw Planet, Wordart, Canva, Padlet και 

ZUMPad οι μαθητές από τις απαντήσεις τους δείχνουν ότι τα έμαθαν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους εξαιρετικά καλά. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία Pixel Art και MyHeritage. 

Σχετικά με τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Scratch και WeDo 

2.0 οι μαθητές θεωρούν ότι τα έμαθαν πολύ καλά. Η ευκολία εκμάθησης των Web 2.0 

εργαλείων θεωρείται πάντα πιο εύκολη από τους μαθητές σε σχέση με τα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα καθώς δεν απαιτούν υπολογιστική σκέψη. Δεν υπήρξε ούτε ένας μαθητής που 

επέλεξε την απάντηση «Not at all - Καθόλου».  
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Γράφημα 4. Τεχνολογικές Δεξιότητες ομάδα1 

 

 

Γράφημα 5. Τεχνολογικές Δεξιότητες ομάδα2 
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Η 5η ερώτηση αφορούσε το σύνολο των τεχνολογικών εργαλείων που παρέχει το twinspace 

του έργου (βλ. Γράφημα 6). Οι μαθητές φάνηκε να έμαθαν εξαιρετικά καλά να 

ανταλλάσσουν μηνύματα, να συνομιλούν στο chat και να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις 

μέσω της υπηρεσίας “meeting online” του twinspace. Τα επικοινωνιακά εργαλεία πάντα 

ενθουσιάζουν περισσότερο τους μαθητές. Επίσης, οι μαθητές έμαθαν σε πολύ καλό βαθμό να 

αναρτούν το ψηφιακό τους υλικό στο twinspace και να γράφουν στο forum. 

 

 

Γράφημα 6. Εξοικείωση με το twinspace 

Σύμφωνα με το Γράφημα 7 οι μαθητές ανέπτυξαν από πολύ καλά έως εξαιρετικά καλά τις 

ήπιες δεξιότητες τους που αφορούν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα, το αίσθημα της 

προσφοράς και της υπευθυνότητας. 
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Γράφημα 7. Ήπιες δεξιότητες 

Το 88,1% των μαθητών βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες που αφορούν την αγγλική 

γλώσσα από πολύ έως εξαιρετικά πολύ (βλ. Γράφημα 8). 

 

 

Γράφημα 8. Γλωσσικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με το Γράφημα 9 το 94,9% των μαθητών θα πρότειναν στους συμμαθητές τους από 

πολύ έως πάρα πολύ να συμμετέχουν σε eTwinning προγράμματα. 
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Γράφημα 9. Προτροπή συμμετοχής σε προγράμματα eTwinning 

 

Τέλος, το 94,3% των μαθητών απάντησε ότι θέλει να συνεχίσει να συμμετέχει σε eTwinning 

προγράμματα από πολύ έως πάρα πολύ (βλ. Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10. Μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα eTwinning 

Επιπρόσθετα, υπήρξε μια τελική αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στο 

τελικό webinar. Η διάδοση του έργου έγινε μέσω από τις ιστοσελίδες των σχολείων και τα 

κοινωνικά δίκτυα. Ο ιδρυτής της Τουρκίας παρουσίασε το έργο στο συνέδριο eTwinning της 

Τουρκίας. Το έργο βραβεύτηκε με 13 ετικέτες ποιότητας από τις αντίστοιχες Εθνικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης eTwinning των χωρών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, 

της Λιθουανίας και της Πολωνίας.  
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Συμπεράσματα 

Η επίτευξη των στόχων έγινε με την εμπλοκή των μαθητών σ’ όλες τις δραστηριότητες του 

προγράμματος. Το έργο αυτό έδωσε κίνητρα στους μαθητές να πλοηγηθούν εικονικά και με 

μεγάλη υπευθυνότητα σε καινούριους κόσμους. Οι μαθητές κατανόησαν ότι οι νέες 

τεχνολογίες εξαλείφουν τα σύνορα και τις αποστάσεις και μέσα απ’ αυτό υιοθέτησαν στάσεις 

και αντιλήψεις ότι αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης διαπολιτισμικής κοινότητας. Μέσα απ’ 

αυτήν την έντονη αλληλεπίδραση με μαθητές άλλων σχολείων βγήκαν από τη μικρή σχολική 

κοινότητα και συνειδητοποίησαν ότι το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο 

δημιουργικό. Υιοθέτησαν στάσεις και αντιλήψεις ότι αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης 

κοινότητας που καλείται Ευρώπη. Μέσα απ’ αυτήν την αλληλεπίδραση με τους μαθητές 

άλλων κρατών προέβησαν στην ανακάλυψη καινούριων πολιτισμικών στοιχείων, 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και μαθησιακών διαδικασιών και ενίσχυσαν τις τεχνολογικές, 

γλωσσικές και ήπιες δεξιότητές τους δεχόμενοι επιδράσεις από την ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα. 
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Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών στελεχών των ΕΠΑΛ για την λειτουργία 

του θεσμού της μαθητείας και ο ρολος του διευθυντή στην υλοποίησή του 

Investigation of the views of the educational executives of EPAL on the operation of the 

institution of apprenticeship and the role of the director in its implementation 

Γεώργιος Ταβελλάρης, ΥΠΕΘ, Εκπαιδευτικός, ΜΔΕ, agrogets@gmail.com 

Georgios Tavellaris, Ministry of Education, Educator, M. Ed., e-mail agrogets@gmail.com 

▪  

▪  

▪  

Abstract: The present research seeks to present the operation of the innovative institution of 

apprenticeship in technical vocational education (TVE) through EPAL and the contribution of 

the Director to the most effective implementation through the investigation of the views of the 

managerial and educational staff. Following the reference to the current legislative framework 

for the institution of apprenticeship, the presentation of basic principles and models of the 

educational and broader administration, as well as the characteristics of the directors, who 

undertake the administration of the institution of apprenticeship,  an attempt is made to 

outline the degree of effectiveness of the operation with innovative methods of administration, 

as well as the way of introducing this innovative institution taking into account the broader 

environment, where this innovation takes place through presentation of the positive and weak 

points, which are identified by the participants in the survey with the help of the relevant 

bibliography. 

Keywords: apprenticeship, EPAL, educational administration, innovation 

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να παρουσιάσει τη λειτουργία του καινοτόμυ 

θεσμού μαθητείας στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΕ) μέσω των ΕΠΑΛ και τη 

συμβολή του Διευθυντή στην αποτελεσματική εφαρμογή του μέσω της διερεύνησης των 

απόψεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Μετά την αναφορά στο ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για τον θεσμό της μαθητείας, την παρουσίαση βασικών αρχών και 

προτύπων της εκπαιδευτικής και ευρύτερης διοίκησης, καθώς και των χαρακτηριστικών των 

διευθυντών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση του θεσμού της μαθητείας, επιχειρείται να 

σκιαγραφηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της λειτουργίας με καινοτόμες μεθόδους 

διοίκησης, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής του καινοτόμου αυτού θεσμού λαμβάνοντας υπόψη 

το ευρύτερο περιβάλλον, όπου η καινοτομία αυτή λαμβάνει χώρα μέσω της παρουσίασης των 

θετικών και αδύνατων σημείων, τα οποία εντοπίζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

με τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Λέξεις κλειδιά: μαθητεία,  ΕΠΑΛ, εκπαιδευτική διοίκηση, καινοτομία 
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Εισαγωγή 

Οι στόχοι που αποτυπώνονται με την παρούσα μελέτη αφορούν στην διερεύνηση της 

επάρκειας των πόρων, μέσων και προσωπικού και της αποτελεσματικής τους διαχείρισης από 

τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, στην διερεύνηση της ύπαρξης θετικού  κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων και πως 

αυτό διασφαλίζεται για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος της μαθητείας, στην 

εξέταση του επιπέδου συνεργασίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας με στελέχη της 

εκπαιδευτικής, αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,  στον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών του διευθυντή, που  απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση του 

διοικητικού και οργανωτικού του έργου και στην αναζήτηση τυχόν παραγόντων που 

δυσχεραίνουν το έργο των στελεχών εκπαίδευσης του προγράμματος μαθητείας.  

Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας, 

όπου το δυικό σύστημα φαίνεται να κερδίζει έδαφος για την λειτουργία του καινοτόμου 

αυτού θεσμού δίνοντας έμφαση στην διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

προς όφελος, τόσο των μαθητευομένων, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Ακολουθεί το 

πλαίσιο διοικητικής υποστήριξης του θεσμού της μαθητείας βάσει των αρχών, των μεθόδων 

και των μοντέλων της εκπαιδευτικής διοίκησης, που προσαρμόζονται στον ανωτέρω θεσμό. 

Εξετάζεται αφενός επίσης ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης της 

εκπαίδευσης στην επιτυχή εφαρμογή του θεσμού, ως φορείς καινοτόμων μεθόδων διοίκησης 

και αφετέρου, ο βαθμός της αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού της μαθητείας από 

όλους τους εμπλεκόμενους, είτε στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων είτε και σε συνεργασία 

με εξωτερικούς τοπικούς και διοικητικούς παράγοντες. 

Τελευταία, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του καινοτόμου θεσμού της 

μαθητείας, υπό το πρίσμα του κρίσιμου ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας και 

σύμφωνα πάντα με τις απόψεις αυτού, αλλά και των εκπαιδευτικών. Αυτή καθορίζεται από 

τις οργανωτικές και αμιγώς διοικητικές ικανότητες του διευθυντή (operational management) 

και από τις ηγετικές ικανότητες αυτού για την υπερπήδηση εμποδίων, που τυχόν 

παρουσιάζονται, για την μεταφορά οράματος στις ομάδες εργασίας, ώστε την βελτιστοποίηση 

του αποτελέσματος για όλους τους εμπλεκόμενους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

1.  Η μαθητεία στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη  

Σύμφωνα με τον σκοπό της έρευνας, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση έχει εδώ και 

χρόνια υψηλή εκπαιδευτική και πολιτική σημασία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Με 

αφετηρία την Ελλάδα, θεωρείται χρήσιμη η συνοπτική παρουσίαση της θεσμικής εξέλιξης 

της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης την τελευταία εικοσαετία, όπως φαίνεται στον 

(πίνακας 1) με την επικράτηση των τελευταίων ετών του δυικού συστήματος εκπαίδευσης, 

τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.   
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Πίνακας 1: Ιστορική εξέλιξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα  

Νόμος Αντικείμενο ρύθμισης 

Ν. 1566/1985 Διάρθρωση της Β΄βάθμιας  της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης – Ένταξη Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στον Β κύκλο 

σπουδών Β' βάθμιας Εκπαίδευσης 

Ν. 2640/1998 Ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), που 

ανήκουν στη μεταγυμνασιακή βαθμίδα   

Ν. 3475/2006 Κατάργηση των ΤΕΕ και ίδρυση των Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) 

Ν. 4186/2013 Εισαγωγή του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας στα ΕΠΑΛ 

(δυικό σύστημα εκπαίδευσης) 

ΚΥΑ 26385/Β/2017 Αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας 

ΚΥΑ2859/Β'/ 2017 Διάρθρωση τάξεων μαθητείας και προγραμμάτων σπουδών 

(Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

 

Στη Γερμανία, υπάρχει μεγάλος αριθμός σπουδαστών που φοιτά σ’ αυτή και η λειτουργία 

της, η οποία έχει αρκετά μεγάλη αυτοδυναμία στο συγκεκριμένο τομέα, αποτελεί βασική 

μέριμνα του κράτους. Αυτή η εκπαιδευτική μορφή είναι συνδεδεμένη με τα συνδικάτα και 

τους επαγγελματικούς φορείς και έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Υπάρχει ποικιλομορφία και 

είναι δύσκολο να δοθεί η εικόνα της τεχνικής εκπαίδευσης. (Cedefop, 1987) 

Στην Φινλανδία, φαίνεται ότι η μάθηση από παλαιότερες εμπειρίες μπορεί να αποτελέσει την 

βάση για μελλοντικές επιτυχίες. Το τελευταίο μάλιστα σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

διδασκαλία και την μάθηση, την αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος, τον 

περιορισμό των μαθητικών διαρροών και του νέου τρόπου διοίκησης των σχολικών μονάδων 

τους βασιζόμενου στη στοχοθεσία και επίτευξη στόχων αποτέλεσαν τη βάση για την 

ανάπτυξη της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης.(Sahlberg, 2007)  

Από έρευνες σε Αυστραλία και Β. Αμερική διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη κατάλληλου 

σχεδιασμού των διευθυντών αποτελεί παράγοντα σχολικής αποτυχίας, κάτι για το οποίο 

ευθύνονται και οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, η ηγεσία συνδέει ικανότητες του συνολικού 

προσωπικού που υπηρετεί στα σχολεία. (Fink & Brayman, 2006) 

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στη Γερμανία παρέχεται μέσα από ένα δυικό σύστημα. Αυτή 

χωρίζεται σε δυο μέρη, την εκπαίδευση στο σχολείο και την εκπαίδευση μαθητείας στο χώρο 

εργασίας. Στόχος αυτού του συστήματος είναι η παροχή γνώσεων, τόσο θεωρητικών μέσα 
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από ένα συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, όσο και πρακτικών δηλαδή την εξάσκηση του 

επαγγέλματος στην επιχείρηση. (Eurydice, 2008) 

Στην Ιταλία υπάρχουν αρκετοί τύποι τεχνικών σχολών με δυο κύκλους σπουδών, ένα διετή 

και έναν τριετή, για μαθητές ηλικίας από 14 έως 19 ετών στους τομείς της βιομηχανίας, της 

γεωργίας και του εμπορίου. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανήκει στην 

αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην οποία συμμετέχουν μαθητευόμενοι από 15 

έως 25 ετών και μεγαλύτεροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές 

έχουν πιο ελαστικά προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα των οποίων καθορίζονται από τις 

αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στη Δανία, που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Φινλανδία, η τεχνική επαγγελματική 

εκπαίδευση έχει τρεις μορφές, ήτοι την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το 

ανώτερο πρόγραμμα εμπορικών σπουδών και το ανώτερο πρόγραμμα τεχνικών σπουδών. 

Στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχουν περίπου 85 

σχολές με 200 ειδικότητες, όπου φοιτούν νέοι από 16 έως 20 ετών. Οι σχολές αυτές σκοπό 

έχουν να παρέχουν, πέρα από επαγγελματικές δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, 

γενική μόρφωση, ώστε οι μαθητές να ενισχύσουν ολιστικά την προσωπικότητά τους. 

(Eurydice, 2008) 

Με τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να πούμε ότι η Μαθητεία είναι ένας συνδυασμός 

τυπικής εκπαίδευσης και προγράμματος εξάσκησης (δυικό σύστημα) που λαμβάνει χώρα στο 

ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο και παρέχει συστηματική και μακροχρόνια εκπαίδευση. 

(Μόραλη, 2017)  

Παρά την αναγκαιότητα του θεσμού της μαθητείας και την αναβάθμιση του ρόλου της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη στην 

απασχολησιμότητα και διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στη μείωση των 

μαθητικών διαρροών και την κοινωνική συνοχή των νέων, εκφράστηκαν παρά το πρόωρο της 

εφαρμογής του θεσμού της μαθητείας κάποιες επιφυλάξεις, τόσο από εκπαιδευτικούς, όσο 

από διευθυντικά στελέχη. Οι μεν εκπαιδευτικοί φάνηκαν επιφυλακτικοί σχετικά με την 

επίτευξη στόχων, όπως αυτού της μείωσης της ανεργίας στην χώρα μας, της εξασφάλισης 

συνέχειας στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και την ομαλή ένταξή τους στον χώρο 

εργασίας, της επαρκούς πληροφόρησής τους για την εφαρμογή της μαθητείας, τόσο από το 

κράτος, όσο και από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και για την επαγγελματική  ανάπτυξη 

των πρώτων. Τα δε διευθυντικά στελέχη τόνισαν την ανάγκη για επαρκή διδακτική, 

επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του θεσμού της μαθητείας από το κράτος, με 

ταυτόχρονη βελτίωση του διοικητικού πλαισίου συνεργασίας με τις αρμόδιες συνεργαζόμενες 

δημόσιες υπηρεσίες και εξέλιξη του προσωπικού τους. Επιπλέον, ζητούν την αμεσότερη 

πληροφόρηση ή και εκπαίδευσή τους για θέματα διαχείρισης των εκπαιδευτικών θεμάτων, 

που άπτονται του θεσμού της μαθητείας, αλλά και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού τους και της διαχείρισης κρίσεων που τυχόν προκύπτουν κατά τη συνεργασία με 

άλλους δημόσιους φορείς.  (Κόκκορα, 2017) 
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1.1 Η εκπαιδευτική διοίκηση 

Την τελευταία εικοσαετία έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 

διαδικασία αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων, με κυρίαρχες τάσεις την 

αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών και την σχετική αυτονόμηση της σχολικής 

μονάδας, τόσο στην δευτεροβάθμια, όσο και την τεχνολογική εκπαίδευση. Βασικό 

χαρακτηριστικό τέτοιων μεταρρυθμίσεων ήταν η διοικητική αποκέντρωση με κύριο στόχο 

την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων. Όλες οι 

χώρες της Ε.Ε. τελευταία προσπάθησαν να ενδυναμώσουν την τοπική κοινωνία, 

παραχωρώντας αρμοδιότητες και εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναβαθμίζοντας έτσι 

το ρόλο της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ο 

καθορισμός της ύλης και των προγραμμάτων σπουδών αποτελεί επίσης αρμοδιότητα των 

κεντρικών αρχών στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, με εξαίρεση τις Σκανδιναβικές 

χώρες, όπου έχει δοθεί στους δήμους και στις σχολικές μονάδες η δυνατότητα να 

παρεμβαίνουν για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων που δίδονται στα κεντρικά 

σχεδιασμένα προγράμματα και για προσαρμογή τους στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

(Γιολδάσης, 2018) 

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ «Βελτίωση της Σχολικής Διοίκησης και Ηγεσίας» (OECD, 

2008a), υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος των διευθυντών των σχολείων που έχει πολύ θετική 

επίδραση στη σχολική μάθηση. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες που συνδέονται με 

βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα βρίσκονται στο επίκεντρο της πρακτικής της σχολικής 

ηγεσίας.  

Σημαντική είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, όπως πρωτοβουλία 

δόκιµης διοικητικής αυτονόμησης, θετικής στάσης και υιοθέτησης νέων μεθόδων και 

πιλοτικών προγραμμάτων και συνεργατικότητας στην εφαρμογή καινοτομιών. Η άσκηση 

εκπαιδευτικών καινοτομιών και αλλαγών θεωρείται επιτυχημένη όταν γίνεται κατανοητή στο 

επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. Η αποδοτική εκτέλεση πρέπει να περιλαμβάνει: ενιαίο 

όραμα και στόχους – σχέδιο – επιθεωρήσεις προόδου – συμμετοχή των κατάλληλων 

ανθρώπων στον κατάλληλο χρόνο – έλεγχο διαδικασίας. Ο απολογισμός πρέπει να είναι 

συνεχής ώστε να γίνεται έγκαιρα η ανατροφοδότηση και αξιολόγηση σύνδεσης µε το όραμα 

και επίτευξης των στόχων. (Γιολδάσης, 2018) 

Η σχολική αποτελεσματικότητα αφορά στη δυναμική επιρροή των αρχών και των 

διαδικασιών διοίκησης στο σχολικό αποτέλεσμα. Οι αρχές συμπεριφορών του λειτουργικού 

σχολικού μάνατζμεντ έχει μεγάλη επίδραση στη σχολική αποτελεσματικότητα. (Murphy, 

2008). Από έρευνες φάνηκε ότι το διαμεσολαβητικό και το αλληλεπιδραστικό μοντέλο, που 

υπάγονται στο λειτουργικό μάνατζμεντ, έχουν μεγαλύτερη θετική επίδραση στη σχολική 

ηγεσία και τη σχολική μάθηση ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και  το είδος της 

μεθοδολογίας της έρευνας που ακολουθείται. (Hallinger & Leithwood, 1994)  
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Αποτελέσματα πολλαπλής παλινδρόμησης σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

σχολικό αποτέλεσμα είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών, το μέγεθος του 

σχολείου, η θέσπιση στόχων με κοινοποίηση στο εκπαιδευτικό προσωπικό (MBO Strategy) 

(Brewer's, 1993), αλλά και η εμπειρία των εκπαιδευτικών σε σχολεία κυρίως της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δυσκολία εφαρμογής της τεχνικής ΜΒΟ έγκειται 

αναλυτικότερα στο γεγονός ότι οι αντικειμενικοί στόχοι στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω και συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Επιπλέον δεν υπάρχουν κίνητρα στους εμπλεκόμενους, δεν 

υπάρχει σταθερό θεσμικό πλαίσιο με την απουσία της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης 

και τέλος, η μη ύπαρξη σταθερότητας στο διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της 

χώρας. (Σαΐτη, 2011) 

Με την ώθηση της UNESCO, (2001) για αναθεώρηση της τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης εμφανίζεται η πρόκληση εφαρμογής της ποιότητας με την εφαρμογή ενός 

συστήματος διοίκησης ποιότητας στα μεταρρυθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 

χωρών μελών. Ιδιαίτερα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση η εφαρμογή συστήματος 

διοικησης ολικής ποιότητας (TQM) συνεπάγεται τη δια βίου μάθηση, την καινοτομία, την 

ολική ποιότητα για το σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (παρόχους 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές), την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την 

καλλιέργεια της ηγεσίας και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Επιπλέον, η εφαρμογή του 

συνδεεται με την λειτουργικότητα των προσπαθειών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και 

συγκεκριμένα με την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής και στην απόκτηση των 

απαιτούμενων από την αγορά εργασίας γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε αυτό βοηθά η 

εναρμόνιση των διδακτικών και μαθησιακών κριτηρίων, που αφορούν στην πολιτική 

ποιότητας στην εκπαίδευση, στην υπευθυνότητα των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και στην επικοινωνία μεταξύ τους, στην πρόβλεψη για την διαθεσιμότητα των μέσων και 

πόρων και της διαχείρισής τους, στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού, στην δομή του εργασιακού περιβάλλοντος, στον σχεδιασμό της μάθησης, καθώς 

και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οργανισμών, στην αξιολόγηση της 

συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και τέλος, στην ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων. 

(Ivancic and Bosanac, 2012) 

Από προηγούμενη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τον κύριο παράγοντα του 

διευθυντή  για τη διασφάλιση καλού σχολικού κλίματος για τον καθορισμό και επίτευξη 

κοινών στόχων, μέσω αγαστής συνεργασίας με τους υφισταμένους του. Δίνουν έμφαση 

επίσης στην αναγκαιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής και στην επιμόρφωση, στην παροχή 

κινήτρων για την επίτευξη κοινών στόχων. Τελευταία, η ανώτερη εκπαιδευτική διοίκηση (π.χ. 

Συντονιστής Εκπαίδευσης) έχει την κυρία ευθύνη οργάνωσης, κατανομής και αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου. (Βρόϊκος, 2017) 

Στην Αγγλία δόθηκε έμφαση στην συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Μέσα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με ειδικούς με τη σχολική 

δραστηριότητα για την ενίσχυση της διδακτικής πράξης, την παρατήρηση, τον πειραματισμό, 
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την ανατροφοδότηση, την θέσπιση εξειδικευμένων επαγγελματικών στόχων, την προαγωγή 

επαγγελματικών διαλόγων με συναδέλφους, καθώς και την διαρκή και συντονισμένη 

ενίσχυση ενός αποτελεσματικού στην πράξη επαγγελματικού συστήματος ανάπτυξης. 

(Cordingley, 2003)  όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1. Σχέση καινοτομιών με την σχολική ηγεσία (Frost, D., 2012) 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τον 21ο αιώνα ο ρόλος του Διευθυντή ως εκπαιδευτικού ηγέτη θα 

αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω της αύξησης των προσδοκιών για υψηλότερη 

απόδοση των σχολείων. Η ηγετική ικανότητα, η κριτική ικανότητα, η αποφασιστικότητα και 

η ευαισθησία είναι δεξιότητες που οφείλουν να έχουν ή να αναπτύξουν οι Διευθυντές 

σχολικών μονάδων. Σε αυτές προστίθενται η συνεργασία και ο συμμετοχικός τρόπος λήψης 

αποφάσεων, η επικοινωνία και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.  

Αξίζει, στο σημείο αυτό, να τονιστεί ότι η αναφορά των Σχολικών  Συμβούλων στα 

προβλήματα που συναντούν στη συνεργασία τους κυρίως με τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αποτυπώνει 

την υφιστάμενη διάσταση μεταξύ της διοικητικής και καθοδηγητικής υποστήριξης. Σε ότι 

αφορά στο περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

οι κατατεθειμένες απόψεις των Σχολικών Συμβούλων επαναφέρουν τη συζήτηση περί 

αναγκαιότητας σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη λειτουργία του σχολείου, την ιδιαίτερη 

κουλτούρα του και τις αναδυόμενες ανάγκες των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται σε 

αυτό. (Βοζαϊτης, 2015)  

2. Μέθοδος έρευνας, δείγμα, ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν σύμφωνα με τους στόχους 

διεξαγωγής της παρούσας μελέτης, είναι αν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι, τα μέσα και το 

προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και αν διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά από τη διεύθυνση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, αν οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων συνεργάζονται αρμονικά με άλλα στελέχη της 

εκπαιδευτικής αλλά και της δημόσιας διοίκησης ευρύτερα για την αποτελεσματική 

λειτουργία του προγράμματος, αν η περιοδική αξιολόγηση του προγράμματος, τόσο από τον 

διευθυντή, όσο και από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης (τέως Σχολικό Σύμβουλο) βελτιώνει 
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ανατροφοδοτικά το έργο των εμπλεκομένων, ποια χαρακτηριστικά απαιτείται να διαθέτει 

ένας διευθυντής για την αποτελεσματική άσκηση του διοικητικού και οργανωτικού του έργου 

και ποιοι είναι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών στελεχών με 

ενδεχόμενες προτάσεις αντιμετώπισης. 

Ως μεθοδολογία έρευνας στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η επισκόπηση, που 

αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη περιγραφική μέθοδο και που επιτρέπει τη 

συλλογή δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο για να περιγράψουν τη φύση των 

υπαρχουσών συνθηκών. Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε είναι η "βολική" 

δειγματοληψία κατά την οποία το δείγμα (52 διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών) 

επιλέγεται από ένα σύνολο πληθυσμού (210 εκπαιδευτικών στελεχών της μαθητείας στην 

Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) στο οποίο υπάρχει εύκολη πρόσβαση 

με το μειονέκτημα της μη γενίκευσης των συμπερασμάτων στο πληθυσμό των εκπαιδευτικών 

στελεχών. (Cohen & Manion, 1994)  

Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο έρευνας, προήλθε από 

κατάλληλη τροποποίηση του ερωτηματολογίου συγκριτικής έρευνας για την διοικητική 

αποτελεσματικότητα των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ και τον ρόλο του Διευθυντή σε αυτή. 

(Στυλιανάκη, 2017)  Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από δώδεκα 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αφορούν τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα στο σχολείο. Το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει στο πρώτο τμήμα με 8 άξονες. Συγκεκριμένα, μέσω κλίμακας Likert 

αξιολογούνται προτάσεις στους παρακάτω θεματικούς άξονες Β1 (Υλικοτεχνική Υποδομή – 

Οικονομικοί πόροι), Β2 (Στελέχωση σχολείου), Β3 (Διαχείριση μέσων και πόρων), Β4 

(Οργάνωση – Συντονισμός), Β5 (Ανθρώπινο Δυναμικό), Β6 (Προγράμματα – Σχέσεις – 

Επικοινωνία, Β7 (Αξιολόγηση) και Β8 (Ρόλος Συντονιστών Εκπαίδευσης και λοιπών 

στελεχών εκπαιδευτικής διοίκησης).  

Tο  δεύτερο και τρίτο τμήμα του δεύτερου μέρους περιλαμβάνει  προτάσεις ιεράρχησης 

(άξονα Γ) αφενός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διευθυντή για την άσκηση του 

διοικητικού και οργανωτικού έργου του, όπως η ευελιξία, η υπευθυνότητα, η διαχείριση 

κρίσεων, η πειθώ, η δικαιοσύνη, η αποφασιστικότητα, η συνεργατικότητα, η ειλικρίνεια, η 

οργανωτικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη και αφετέρου της ιεράρχησης των 

ανασταλτικών παραγόντων για τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα μαθητείας, όπως η 

έλλειψη υποστήριξης από τη σχολική διεύθυνση, η έλλειψη εμπειρίας στον θεσμό της 

μαθητείας, η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων, η έλλειψη 

επιμόρφωσης από επιτελικές δομές του Υπουργείου και η έλλειψη ενημέρωσης από τη 

διεύθυνση για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας.  

Η αξιοπιστία του ψυχομετρικού εργαλείου – ερωτηματολογίου, που χρησιμοποιήθηκε για την 

συλλογή των δεδομένων χαρακτηρίζεται υψηλή (0,873), σύμφωνα με τον συντελεστή α του 

Crohnbach, όπως υπολογίστηκε από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v. 24 για πλήθος 52 

παρατηρήσεων και για 8 μεταβλητές, Από την παραγοντική ανάλυση που εφαρμόστηκε για 

τον έλεγχο εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, προέκυψαν τρεις παράγοντες με τις επιμέρους 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 303 of 440 

προτάσεις τους να εξηγούν την συνολική διακύμανση των συντελεστών τους συσχέτισης. 

Συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας με μια πρόταση και συντελεστή συσχέτισης (r=0,851), ο 

δεύτερος με οκτώ προτάσεις και συντελεστές συσχέτισης r(0,576 έως 0,823) και ο τρίτος με 

δέκα προτάσεις και συντελεστές συσχέτισης r(0,891 έως 0,958). 

3. Αποτελέσματα 

Συμμετείχαν 16 Διευθυντές, 5 Υποδιευθυντές και 31 Εκπαιδευτικοί, η πλειοψηφία εκ των 

οποίων ήταν άνδρες ηλικίας 50 – 59 ετών με διοικητική και κυρίως εκπαιδευτική εμπειρία, 

όπως φαίνεται στον (πίνακας 2). 

Πίνακας 2 Προφίλ Συμμετεχόντων 

Έτη διοικητικής εμπειρίας Σύνολο 

 1 έως 4 5 έως 9 10 έως 14 > 15  

Θέση 

στο 

σχολείο 

Διευθυντής 
Πλήθος 5 5 3 3 16 

Ποσοστό 9,6 9,6 5,8 5,8 30,8 

Υποδιευθυντής 
Πλήθος 2 1 1 1 5 

Ποσοστό 3,8 1,9 1,9 1,9 9,6 

Εκπαιδευτικός 
Πλήθος 24 5 2 0 31 

Ποσοστό 46,2 9,6 3,8 0 59,6 

 Σύνολο Πλήθος 31 11 6 4 52 

  Ποσοστό 59,6 21,2 11,5 7,7 100 

(Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών του δείγματος προκύπτει 

από την διασταύρωση των μεταβλητών Α1 (Θέση στο σχολείο) και Α5 (Έτη διοικητικής 

εμπειρίας) φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση των δυο μεταβλητών στατιστικώς σημαντική, 

αποδεχόμενοι την εναλλακτική υπόθεση, καθώς χ2(6) = 12,914>12,59, ρ=0,049<0,05. Όμοια 

και για τις μεταβλητές Α1 (Θέση στο σχολείο) και Α4 (Έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας) 

φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση των δυο μεταβλητών στατιστικώς σημαντική, αποδεχόμενοι 

την εναλλακτική υπόθεση, καθώς χ2(6) = 24,427>16,81, ρ=0,000<0,01. Επίσης, ο δείκτης φ 

έχει σημασία στην περίπτωσή μας καθώς είναι στατιστικώς σημαντικός και έχει υψηλή τιμή 

0,685. Στο σημείο αυτό παρατίθενται περιγραφικά στατιστικώς σημαντικά στοιχεία των δυο 

ανωτέρω μεταβλητών στον (πίνακας 3). 
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Πίνακας 3 Πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών 

 Εξαρτημένη μεταβλητή:   A5 (Έτη διοικητικής εμπειρίας)  (Tukey HSD) 

(I) A1 (Θέση 

στο σχολείο) 

(J) A1 (Θέση 

στο σχολείο) 

Διαφορά 

μέσου 

(I-J) 

Τυπική 

Απόκλιση 

Επίπεδο 

σημαντι

κότητας 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κατώτερ

ο όριο 

Ανώτερ

ο όριο 

Διευθυντής Υποδιευθυντής ,05000 ,44029 ,993 -1,0142 1,1142 

Εκπαιδευτικός ,95968* ,26454 ,002 ,3203 1,5990 

Υποδιευθυντής Διευθυντής -,05000 ,44029 ,993 -1,1142 1,0142 

Εκπαιδευτικός ,90968 ,41416 ,082 -,0913 1,9107 

Εκπαιδευτικός Διευθυντής -,95968* ,26454 ,002 -1,5990 -,3203 

Υποδιευθυντής -,90968 ,41416 ,082 -1,9107 ,0913 

*. Η διαφορά του μέσου είναι σημαντική σε επίπεδο 0,05 

   (Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

Χρήσιμη θεωρείται η παράθεση περιγραφικών στατιστικών δεδομένων, όπως μετρήθηκαν με 

την πενταβάθμια κλίμακα Likert, πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρακάτω και 

που αφορούν τις κυριότερες στατιστικώς σημαντικά μεταβλητές του δείγματος έρευνας, όπως 

φαίνεται στον (πίνακας 4). 

Πίνακας 4 Περιγραφικά στατιστικά μεγέθη κυρίων μεταβλητών 

 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Πλήθος 

παρατηρήσεων 

Β_3 Διαχείριση υλικών και μέσων 3,0769 1,08187 52 

B_4 Οργάνωση Συντονισμός ανθρώπινου 

δυνανικού 

3,8654 1,32885 52 

B_5 Λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού 3,1154 ,89997 52 

B_6 Προγράμματα – Σχέσεις - Επικοινωνία 2,7308 1,01199 52 

B_7 Αξιλόγηση προγράμματος 3,1923 1,02972 52 

   (Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του βαθμού συσχέτισης του Pearson των 

ομαδοποιημένων ποσοτικών μεταβλητών ίσων διαστημάτων, ήτοι των B_7 (Αξιολόγηση) και 

Β_8 (Ρόλος των Συντονιστών Εκπαίδευσης και των Λοιπών Στελεχών της Εκπαιδευτικής 

Διοίκησης). Φαίνεται να υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση στατιστικώς σημαντική μεταξύ 

των δυο μεταβλητών κατά 39,4%, καθώς r =0,394>0,2306 με ρ=0,004<0,01. Επίσης, 

υψηλότερη θετική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ των ομαδοποιημένων μεταβλητών B_7 

(Αξιολόγησης) και Β_5 (Λειτουργίες του ανθρωπίνου δυναμικού) κατά 59,2%, καθώς 

r=0,592>0,2306 με ρ=0,000<0,01.  Ως συνέπεια των παραπάνω φαίνεται μια υψηλή σχετικά 

συσχέτιση μεταξύ των ομαδοποιημένων μεταβλητών Β_5 (Λειτουργίες ανθρωπίνου 

δυναμικού) και Β_4 (Οργάνωση – Συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού) κατά 54,1%, 

καθώς r=0,541>0,2306 με ρ=0,000<0,01.  Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι  η ομαδοποίηση 

σημαίνει άθροιση μεταβλητών δεδομένου ότι ο δείκτης Cronbach a είναι μεγαλύτερος του 

0,7. 

Από την μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 

διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στελεχών επηρεάζεται από την 

κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό του προσωπικού της μαθητείας μέσω κοινής 

στοχοθεσίας διεύθυνσης και εκπαιδευτικού, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, διασφάλιση 

θετικού κλίματος από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες διεύθυνσης, καθώς βρέθηκε στατιστικώς 

σημαντική η τιμή F(1,50)=5,62>4,03, ρ=0,022<0,05. Η δικαιοσύνη και η συνεργατικότητα 

του διευθυντή από μόνες τους επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά την διαχείριση των υλικών 

μέσων και πόρων από τον ίδιο, καθώς F(9,30)=2,448>2,21, p=0,032<0,05 nₚ2=0,42, 

F(7,30)=2,530>2,33, p=0,036<0,05 nₚ2=0,37.  

4. Συζήτηση 

Σημειώνεται, ότι η κατοχή τίτλων σπουδών σχετικούς με την διοίκηση συσχετίζεται οριακά 

στατιστικώς σημαντικά με την δικαιοσύνη, ως χαρακτηριστικό του διευθυντή στην διοίκηση 

των σχολικών μονάδων, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διευθυντών. Η διοικητική 

αποτελεσματικότητα των διευθυντών εκφράζεται μέσα από το σχολικό όραμα των 

διευθυντών για τις σχολικές τους μονάδες, την σχολική στοχοθεσία, την αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων και την ανάπτυξη της θεσμικής λειτουργίας για υποστήριξη της 

διδασκαλίας και της μάθησης και βασίζεται στην διοικητική εμπειρία των ανωτέρω.  

Μάλιστα, η διοικητική εμπειρία των διευθυντών συνίσταται κατά 30% στην επίβλεψη, τον 

σχεδιασμό και τον προγραμματισμό διοικητικών και άλλων λειτουργιών, κατά 20% στην 

οικονομική διαχείριση των πόρων και του προσωπικού και κατά 10% στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το σημαντικότερο, είναι ότι δεν υπάρχει θετική σχέση της 

αποτελεσματικότητας των κατώτερων και κυρίως των ανώτερων στελεχών εκπαιδευτικής 

διοίκησης με το λειτουργικό management, ώστε να τίθεται η ανάγκη εμπλουτισμού του 

τελευταίου με τεχνικές στρατηγικής διοίκησης. Αυτό, με την σειρά του έρχεται σε συμφωνία 
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με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη και τίθεται ως προϋπόθεση για την 

διαδικασία ανάκαμψης  του σχολικού οργανισμού (Duke, 2007) και την επαναφορά του 

τελευταίου σε λειτουργικές διοικητικές δραστηριότητες και σε επιχειρησιακές στρατηγικές 

διοίκησης. (Murphy & Meyers, 2008) 

Επιπρόσθετα, η εισαγωγή καινοτομιών όπως αυτών της μαθητείας απαιτεί ένα σύνθετο 

διοικητικό περιβάλλον με καινοτόμες μορφές διοίκησης, όπως της ΜΒΟ, αλλά και την 

εφαρμογή ενός συστήματος (TQM). Στόχος η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 

εμπλεκομένων και η δημιουργία ενός δημοκρατικού, συνεργατικού πλαισίου διοίκησης της 

μαθητείας μ ποιοτικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους, καθώς αυτά αποτελούν 

βασικούς στόχους της (TQM) στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (VET) και μέσω της 

βασικής αρχής, που είναι η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και η οποία αποτελεί την 

κύρια εισροή της διαδικασίας και του αποτελέσματος της (TQM). (Glykas et. al.2015)  

Στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση στην λειτουργία του θεσμού της μαθητείας έχει ο 

παράγοντας αξιολόγηση με την συμβολή των συντονιστών εκπαίδευσης και ανωτέρων 

στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης κατά 39,4% και με τις λειτουργίες του ανθρωπίνου 

δυναμικού κατά 59,2%. Επιπλέον, οι λειτουργίες του ανθρωπίνου δυναμικού συσχετίζονται 

θετικά με στατιστικώς σημαντική σχέση με την οργάνωση και συντονισμό του ανθρωπίνου 

δυναμικού κατά 54,1% και με την οικονομική διαχείριση υλικών και μέσων κατά 70,6%. Η 

τελευταία προϋποθέτει χαρακτηριστικά του διευθυντή, όπως η δικαιοσύνη και η 

συνεργατικότητα για την υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια 

ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης διακύμανσης με άνισες διακυμάνσεις για τα δυο αυτά χαρακτηριστικά.  

Μάλιστα, τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της  γραμμικής ανάλυσης 

παλινδρόμησης καλύπτοντας τον τρίτο στόχο της παρούσης και απαντώντας στο τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει στατιστικώς σημαντική γραμμική θετική 

σχέση της οικονομικής διαχείρισης υλικών, μέσων και πόρων (ομαδοποιημένη εξαρτημένη 

μεταβλητή Β3) με τις λειτουργίες των διευθυντικών στελεχών κυρίως (ομαδοποιημένη 

ανεξάρτητη μεταβλητή Β5) κατά 39,1% και με την αξιολόγηση (ομαδοποιημένη ανεξάρτητη 

μεταβλητή) κατά 5,3%. Υπολογίστηκε ότι αύξηση κατά 0,5 μονάδες της αποτελεσματικής 

λειτουργίας των διευθυντικών στελεχών προκαλεί αύξηση της αποτελεσματικής διαχείρισης 

κατά 0,9 μονάδες, ενώ η αξιολόγηση προκαλεί ισόποση αύξηση της τελευταίας.  

Επίσης, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συντελείται από την αποτελεσματικότερη 

οργάνωση και συντονισμό, αλλά και από την ενημέρωση και υποστήριξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού με στατιστικά σημαντική σχέση. Παρόλα αυτά όμως, διαπιστώνονται στα 

αποτελέσματα έρευνας και ανασταλτικοί παράγοντες λειτουργίας του θεσμού της μαθητείας, 

σύμφωνα με τον πέμπτο στόχο της παρούσης και απαντώντας στο πέμπτο ερευνητικό 

ερώτημα, όπως η έλλειψη εσωτερικής υποστήριξης, αλλά και από ανώτερες εξωτερικές 

διοικητικές δομές, η έλλειψη σχετικής διοικητικής εμπειρίας, η έλλειψη γνώσεων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, η έλλειψη επιμόρφωσης από φορείς της κεντρικής εκπαιδευτικής 

διοίκησης και τέλος η έλλειψη ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την 
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υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τόσο οι 

Συντονιστές Εκπαίδευσης, όσο και διευθυντές σχολικών μονάδων πρέπει να στοχεύουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σύμφωνα με  την κουλτούρα του σχολείου και 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

Τελευταία, μεταξύ των διευθυντικών και εκπαιδευτικών στελεχών κατά την υιοθέτηση 

καινοτόμων θεσμών, όπως αυτού της μαθητείας, οι πρώτοι δηλώνουν ως κύριους 

ανασταλτικούς παράγοντες στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας την έλλειψη 

εμπειρίας, η οποία αποτελεί θετικό της συνειδητοποίησης μιας και η πλειοψηφία αυτών 

διαθέτει συγκριτικά λίγη διοικητική εμπειρία και την έλλειψη ενημέρωσης από την ανώτερη 

εκπαιδευτική διοίκηση, ενώ οι δεύτεροι δηλώνουν ως κύριους ανασταλτικούς παράγοντες την 

έλλειψη υποστήριξης από την διεύθυνση της σχολικής μονάδας, καθώς και την έλλειψη 

επιμόρφωσης από φορείς επιμόρφωσης κεντρικών εκπαιδευτικών δομών. (Peter, 2008) 

Επιπλέον, στατιστικά σημαντική είναι η κοινή επίδραση των δυο μεταβλητών, που αφορούν 

τον διευθυντή, Γ1.1.5 (δικαιοσύνη) και Γ1.1.7 (συνεργατικότητα) στην Β_3 (αποτελεσματική 

διαχείριση των πόρων), καθώς F(5,30)=3,29>2,53, p=0,017<0,05 nₚ2=0,35. Ο έλεγχος του 

κριτηρίου Levene έδειξε ανομοιογένεια διακυμάνσεων της μεταβλητής Α5 στις τρεις 

κατηγορίες συμμετεχόντων (διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών), όμοια και το t 

κριτήριο για ανομοιογενείς διακυμάνσεις έδωσε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα t(2)=7,32 

p=0,027.  

Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα προκύπτει για την διαφορά των μέσων όρων των 

διευθυντών και των εκπαιδευτικών ρ=0,002 η οποία είναι 0,956, που σημαίνει ότι κατά μέσο 

όρο οι διευθυντές έχουν μεγαλύτερη διοικητική εμπειρία έναντι των εκπαιδευτικών, ως 

συνήθως. Στο Σχήμα 2 φαίνεται η ισότητα των διακυμάνσεων των μεταβλητών Γ1.1.5 και 

Γ1.1.7, που επηρεάζουν την Β_3. 

Σχήμα 2 Διακυμάνσεις των μεταβλητών δικαιοσύνης και συνεργατικότητας διευθυντή   στη διαχείριση 

των πόρων (Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

Τελευταία, από την γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης, προέκυψε ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή Β_3 (Διαχείριση Υλικών και Μέσων) συσχετίζεται ικανοποιητικά γραμμικά με τις 

μεταβλητές Β_5 (Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού) και Β_7 (Αξιολόγηση) κατά 48%. 

Μάλιστα, η μεταβλητή Β_5 επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή Β_3 κατά 39,1% σύμφωνα 
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με το πρώτο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (R2=0,40) και η μεταβλητή Β_7 την 

μεταβλητή Β_3 κατά 5,3% σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, που 

είναι και το επικρατέστερο (R2=0,48).   

Μάλιστα, ο έλεγχος των δυο μοντέλων από την ανάλυση διακύμανσης ANOVA έδωσε 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα και για τα δυο μοντέλα, F(1,50)=33,81 p=0,000<0,05 και 

F(2,49)=23,08 p=0,000<0,05, πράγμα που επιβεβαιώνει την γραμμική σχέση των δυο 

ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη, δεχόμενοι την εναλλακτική υπόθεση. Συνεπώς, 

ο σταθερός όρος του μοντέλου a (Constant) 0,21, ο συντελεστής b1 της μεταβλητής Β_5 0,56 

και ο συντελεστής b2 της μεταβλητής Β_7 0,34.  

Γνωρίζοντας τις τυπικές αποκλίσεις των συντελεστών b1 και b2, 0,47 και 0,33 αντίστοιχα, 

όπως και τις τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών Β_3 1,08, Β_5 0,90 και Β_7 1,03 

συμπεραίνουμε ότι αύξηση της τιμής της μεταβλητής κατά 0,9 μονάδες αυξάνεται η τιμή της 

μεταβλητής Β_3 κατά 0,51 μονάδες. Επίσης, αύξηση της τιμής της μεταβλητής Β_7 κατά 

0,33 μονάδες αυξάνει την τιμή της μεταβλητής Β_3 κατά 0,34 μονάδες. Τελευταία, με τις 

τυποποιημένες μεταβλητές των τιμών των συντελεστών b (beta In) η τιμή του κριτηρίου t 

δείχνει την σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου. Συνεπώς, πρώτη 

μεταβλητή έρχεται η Β_5 με t (3,94) p=0,000<0,05 και ακολουθεί η Β_7 με t (2,79) 

p=0,008<0,05.  

Τελευταία, το 70% των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν μέτρια την σημαντικότητα των 

ανασταλτικών παραγόντων στην λειτουργία της μαθητείας, ενώ το 36,5% των 

συμμετεχόντων αναγνωρίζουν ως κύριο ανασταλτικό παράγοντα στην λειτουργία της 

μαθητείας την ελλιπή υποστήριξη. Μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών υπάρχει 

διαφορετική αποτίμηση της σημαντικότητας των ανασταλτικών παραγόντων στην λειτουργία 

της μαθητείας με τους διευθυντές να υποτιμούν σε σημαντικότητα κυρίως την έλλειψη 

γνώσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων και να υπερτιμούν σε μικρότερο βαθμό από τους 

εκπαιδευτικούς την έλλειψη εσωτερικής υποστήριξης του έργου της μαθητείας από την 

διεύθυνση της σχολικής μονάδας και την ελλιπή ενημέρωση από την κεντρική διοίκηση. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υπερτιμούν περισσότερο από τους διευθυντές την 

ελλιπή ενημέρωση από την κεντρική διοίκηση και την έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης 

αυτών με τον θεσμό της μαθητείας. Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων σχετικά με το αν είναι ικανοποιημένοι από την λειτουργία του θεσμού της 

μαθητείας προέκυψε ότι το 67% είναι ικανοποιημένοι και το 33% δεν είναι ικανοποιημένοι.  

Από τις 49 παρατηρήσεις των 17 συμμετεχόντων (33% του δείγματος), που δεν ήταν 

ικανοποιημένοι με την λειτουργία του θεσμού της μαθητείας, η πρόταση για μείωση της 

γραφειοκρατίας συγκεντρώνει τις 12 παρατηρήσεις (25%) η πρόταση της συλλογικής 

υποστήριξης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων στον θεσμό της μαθητείας με 11 

παρατηρήσεις (23%)η πρόταση της αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης και 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων της μαθητείας συγκεντρώνει 14 παρατηρήσεις, ήτοι 
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29% Τέλος, η πρόταση για καλύτερη οικονομική διαχείριση των πόρων και του ανθρωπίνου 

δυναμικού συγκεντρώνει 15 παρατηρήσεις, ήτοι το 31% του συνόλου των παρατηρήσεων. 

5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας και συνδέοντας τα αποτελέσματα, όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως, με 

τους στόχους της έρευνας και με τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσης 

εργασίας αναφέρονται ότι η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, των υλικών και των 

μέσων εξαρτάται από την οργάνωση και τον συντονισμό του ανθρωπίνου δυναμικού, τις 

λειτουργίες του ανθρωπίνου δυναμικού, την αξιολόγηση και τη συμβολή των Συντονιστών 

Εκπαίδευσης κατά φθίνουσα σημαντικότητα. Επιπλέον, η κατάλληλη οργάνωση και ο 

συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού αυξάνει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

στελεχών της μαθητείας μέσω κοινής στοχοθεσίας, κατανομή αρμοδιοτήτων σε ομάδες 

εργασίας από την διεύθυνση της σχολικής μονάδας, τη διασφάλιση θετικού κλίματος 

συνεργασίας από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και 

την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα μαθητείας από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας. H ανάπτυξη υγειών συνεργασιών του τελευταίου με 

στελέχη της εκπαιδευτικής, αλλά και της δημόσιας διοίκησης και η εφαρμογή συστημάτων 

αξιολόγησης, ενισχίει την εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας και 

λογοδοσίας, επηρεάζοντας θετικά την οικονομική διαχείριση υλικών, μέσων, πόρων και 

προσωπικού. Τελευταία, ως κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες της υλοποίησης του θεσμού της 

μαθητείας εντοπίζονται, η ελλιπής υποστήριξη από την διεύθυνση της σχολικής μονάδας και 

ενημέρωση από τις επιτελικές δομές του αρμοδίου Υπουργείου και λιγότερο η έλλειψη 

γνώσης και εμπειρίας σε θέματα μαθητείας. Ειδικότερα, επισημαίνεται η καλύτερη 

οικονομική διαχείριση υλικών πόρων, η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση και 

υποστήριξη των σχολικών μονάδων, η συλλογική ενημέρωση και υποστήριξη όλων των 

εμπλεκομένων και η μείωση της γραφειοκρατίας. 
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«Στροφή Δεξιά, Στροφή Αριστερά….Μαθαίνουμε για την Ελιά»: H κατανόηση της 

ελαιοποίησης μέσα από την προσέγγιση STEAM στο Νηπιαγωγείο 

"Turn Right, Turn Left....Learning about the Olivetree": Understanding oil production 

through the STEAM approach in Kindergarten 
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Abstract: The purpose of this paper is to highlight as a good practice the application of the 

STEAM approach in a kindergarten class, in order to understand the students the stages of the 

olive oil production process, but also to acquire more general knowledge about the olive tree 

and its derivatives. The occasion for the development of this teaching practice was the 

participation of the particular kindergarten class in a national Educational Robotics 

Competition from WRO Hellas with the theme "Agricultural production - The wealth of my 

country". Through a long-term project based on the STEAM approach, the participating 

toddlers were able to get to know the process of olive oil production and to be introduced to 

the computational and mathematical way of thinking by creating algorithms that guided 

Beebot (an educational robot) through each stage of the olive oil production process. The 

teaching methods used were mainly exploratory and collaborative, whose approach was based 

on intersubjectivity and interdisciplinarity with a strong experiential element, as well as the 

involvement of the local and wider community. The goals that were achieved enabled the 

toddlers to reshape their knowledge, improve their skills, related to algorithmic thinking, 

coding, experimentation, communication and research. The results from this educational 

application are diffused through the creation of a video, which received the special award 

entitled "Best Presentation of a Local Product" for the "Kindergarten" category, as well as 

presentations to the local and wider community. 

Keywords: educational robotics, STEAM, kindergarten, national Competition, Olive oiling, 

olive, oil 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει ως καλή πρακτική την 

εφαρμογή της προσέγγισης STEAM σε μια τάξη νηπιαγωγείου, προκειμένου οι μαθητές να 

κατανοήσουν τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ελαιόλαδου, αλλά και να αποκτήσουν 

γενικότερες γνώσεις γύρω από το δέντρο της ελιάς και τα παράγωγά του.  Αφορμή για την 

εκπόνηση της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής αποτέλεσε η συμμετοχή της 

συγκεκριμένης τάξης του νηπιαγωγείου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής WRO Hellas 2022 με θέμα «Η αγροτική παραγωγή-Ο πλούτος του τόπου μου». 

Μέσα από ένα μακροχρόνιο βιωματικό project βασισμένο στην προσέγγιση STEAM τα 
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συμμετέχοντα νήπια κατάφεραν να γνωρίσουν τη διαδικασία της ελαιοποίησης και να 

εισαχθούν στον υπολογιστικό και μαθηματικό τρόπο σκέψης δημιουργώντας αλγόριθμους 

που οδήγησαν τo Beebot  στο κάθε στάδιο της διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου.  Οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν υπήρξαν κυρίως η διερευνητική και 

ομαδοσυνεργατική, των οποίων η προσέγγιση βασίστηκε στη διαθεματικότητα και 

διεπιστημονικότητα με έντονο το βιωματικό στοιχείο, αλλά και την εμπλοκή της τοπικής και 

ευρύτερης κοινότητας. Η επίτευξη των στόχων έδωσε τη δυνατότητα στα νήπια να 

αναδιαμορφώσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, που σχετίζονται με 

την αλγοριθμική σκέψη, την κωδικοποίησης, τον πειραματισμό, την επικοινωνία και την 

έρευνα. Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή διαχέονται με την 

δημιουργία ενός video, το οποίο και απέσπασε το ειδικό βραβείο με τίτλο «Καλύτερη 

Ανάδειξη Τοπικού Προϊόντος» για την κατηγορία «Νηπιαγωγείο», αλλά και παρουσιάσεις 

στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.     

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, STEAM, νηπιαγωγείο, Πανελλήνιος Διαγωνισμός, 

ελαιοποίηση, ελιά, λάδι 

1. Εισαγωγή  

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο, πολυσύνθετο και όλο και πιο περίπλοκο κόσμο, και ενώ η 

οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των 

κοινωνικών μετασχηματισμών, αναδύεται η ανάγκη για επένδυση των κοινωνιών σε μια 

μορφή εκπαίδευσης που θα προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την αποδοτικότητα 

και τη συνεργασία. Ο τύπος της εκπαίδευσης που προωθείται πλέον από τις διεθνείς και 

εθνικές εκπαιδευτικές ατζέντες δεν είναι αυτή που εκτιμάται μόνο με καθαρά ανθρωπιστικούς 

όρους, αλλά και που επιδιώκει οι αποδέκτες της να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, να κατανοούν και να αξιολογούν πληροφορίες που 

ενυπάρχουν γύρω τους και σε διάφορες μορφές και να γνωρίζουν πως να συλλέγουν και να 

αξιολογούν δεδομένα που θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, όπως επίσης 

να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να πρωτοστατούν με καινοτόμες ιδέες και 

πρόσφορες λύσεις επιλύοντας προβληματισμούς και διλλήματα στην καθημερινή τους 

δραστηριότητα.  

Στη βάση των χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για τις σύγχρονες μεταβαλλόμενες 

κοινωνίες και συνεπώς αποτελούν το κύριο μέλημα των σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών 

σε παγκόσμιο, αλλά και εθνικό επίπεδο, τα Α.Π.Σ αναμορφώνονται και ανασυντάσσονται, 

προκειμένου να καλλιεργήσουν αυτόν τον τύπο πολίτη που οι νέο-διαμορφούμενες κοινωνίες 

έχουν πλέον ανάγκη. Στα πλαίσια αυτών των αναμορφώσεων και αναδιατυπώσεων των 

σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, η καινοτομία που προάγεται πλέον παγκοσμίως και για 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι αυτή της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η οποία εντάσσεται 

πλέον και αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια πραγματικότητα και στην Προσχολική 

Εκπαίδευση.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως ενεργή νηπιαγωγός, θεώρησα προκλητικό και συνάμα 

ενδιαφέρον να προχωρήσω στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος βασισμένου στην προσέγγιση STEAM, σε μια προσπάθεια να συνδυάσω ένα 

θεματικό πεδίο που να είναι κοντά στα βιώματα και τις εμπειρίες των νηπίων με τη χρήση 

ενός ρομπότ που να ανταποκρίνεται στην ηλικιακή κατηγορία αλλά και το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη 

διδακτική παρέμβαση ως μια καλή πρακτική της εφαρμογής της προσέγγισης STΕAM σε μια 

τάξη νηπιαγωγείου προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν και να «οικειοποιηθούν» την 

διαδικασία της ελαιοποίησης.  

Αρχικά, θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

ρομποτική,  θα περιγραφεί συνοπτικά η μετεξέλιξη των όρων από STEM σε 

STE(A)M/ST(R)E(A)M, ενώ  θα αναλυθεί η ισχύουσα κατάσταση και τα όσα προβλέπονται 

θεσμικά μέσα από τα σχετικά Α.Π.Σ. για την Προσχολική Εκπαίδευση ως προς την εφαρμογή 

της προσέγγισης STE(A)M και την παιδαγωγική της αξιοποίηση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Έπειτα, θα παρουσιαστούν το διδακτικό αντικείμενο, οι προ-απαιτούμενες 

γνώσεις των μαθητών, καθώς και τα μέσα υλοποίησης του έργου και στη συνέχεια θα δοθούν 

πληροφορίες σχετικά με την αφορμή πραγμάτωσής του, όπως επίσης και θα αναλυθούν οι 

διδακτικοί στόχοι που επιδιώχθηκαν μέσα απ’ αυτό. Παράλληλα, σε μεθοδολογικό επίπεδο, 

θα περιγραφεί η διδακτική ομάδα υλοποίησης του έργου και οι φάσεις που ακολουθήθηκαν 

κατά την πραγμάτωσή του. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την υλοποίησή του, θα δοθούν εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης του έργου και θα 

αναπτυχθούν τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 

2.  Αποσαφήνιση Εννοιών  

Εξαιτίας των ραγδαία μεταβαλλόμενων κοινωνικών και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικών 

συνθηκών, με τις Τ.Π.Ε. να κυριαρχούν πλέον στις περισσότερες δραστηριότητες του 

ανθρώπινου βίου, αλλά και να υπεισέρχονται με ταχύτατους ρυθμούς (και λόγω των 

έκτακτων υγειονομικών συνθηκών) στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο, ενισχύοντας και 

υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία,  η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας νέο-

αναδυόμενος τομέας που κερδίζει διαρκώς έδαφος στο χώρο της σχολικής πρακτικής και 

εφαρμογής και για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στοχεύοντας στην καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης, στην επίλυση προβλημάτων, στην ενίσχυση της λογικό- μαθηματικής και 

υπολογιστικής σκέψης, στην ενίσχυση της ομαδο-συνεργατικής  εργασίας και στην 

ενθάρρυνση των μαθητών για σταδιοδρομία σε επαγγέλματα STEM (Foti, 2021). 

Ρομποτική είναι η επιστήμη και η τεχνολογία των ρομπότ, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 

την κατασκευή και τον προγραμματισμό τους. Ως εκπαιδευτική ρομποτική θεωρείται η 

διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν ρομπότ και κατά την διάρκεια της 

ενασχόλησης μαζί τους αποκτούν γνώσεις για αυτά, αλλά και κατακτούν γνώσεις 

χρησιμοποιώντας τα (Misirli & Komis, 2014). Οι ρομποτικές δραστηριότητες σύμφωνα με 
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τον Alimisis (2009) χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τη ρομποτική ως μαθησιακό αντικείμενο 

(δραστηριότητες δημιουργίας ρομπότ και προγραμματισμού του) και τη ρομποτική ως 

μαθησιακό εργαλείο (σύνδεση της ρομποτικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα). Η 

εκπαιδευτική ρομποτική ενθαρρύνει τους μαθητές σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και 

προσέγγισης της γνώσης, καλλιεργεί την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη, τους εντάσσει 

σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, ενώ τους προτρέπει 

να συνεργαστούν, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη, να εξοικειωθούν με τους υπολογιστές  

και τις Τ.Π.Ε. γενικότερα, να εμπλακούν σε διερευνητικές  καταστάσεις και να 

αλληλοεπιδράσουν με έννοιες και γνώσεις από άλλα γνωστικά αντικείμενα των Α.Π.Σ. με 

έναν ανακαλυπτικό τρόπο. Μέσα από την πρακτική εμπειρία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, 

την εφαρμογή, τη δοκιμή, τον πειραματισμό, το λάθος και την επανάληψη, οι μαθητές 

καταφέρνουν να «χτίσουν» και να «οικειοποιηθούν» τη γνώση ξεφεύγοντας από τα στενά 

όρια της οθόνης ενός υπολογιστή και ενισχύοντας τη ρεαλιστική σκέψη και εμπειρία τους 

(Foti,2021).  

Η ορολογία STEM εισήχθη στα εκπαιδευτικά δρώμενα το 2001 και αποτελούσε μια 

εκπαιδευτική πρωτοβουλία των επιστημονικών διαχειριστών του National Science 

Foundation (NSF) των ΗΠΑ, προκειμένου να διασυνδεθούν τα επιστημονικά πεδία των 

Φυσικών Επιστημών (Science), της Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) 

και των Μαθηματικών (Maths) (Sanders, 2009). Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν το ακρωνύμιο 

SMET για να γίνει αναφορά στα τέσσερα αυτά επιστημονικά πεδία ή σε ένα πρόγραμμα 

σπουδών που διασυνδέει γνώσεις και δεξιότητες από  τέσσερις αυτούς τομείς (White,2014).  

Με τον όρο STEM εννοείται μια ενοποιημένη και διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση 

και τη γνώση, όπου η διδασκαλία και εκμάθηση των επιστημονικών  εννοιών και γνώσεων 

γίνεται σε συνθήκες πραγματικού κόσμου, καθώς οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις 

Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά σε πλαίσια 

διασυνδέσεων που δημιουργούνται μεταξύ σχολείου, κοινότητας, επιχειρήσεων και αγοράς 

εργασίας (https://www.britannica.com/topic/STEM-education#ref330960). Η προσέγγιση 

STEM καταργεί τα παραδοσιακά εμπόδια που δημιουργούνται μεταξύ των τεσσάρων  

επιστημονικών κλάδων, με την ενσωμάτωσή τους σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών 

(White, 2014), ενώ αναδεικνύεται σε μια μέθοδος εκπαίδευσης που σκοπό έχει την παροχή,  

σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που θα τους μετατρέψουν 

σε δημιουργικούς επιλυτές προβλημάτων με καινοτόμο πνεύμα και τελικά πιο 

ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας (White, 2014).  

Η προσέγγιση STEM θεμελιώνεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού (γνωστικός και 

κοινωνικός), της ανακαλυπτικής μάθησης και του κονστρακτιονισμού (constructionism). Ο 

γνωστικός εποικοδομισμός, με εκπρόσωπό του τον Piaget, υποστηρίζει ότι η γνώση δεν 

αναπαράγεται απλά, αλλά κατασκευάζεται πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

καθιστώντας τους ενεργούς δημιουργούς της γνώσης τους (Gergen, 2003), ενώ ο κοινωνικός, 

με θεμελιωτή του τον Vygotsky, υποστηρίζει ότι η μάθηση επέρχεται μέσα στο κοινωνικό-

πολιτισμικό συγκείμενο στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η γνώση είναι ένα 

https://www.britannica.com/topic/STEM-education#ref330960
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προϊόν που δημιουργούν τα άτομα, καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον 

(Gergen & Gergen, 2003; Gredler, 2005). Η ανακαλυπτική μάθηση με εκπρόσωπό της τον 

Bruner, συνδέεται με τον εποικοδομισμό, αφού οι μαθητές μόνοι τους αναζητούν και 

ανακαλύπτουν τη γνώση. Σύμφωνα με αυτήν, η  μάθηση και η επίλυση προβλημάτων είναι το 

αποτέλεσμα της εξερεύνησης νέων γνώσεων, ενώ ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το κατάλληλο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο προωθείται η ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους 

μαθητές (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005). Τέλος, η θεωρία του κονστραξιονισμού 

(constructionism) με εμπνευστή της τον Papert, εξελίσσει τις ιδέες του Piaget υποστηρίζoντας 

ότι ο μαθητής εφαρμόζει την γνώση που ανακαλύπτει και την ανάγει σε ανώτερα και πιο 

σύνθετα επίπεδα, κατασκευάζοντας περίπλοκες ιδέες. Εκφράζει μια κατασκευαστική πλευρά 

του εποικοδομισμού κατά την οποία οι μαθητές μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργικού 

περιβάλλοντος, αναλαμβάνουν οι ίδιοι ρόλο σχεδιαστή και κατασκευαστή, καθώς 

κατασκευάζουν οι ίδιοι ένα χειροπιαστό αντικείμενο που θεωρούν ουσιώδες και στη συνέχεια 

μοιράζονται την εμπειρία τους με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν 

(Papert,1980). Τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης STEM βάση των θεωριών μάθησης 

λοιπόν είναι: οικοδόμησης της γνώσης, συνεργασία, εξερεύνηση, επίλυση προβλημάτων, 

μάθηση μέσω σχεδιασμού, κατασκευή και τεχνολογικός αλφαβητισμός (Foti, 2021). 

Πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης STEM είναι να αναπτύξει στους εν δυνάμει πολίτες τις 

απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στα 

πλαίσια της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον για την ενίσχυση του 

προγράμματος σπουδών STEM και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών τόσο για την 

καλλιέργεια της αναλυτικής, όσο και της δημιουργικής σκέψης. Αυτή η ανάγκη 

ικανοποιήθηκε με την προσθήκη των Τεχνών (Arts) στην εκπαίδευση STEM δημιουργώντας 

έναν νέο όρο που βασίζεται σε μια νέα φιλοσοφία, τον STE(A)M (Land, 2013).  

Ο όρος «Τέχνες» (Arts) ορίζεται ευρύτερα για να εντάξει στα θεματικά πεδία του STEM και 

την εικαστική έκφραση και δημιουργία (Φώτη & Ρέλλια, 2020), παρέχοντας διάφορες 

δυνατότητες  διεπιστημονικής σύνδεσης μεταξύ των τεσσάρων αρχικών επιστημονικών 

πυλώνων. Έτσι, μπορεί να αντιπροσωπεύει τη γλώσσα και τις φιλολογικές επιστήμες που 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία, τη σωματική δραστηριότητα, τον αθλητισμό, το χορό 

και σωματική έκφραση, τις καλές τέχνες, που συμβάλλουν στην κατανόηση των 

πολιτισμικών διαφορών του παρελθόντος με το παρόν, τη μουσική, μέσα από την εξοικείωση 

με τον ρυθμό και την αρμονία, καθώς και την ιστορία, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, την 

αισθητική. Περιλαμβάνει λοιπόν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορεί 

να είναι μέρος των κοινωνικών επιστημών, της αισθητικής δημιουργίας ή σωματικής 

έκφρασης (Yakman & Lee, 2012). 

Η προσθήκη του «Α» στο ακρωνύμιο STEM δεν είναι η προσθήκη και ο εμπλουτισμός  των 

προγραμμάτων STEM με άλλο αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, αλλά η αναγνώριση και 

εφαρμογή της τέχνης σε καθημερινές καταστάσεις (Jolly, 2014). Η μεθοδολογία STE(A)M 

επιχειρεί να συνδέσει τα πεδία των θεωρητικών και θετικών επιστημών με την τέχνη ως 
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συνδετικό κρίκο, δημιουργώντας εμπειρίες μάθησης που συνδέονται με την καθημερινότητα 

και κινούνται στο πλαίσιο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Catchen, 2013).  

Οι κύριοι στόχοι της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M είναι: να προετοιμάσει ενεργούς 

και λειτουργικούς πολίτες για μια κοινωνία βασισμένη στην επιστήμη και την τεχνολογία, να 

παράσχει εκπαίδευση βασισμένη σε δραστηριότητες που εστιάζουν στο σχεδιασμό, τη 

βιωματική μάθηση και την επίλυση προβλήματος, να υποστηρίξει την ανάπτυξη ήπιων 

δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και επικοινωνία, να ενισχύσει τις προσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και να τους εξοικειώσει με τις νέες απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητές τους για 

προσωπική και επαγγελματική επιτυχία (Foti,2021). 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η ενεργητική μάθηση, η 

μαθητοκεντρική προσέγγιση με την ενσωμάτωση στη διδασκαλία προβλημάτων του 

πραγματικού κόσμου, τα οποία επεξεργάζονται οι μαθητές ομαδικά, σε διαθεματικές 

διδακτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχές ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης 

(Brown, 2012). Κοινούς παρονομαστές αποτελούν οι έννοιες: επικοινωνία, συνεργασία, 

υλοποίηση, αλληλεπίδραση, προβληματισμός και επίλυση προβλημάτων.  

O όρος STRE(A)M  έρχεται να ενσωματώσει ακόμα μία διάσταση στην προσέγγιση 

STE(A)M προσθέτοντας και την «ανάγνωση» (Reading) στην εξίσωση, η οποία ανάγνωση 

συνήθως συνδυάζεται με τη γραφή (Writing) και τη δημιουργική σκέψη (Φώτη & Ρέλλια, 

2020) και έρχεται να εμπλουτίσει τα επιστημονικά πεδία που αλληλοεμπλέκονται στην 

διδακτική προσέγγιση. Με την εισαγωγή της ανάγνωσης ως βασικό στοιχείο της ανακάλυψης 

νέας γνώσης, η προσέγγιση STRE(A)M παρέχει μια ακόμα πιο ευρεία και ολοκληρωμένη 

εμπειρία μάθησης.   

3. STE(A)M και Α.Π.Σ. στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση 

Ο όρος STEM (και μετέπειτα STE(A)M και STRE(A)M) που τα τελευταία χρόνια έχει 

εισέρθει στο χώρο της εκπαίδευσης,  προσφάτως άρχισε να κερδίζει έδαφος και στο χώρο της 

ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης, κυρίως μετά την πρόσφατη αναμόρφωση των Α. Π. Σ. 

για το νηπιαγωγείο (Υπουργική Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-2021˙ Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π., 2014), 

αλλά και την εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

(Υπουργική Απόφαση Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021), των οποίων η υλοποίηση αφορά πλέον 

στο σύνολο των νηπιαγωγείων της χώρας μας και των οποίων ο τέταρτος θεματικός άξονάς 

τους συνδέεται με την εκπαιδευτική ρομποτική και καινοτομία. 

 Μελετώντας τα νέο-διαμορφωμένα Α.Π.Σ. για την προσχολική εκπαίδευση, παρατηρείται ότι 

πλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων, που θα «θωρακίζουν» 

τα νήπια για να τα καταστήσουν τους πολίτες του 21ου αιώνα. Τέτοιες ικανότητες-κλειδιά, 

ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και είναι: η επικοινωνία, 

η κριτική και δημιουργική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία, οι κοινωνικές 
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ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη 

(Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π.,2014). Aποτελούν ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων 

και εφοδιάζουν τους μαθητές με τα όσα «χρειάζονται  οι πολίτες για την προσωπική τους 

ολοκλήρωση, την κοινωνική τους ένταξη, την ιδιότητα του πολίτη και την απασχολησιμότητά 

τους στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση» (Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π.,2014, σσ 9-10). Οι τέσσερις 

αυτές ικανότητες διευκολύνουν το άτομο να συμμετέχει αποτελεσματικά σε διάφορα 

περιβάλλοντα (μαθησιακό, εργασιακό, οικογενειακό κ.ά.) και κρίνονται αναγκαίες για να 

ανταπεξέλθει στους εναλλασσόμενους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του (Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π.,2014).  

Οι ικανότητες του 21ου αιώνα βρίσκονται στον πυρήνα των προγραμμάτων σπουδών του 

νηπιαγωγείου και διατρέχουν όλα τα θεματικά πεδία και τις θεματικές ενότητές του. Αν και η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων έχει μία διά βίου προοπτική, η καλλιέργειά τους από την 

προσχολική ηλικία ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μετέπειτα εδραίωσή τους, 

εξαιτίας της σημασίας των πρώιμων μαθησιακών εμπειριών για την επιτυχημένη πορεία του 

παιδιού (Υπουργική Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-2021). Η έννοια της ικανότητας στο 

πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου χρησιμοποιείται ταυτόσημα με την έννοια της 

επάρκειας και αντιμετωπίζεται ως μία δυναμική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την 

επιλογή, την ενεργοποίηση και τον συντονισμό ενός συνδυασμού γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 

μαθησιακές προκλήσεις (Υπουργική Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-2021). 

Οι ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν μέσα από τα νέο-αναμορφωμένα Α.Π.Σ. του 

νηπιαγωγείου είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλήματος και 

στοχαστική λήψη αποφάσεων (εργαλεία σκέψης), η καινοτομία, η υπολογιστική σκέψη, η 

σχεδιαστική και κατασκευαστική ικανότητα (εργαλεία επιστήμης και τεχνολογίας), η 

προσωπική ενδυνάμωση και κοινωνική ευθύνη, η ιδιότητα του πολίτη, η ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα (εργαλεία ζωής) και η επικοινωνία, η συνεργασία, το 

να μαθαίνω πως να μαθαίνω, γνωστό και ως  μεταγνώση (εργαλεία μάθησης) (Υπουργική 

Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-2021). Οι επιδιωκόμενες ικανότητες είναι  εγκάρσιες και 

διαθεματικές, αναπτύσσονται σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια και λειτουργούν 

συμπληρωματικά και αλληλουποστηρικτικά για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και 

ενισχυτικά για τον ρόλο τους ως αυριανοί πολίτες του έθνους και του κόσμου. Η προσχολική 

εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων, βρίσκεται σε συστοιχία 

με τις αρχές της ολιστικής ανάπτυξης και μάθησης (Υπουργική Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-

2021).  

Μελετώντας τα θεματικά πεδία που αναπτύσσονται γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι οι Τ.Π.Ε. 

κατέχουν πλέον κεντρικό ρόλο και στην προσχολική εκπαίδευση και αποτελούν τη βάση 

ανάπτυξης όλων των θεματικών πεδίων, κατέχοντας μια διεπιστημονική, διαθεματική 

λειτουργία. Η θεματική ενότητα Τ.Π.Ε δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων που 

αφορούν στην εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας για την κάλυψη διαφορετικών 
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επικοινωνιακών αναγκών. Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική στάση και 

ορθές συνήθειες σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, προετοιμάζοντάς τα κατάλληλα σε 

σχέση με τις προκλήσεις της ψηφιακής κοινωνίας (Υπουργική Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-

2021). Δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα μεταφοράς της μαθησιακής εμπειρίας πέρα από τα 

στενά όρια της σχολικής τάξης και διευκολύνει τα παιδιά, με την κατάλληλη καθοδήγηση, να 

προβαίνουν σε ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές για τα ζητήματα που τα αφορούν, 

καθώς επιτρέπει την πρόσβαση σε ευρεία γκάμα πληροφοριών (Υπουργική Απόφαση 160476 

/Δ1/17-12-2021). 

Με την Υ.Α. Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021/ΦΕΚ 3791Β/13-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας,  

από το Σεπτέμβριο του 2021 πλέον στα Α. Π. Σ. έχει εισαχθεί η  διδακτική ενότητα με τίτλο 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για όλους τους τύπους και τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων, 

Δημοτικών και των Γυμνασίων. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική καινοτομία που είχε  

εισαχθεί πιλοτικά στα σχολεία από τη σχολική χρονιά 2020-21, ενώ πλέον εδραιώθηκε 

καθολικά και εμπλουτίζει το σχολικό πρόγραμμα με 20 νέες θεματικές  που αποσκοπούν στο 

να εφοδιαστούν οι μαθητές με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ψηφιακού 

εγγραμματισμού και δεξιότητες τεχνολογίας, μηχανικής και επιστήμης. Βασική τους αρχή 

είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των προγραμμάτων σπουδών με την ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων με σκοπό τη διάπλασή των μαθητών σε ελεύθερους και υπεύθυνους 

πολίτες. Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αξιοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι 

διδασκαλίας  και  ενισχύεται η βιωματική, ομαδοσυνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση. Το 

πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ομαδοποιείται σε 

τέσσερις θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η τέταρτη που αφορά στην «Δημιουργία και 

Καινοτομία- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» συνδέεται με την εκπόνηση 

δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής-STEM. Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα 

από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αφορούν στις δεξιότητες του νου, στις οποίες εντάσσονται 

και οι δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, στις δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και 

της επιστήμης (δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, επιστημονική/ υπολογιστική 

σκέψη), με τις οποίες σχετίζεται άμεσα η ρομποτική, στις δεξιότητες ζωής και στις δεξιότητες 

του 21ου αιώνα.  

4. Διδακτικές προσεγγίσεις του γνωστικού αντικειμένου 

4.1. Θέμα-Διδακτικό Αντικείμενο 

Πρόκειται για μια κατά βάση διαθεματική, εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία προσπαθεί να 

διασυνδέσει το θεματικό πεδίο «Παιδί και Θετικές Επιστήμες» με τους υπόλοιπους 

θεματικούς άξονες του νέου Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (Υπουργική Απόφαση 160476 

/Δ1/17-12-2021), αξιοποιώντας την καινοτόμο προσέγγιση STE(A)M. Μέσα από τη χρήση 

της «έξυπνης μέλισσας» και τη δημιουργία αλγοριθμικών διαδρομών σε μια ειδικά 

διαμορφωμένη πίστα, συνδυάζοντας παιγνιώδη και βιωματικές δραστηριότητες με 

δραστηριότητες εξωστρέφειας και ανοίγματος της σχολικής μονάδας στην ευρύτερη 
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κοινότητα, οι μαθητές πέτυχαν να κατανοήσουν και να κατακτήσουν την διαδικασία 

παραγωγής του ελαιόλαδου. 

4.2. Προ-απαιτούμενες γνώσεις  

Τα νήπια μέσα από σχετικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ωφέλιμο είναι να έχουν 

κατακτήσει βασικές έννοιες προσανατολισμού (μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά) στο χώρο, 

όπως επίσης χρήσιμο είναι να έχουν εξοικειωθεί με την προσομοίωση των εννοιών αυτών 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της «έξυπνης μέλισσας». Επιπλέον, οι μαθητές οφείλουν να 

γνωρίζουν να απαριθμούν ως το 10, αλλά και να αντιστοιχούν ποσότητες (τετράγωνα πίστας) 

με αριθμούς. 

4.3.  Μέσα για την υλοποίησή του 

Απαραίτητος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κυρίως κατά τη διδακτική παρέμβαση ήταν 

το σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Beebot (έξυπνη μέλισσα), το οποίο είναι ένα 

επιδαπέδιο προγραμματιζόμενο ρομπότ, ευρέως γνωστό στο χώρο της προσχολικής και 

πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Έχει τη μορφή μέλισσας, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα 

ελκυστικό σε μαθητές νηπιακής ηλικίας, ενώ επιτρέπει έναν εύκολο τρόπο εισαγωγής (χρήση 

πλήκτρων προσανατολισμού on-board) του προγραμματισμού στην τάξη για τις 

συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Διατίθεται και σε ψηφιακή προσομοίωση 

(https://beebot.terrapinlogo.com)  κάτι που επιτρέπει μια πιο ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων 

με την χρήση των Τ.Π.Ε στην προσχολική τάξη. Με την απλή και φιλική προς το παιδί 

διάταξη του, το BeeBot αποτελεί ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία του 

ελέγχου, της κατεύθυνσης (προσανατολισμού) και της γλώσσας προγραμματισμού για τα 

μικρά παιδιά. 

Επιπλέον, εξοπλισμός που αξιοποιήθηκε ήταν μια αυτοσχέδια πίστα με εμβαδό 5*7 

τετράγωνα, πάνω στην οποία κινήθηκε το Beebot. Κάθε τετράγωνο είχε διάσταση 

15cm*15cm. Κατά μήκος της πίστας είχαν τοποθετηθεί με λογική σειρά 6 μακέτες 

(παράγωγα των ίδιων των νηπίων με ανακυκλώσιμά υλικά που υπήρχαν στο νηπιαγωγείο μας, 

αλλά και που έφεραν τα νήπια από το σπίτι ή τον ελαιώνα τους). Οι μακέτες είχαν τους 

τίτλους «Ελαιώνας», «Συγκομιδή», «Τσουβάλια», «Ελαιοτριβείο», «Σαλάτα», «Πάγκος 

Γιορτής Λαδιού» και δημιουργήθηκαν σταδιακά από τους μαθητές, μετά από κάθε σχετική, 

βιωματική δραστηριότητα που υλοποιούνταν σε συνεργασία με την τοπική και ευρύτερη 

κοινωνία μας (Εικόνα 1). Η δημιουργία τους λειτούργησε και ως παράγοντας αξιολόγησης 

(δημιουργία τελικού προϊόντος) των γνώσεων και των εμπειριών που αποκόμισαν τα νήπια 

από την εκάστοτε δραστηριότητα. Με μορφή μακέτας παρουσιάστηκαν και οι ασθένειες της 

ελιάς (δάκος και πυρηνοτρήτης), ώστε να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτές από τον νηπιακό νου 

και τοποθετήθηκαν εν καιρώ στην πίστα ως εμπόδια που παρακωλύουν την διαδικασία 

παραγωγής του ελαιόλαδου. Το σημείο εκκίνησης στην πίστα προσδιορίζονταν με ένα 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 321 of 440 

βελάκι, ενώ ως σημείο τερματισμού έχει προκαθοριστεί η τελευταία  μακέτα του «Πάγκου 

της Γιορτής Λαδιού». 

.  

Εικόνα 1: Οι μακέτες μας 

Κατά τη διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν επίσης βιβλία και παραμύθια σχετικά με 

την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή του ελαιόλαδου, όπως επίσης αξιοποιήθηκαν και 

σχετικοί μύθοι. Προβλήθηκαν σχετικά video από γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης, αλλά και εργαλεία και λογισμικά web 2.0 προκειμένου να υλοποιηθούν διάφορες 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου. 

4.4.  Αφορμή για την υλοποίηση  

Αφορμή για την υλοποίηση του έργου υπήρξε η «παρθενική» συμμετοχή του Νηπιαγωγείου 

Πέρδικας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2021-2022 

(https://wrohellas.gr/panellinios-diagonismos-ekpaideutikis-rompotikis/). Η θεματολογία του 

διαγωνισμού «Αγροτική Παραγωγή-Ο πλούτος του τόπου μου» μας κέντρισε εξ αρχής το 

ενδιαφέρον, καθότι προερχόμαστε από μια αγροτική περιοχή, την Πέρδικα Θεσπρωτίας, της 

οποίας το βασικό, παραγόμενο, αγροτικό προϊόν είναι το ελαιόλαδο. Οι κάτοικοι της 

περιοχής μας δραστηριοποιούνται έντονα γύρω από την καλλιέργεια της ελιάς και την 

παραγωγή του ελαιόλαδου, οπότε η θεματική του διαγωνισμού ήταν κάτι πολύ κοντά στις 

εμπειρίες μας, αλλά και στα ενδιαφέροντα της ευρύτερης κοινότητας. 

Επιπλέον, η σύνδεση του τόπου μας με την ελιά και το ελαιόλαδο δεν περιορίζεται μόνο στην 

καλλιέργεια και συγκομιδή της ελιάς και στην παραγωγή και εμπορία του ελαιόλαδου. Μια 

γιορτή-θεσμός, η Γιορτή Λαδιού, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

διεξάγεται εδώ και 15 περίπου χρόνια, στις 8 & 9 Αυγούστου στην Πέρδικα με σχετικές 

εκδηλώσεις και δρώμενα. Κάθε χρόνο λοιπόν το χωριό μας τιμά το αιωνόβιο δέντρο της και 

τον καρπό της, μέσα από τη διοργάνωση από τους τοπικούς φορείς συναφών εκδηλώσεων, 
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αλλά και μέσα από την έκθεση των ίδιων των τοπικών παραγωγών των ποιοτήτων του 

ελαιόλαδού τους προς δοκιμή και διαφήμιση, όπως επίσης και άλλων παραγώγων (πχ. 

ελαιοσάπουνα και ποιότητες βρώσιμης ελιάς). 

4.5.  Διδακτικοί Στόχοι 

Βασικό σκοπό που εξυπηρετεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου project είναι η κατανόηση 

από τα νήπια της διαδικασίας παραγωγής του ελαιόλαδου με τη χρήση ενός εκπαιδευτικού 

ρομπότ κατάλληλο για νηπιακής ηλικίας χρήστες, όπως το Beebot. Επιμέρους στόχοι 

αποτελούν: 

Σε επίπεδο γνωστικών στόχων: 

o να αλληλεπιδράσουν με ένα προγραμματιστικό περιβάλλον δράσης, 

o να οικειοποιηθούν υπολογιστικές έννοιες, όπως αλγόριθμος, εντολή, εκτελώ, 

που σχετίζονται με δραστηριότητες υπολογιστικής φύσεως και να τις εντάξουν στο λεξιλόγιό 

τους, 

o να επιτυγχάνουν τη δημιουργία, ανάγνωση και εκτέλεση αλγοριθμικών 

διαδρομών με την χρήση των πλήκτρων του Beebot έχοντας κάποιο σκοπό. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

o           να εξασκηθούν στη δημιουργία αλγόριθμων επιλέγοντας από ένα σύνολο τα 

κατάλληλα εικονίδια (βελάκια), 

o να εξοικειωθούν με την διαχείριση της δοκιμής και του λάθους, 

o να κατανοήσουν την χρήση των πλήκτρων κατεύθυνσης του Beebot, αλλά και 

τη χρήση των εντολών clear και go,  

o να επιτυγχάνουν τη δημιουργία, ανάγνωση και εκτέλεση αλγοριθμικών 

διαδρομών σε μια πίστα. 

Σε επίπεδο στάσεων: 

o να συνειδητοποιήσουν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι της, 

o να κατανοήσουν ότι το ρομπότ δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο, αλλά η δράση 

του εξαρτάται από τις εντολές που θέτουμε οι ίδιοι στο πρόγραμμά του, 

o να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ως προς τη χρήση του ρομπότ και 

γενικότερα της τεχνολογίας στην τάξη, 

o να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν το ομαδικό 

τους πνεύμα, 

o να αντιληφθούν τη σχέση επιλογής εντολών και συμπεριφοράς ρομπότ. 
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5. Μεθοδολογία 

5.1. Δείγμα- Διδακτική ομάδα υλοποίησης του σεναρίου 

H εκπόνηση του έργου πραγματοποιήθηκε από το Ολοήμερο Τμήμα του Νηπιαγωγείου 

Πέρδικας Θεσπρωτίας με τη συμμετοχή 10 νηπίων (νήπια-προνήπια), 6 αγοριών και 4 

κοριτσιών. Η χρονική διάρκεια του έργου εκτάθηκε από τον Ιανουάριου του 2022, έως και το 

τέλος της διδακτικής χρονιάς και όλες οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στη βάση του 

ωρολογίου προγράμματος για το Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 

Φ7/111145/Δ1 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της χώρας). Η 

εκπαιδευτικός και προπονήτρια για το διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής που συντόνισε 

το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων, υπήρξε η υπεύθυνη 

για το διδακτικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικός του Ολοήμερου τμήματος. 

5.2. Διαδικασία Υλοποίησης-Εφαρμογής Project  

5.2.1.  Προπαρασκευστικές μαθησιακές δραστηριότητες 

Σε ένα πρώτο επίπεδο υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν κάποιες προπαρασκευαστικές 

μαθησιακές δραστηριότητες (Eικόνα 2) που στόχο είχαν αρχικά να εντάξουν τους μαθητές 

στη θεματολογία του project, να τους παροτρύνουν να διατυπώσουν τις σκέψεις τους και τους 

προβληματισμούς τους, να διατυπώσουν υποθέσεις και να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να τους 

εξοικειώσουν με βασικές έννοιες προσανατολισμού (μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά), να 

καταφέρνουν να προσανατολιστούν στο χώρο χρησιμοποιώντας το σώμα τους και να έρθουν 

σε μια πρώτη επαφή με την δημιουργία και ανάγνωση αλγόριθμων, όπως επίσης και να 

εξοικειωθούν με ψηφιακά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να θέσουν στην ολομέλεια 

προβληματισμούς και ερωτήσεις που θα κληθούν να διερευνήσουν (avatars). 

Από τις πρώτες λοιπόν δραστηριότητες υπήρξε ο καταιγισμός ιδεών σχετικά με τα κοινά 

ρομπότ και τις λειτουργίες τους, όπως επίσης και σχετικά με το εκπαιδευτικό ρομπότ που 

χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Τραγούδια, μεταμφιέσεις σε «έξυπνες 

μέλισσες», εικαστικές αναπαραστάσεις και κατασκευές με μορφή ρομπότ ήταν από τις 

πρωταρχικές δραστηριότητες που ενθουσίασαν τα νήπια και τα ένταξαν στο πνεύμα του 

project. 

 Επιπλέον σε αυτή την προπαρασκευαστική φάση υλοποίησης, δημιουργήθηκε με απλά υλικά 

(χαρτοταινία) μια μικρή επιδαπέδια πίστα στην οποία οι μαθητές άρχισαν να κινούνται σαν 

ρομπότ (φορώντας σχετική μάσκα) αρχικά με προφορικές εντολές που απέδιδαν βασικές 

έννοιες προσανατολισμού και έπειτα με τη χρήση σύντομων αλγορίθμων άλλοτε σε ζεύγη 

μαθητών (ένας ορίζει τον αλγόριθμο και άλλος τον διαβάζει και τον εκτελεί) και άλλοτε ως 

μονάδες (η εκπαιδευτικός ή ο ίδιος ο μαθητής ορίζει τις εντολές προς εκτέλεση). Όταν τα 

νήπια έδειξαν να έχουν εξοικειωθεί με την όλη διαδικασία προγραμματισμού και 
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χωροταξικού προσανατολισμού τότε στην πίστα εισήλθε μια μακέτα-ρομπότ, δημιούργημα 

των ίδιων των μαθητών με ανακυκλώσιμα υλικά. Τα νήπια σε ζεύγη κινούσαν με 

αλγοριθμικές διαδρομές το ρομπότ μέσα στην πίστα προκειμένου να κατευθυνθούν προς ένα 

συγκεκριμένο σημείο-στόχο. Τέτοιου είδους δραστηριότητες υπήρξαν ιδιαίτερα 

κατατοπιστικές και ευεργετικές στο να εντάξουν τα νήπια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

προγραμματισμού που ακολούθησαν και προσέφεραν τις βάσεις κατανόησης των 

χωροταξικών εννοιών, απαραίτητων για τις δραστηριότητες με τη χρήση της «έξυπνης 

μέλισσας».  

Παράλληλα, σε αυτή τη φάση υλοποίησης του έργου, τα νήπια γνώρισαν ψηφιακούς ήρωες-

avatars, όπως τον Bluebee (εικονικός ξάδερφος του Beebot), οι οποίοι τα έθεσαν σε 

καταστάσεις προβληματισμού και ενεργοποιήθηκαν προκειμένου να λύσουν τα ερωτήματά 

του και του προβληματισμούς του.  

Τέλος, στις προπαρασκευαστικές μαθησιακές δραστηριότητες εντάχθηκαν η αφήγηση 

παραμυθιών και μύθων σχετικών με το δέντρο της ελιάς, την καλλιέργειά του και τη 

διαδικασία άντλησης των παραγώγων τους, όπως και η παρουσίαση σχετικών videos από 

ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι αναδιηγήσεις τους, οι εικαστικές 

αποτυπώσεις βασικών στοιχείων των διηγημάτων, όπως και οι δραματοποιήσεις τους, 

δραστηριότητες που ενέπλεξαν τα νήπια στη βασική θεματολογία του project συνδυάζοντάς 

το με όλα τα θεματικά πεδία του Α.Π.Σ, στοχεύοντας στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων, 

γνώσεων και στάσεων. 

 

Εικόνα 2: Προ-παρασκευαστικές δραστηριότητες 
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5.2.2. Βιωματικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες προγραμματισμού 

Το κύριο μέρος της υλοποίησης του project βασίστηκε κυρίως σε βιωματικές δραστηριότητες 

με έντονη τη συμμετοχική δράση των νηπίων και στη σύνδεση αυτών με δραστηριότητες 

προγραμματισμού και τεχνολογίας των κατασκευών (Εικόνα 3). Οι δραστηριότητες αυτές 

πέρα από τον έντονα βιωματικό και συμμετοχικό τους χαρακτήρα, επεδίωξαν και τη 

διασύνδεση του νηπιαγωγείου μας με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα σε μια προσπάθεια 

«ανοίγματός» του πέρα από τα στενά όρια της τάξης μας. 

Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές αφορούσαν: στην επίσκεψη του τμήματός μας σε 

ελαιώνα του χωρίου μας, γνωριμία με τα εργαλεία συγκομιδής και το επάγγελμα του 

ελαιοπαραγωγού, επίσκεψη στο τοπικό ελαιοτριβείο και επαφή με το τεχνικό μέρος της 

ελαιοποίησης, δραστηριότητες γευσιγνωσίας στο μεσημεριανό γεύμα με λάδι που 

προσέφεραν τοπικοί ελαιοπαραγωγοί, συνέντευξη (με ερωτήσεις που προετοιμάστηκαν και 

διατυπώθηκαν από τα ίδια τα νήπια) με έναν ελαιοπαραγωγό βιολογικού ελαιόλαδου, ο 

οποίος μας γνωστοποίησε τα «μυστικά» της καλλιέργειας της ελιάς και της διαδικασίας 

παραγωγής ελαιόλαδου και τους κινδύνους και τις δυσκολίες του επαγγέλματός του, 

επίσκεψη ειδικού στην τάξη μας που μας παρουσίασε τη διαδικασία παραγωγής 

ελαιοσάπουνου και εκτέλεση συνταγών με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο και την ελιά 

(συνταγές που επιλέχθηκαν, καταγράφηκαν, αναγνώστηκαν και εκτελέστηκαν σε επίπεδο 

μέτρησης των υλικών από τα ίδια τα νήπια) με την δια ζώσης παρουσία και ενεργητική 

συμμετοχή των γονέων τoυς. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ακολούθησαν μια λογική 

πορεία όσον αφορά στην υλοποίησή τους ξεκινώντας από την γνωριμία με τον ελαιώνα και 

καταλήγοντας στην παραγωγή αρτοποιημάτων με τη χρήση του ελαιόλαδου, έτσι ώστε να 

καταδεικνύεται και με έναν έμμεσο τρόπο η λογική σειρά των σταδίων στην παραγωγή του 

ελαιόλαδου. 

Μετά από κάθε βιωματική δραστηριότητα ακολουθούσαν στην τάξη δραστηριότητες 

εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι κατασκευές 

σχετικών μακετών με ανακυκλώσιμα υλικά που αντικατόπτριζαν τις ανάλογες γνωστικές 

κατακτήσεις των νηπίων. Έτσι, αμέσως μετά την επίσκεψή μας στον ελαιώνα δημιουργήθηκε 

η μακέτα του «Ελαιώνα» μας, ενώ μετά την γνωριμία μας με τα εργαλεία της συγκομιδής, 

κατασκευάστηκαν οι μακέτες «Συγκομιδή» και «Τσουβάλια», η επίσκεψη στο ελαιοτριβείο 

του χωριού μας πυροδότησε την δημιουργία της μακέτας «Ελαιοτριβείο» που μάλιστα 

αναπαριστούσε τον εσωτερικό του χώρο, κάτι που έκανε εύκολα αντιληπτή την γνωστική 

«έκρηξη» των νηπίων όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της διαδικασίας και ούτω καθεξής. 

Μετά τη δημιουργία της εκάστοτε μακέτας, η καθεμία από αυτές τοποθετούνταν από τους 

μαθητές στην αυτοσχέδια πίστα μας και η «έξυπνη μέλισσα» ξεκίνησε τις αλγοριθμικές της 

διαδρομές μέσα σε αυτήν, ανάλογα πάντα με τον τιθέμενο στόχο. Έτσι, δημιουργήθηκαν, 

αναγνώστηκαν και εκτελέστηκαν και οι πρώτοι σύνθετοι αλγόριθμοι που θα οδηγούσαν το 

εκπαιδευτικό ρομπότ στο να διευρευνήσει τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου και τους 

μαθητές μας να κατανοήσουν, πέρα από τα στάδια και την πορεία της ελαιοποίησης, και τις 
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δυνατότητές τους στον προγραμματισμό και στην κωδικοποίηση. Κάθε μακέτα που 

προστίθετο στην πίστα υπήρξε και μια νέα προοπτική για τον σχεδιασμό και την απόδοση 

νέων αλγορίθμων με την χρήση των πλήκτρων, καθώς και μιας νέας διαδρομής ανάμεσα στα 

στάδια της παραγωγής του ελαιόλαδου. 

 

Εικόνα 3: Βιωματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προγραμματισμού 

5.2.3.  Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

Σε επίπεδο ανατροφοδότησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, τόσο για τον εκπαιδευτικό, 

όσο και για το μαθητή αξιοποιήθηκε το portfolio των νηπίων, το οποίο πλέον προτείνεται για 

την αξιολόγηση και μεταγνώση των μαθητών από τα σύγχρονα Α.Π.Σ. και για την 

προσχολική εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2006˙ Υ.Δ.Β.Μ.Θ./Ι.Ε.Π., 2011˙ Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π., 

2014). Το portfolio περιλαμβάνει ενδεικτικά επιτεύγματα των μαθητών κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του project, ατομικά, αλλά και ομαδικά. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αξιολόγησης (Εικόνα 4) περιλαμβάνονταν κυρίως 

δημιουργικές δραστηριότητες που εκπονήθηκαν κατά βάση σε ομάδες, όπως κολλάζ, 

κατασκευές μακετών, ομαδικές καταγραφές σκέψεων και ιδεών μετά την υλοποίηση, αλλά 

και ατομικά, ανοιχτά φύλλα εργασίας που διαμορφώθηκαν πάνω στην εκάστοτε 

δραστηριότητα, ώστε να αξιολογήσουν το εύρος της γνωστικής εξέλιξης των νηπίων. Οι 

ατομικές αυτές εργασίες των νηπίων και όσα κατάφεραν να πετύχουν σε ατομικό επίπεδο 

κατά την υλοποίηση του project συμπεριλήφθηκαν ύστερα από προσωπική επιλογή των 

νηπίων στο ατομικό τους portfolio, προάγωντας ταυτόχρονα τεχνικές αυτό-αξιολόγησης, 

αφού μέσα από την επαφή τους με τις δημιουργίες τους μαθαίνουν να συγκρίνουν αυτά που 

έκαναν στο παρελθόν με αυτά που κάνουν στο παρόν, να παρατηρούν αλλαγές και να 
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αισθάνονται περήφανα για τα έργα και τη πρόοδό τους (Ζωγράφου, Καμπέρη & Μπιρμπίλη, 

2006). 

To portfolio λοιπόν των νηπίων, το οποίο περιλάμβανε κυρίως εικαστικές αναπαραστάσεις 

ιδεών και εμπειριών των μαθητών ύστερα από κάθε προαναφερόμενη βιωματική 

δραστηριότητα, σχετικά ανοιχτά φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν από τη νηπιαγωγό 

(σειροθετήσεις εικόνων, χρονικές ακολουθίες κ.τ.λ.), ατομικά κολλάζ και κατασκευές, αλλά 

και σύντομες συνεντεύξεις των νηπίων που αφορούσαν στο ζήτημα, χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο αξιολόγησης και μεταγνώσης σε μια πιο περιγραφική μορφή του και ανέδειξε πολλά 

ζητήματα σχετικά με το τι είχαν ενστερνιστεί οι μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία και 

εμπειρία. 

Επιπλέον, ηχητικά ντοκουμέντα από αυθόρμητους διαλόγους των νηπίων στις ελεύθερες 

δραστηριότητες στα κέντρα ενδιαφέροντος σχετικούς με το υλοποιούμενο έργο, όπως και 

ηχητικά καταγεγραμμένες περιγραφές έργων τους (πχ κολλάζ, μακέτες κ.τ.λ) που σχετίζονταν 

με χρονικές ακολουθίες γεγονότων και σταδίων παραγωγής, αποδείκνυαν περίτρανα την 

γνωστική εξέλιξη και πρόοδο των νηπίων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, μια 

σύγκριση των αρχικών πινάκων καταγραφών των πρότερων γνώσεων των μαθητών 

(brainstorming), με τις πιο πρόσφατα καταγεγραμμένες σε αντίστοιχους πίνακες, γνώσεις και 

εμπειρίες τους, κατέδειξε την αναδόμηση των γνώσεων τους και μια εξέλιξη στη σκέψη και 

στον προφορικό τους λόγο, ενώ ανατροφοδοτούσε παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπλέον, σε επίπεδο δεξιοτήτων τα παιδία μέσα από σχετικά video, των οποίων η λήψη έγινε 

εξελικτικά, φάνηκε ότι κατέκτησαν τις βασικές έννοιες προσανατολισμού και τις είχαν πλέον 

εντάξει στο καθημερινό τους λεξιλόγιο, ενώ εξοικειώθηκαν με τα πλήκτρα της «έξυπνης 

μέλισσας» και τις εντολές που το καθένα από αυτά εξυπηρετεί, μπήκαν στην λογική της 

δημιουργίας αλγορίθμων, της ανάγνωσης και της εκτέλεσής τους, κατανόησαν τη λειτουργία 

προγραμματισμού ενός ρομπότ, ενώ μέσα από παιγνιώδεις και ευχάριστες δραστηριότητες 

κατάφεραν να κατακτήσουν την έννοια της κωδικοποίησης και να καλλιεργήσουν την 

λογικό-μαθηματική και υπολογιστική τους σκέψη σε πλαίσια ενός συμβατού για την ηλικία 

και το αναπτυξιακό τους επίπεδο, περιβάλλον προγραμματισμού.  

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο στάσεων φάνηκε (και μέσα από τις παρουσίασης του έργου) ότι η 

λειτουργία των μαθητών σε ομάδα πλέον είχε γίνει βίωμα και στάση ζωής και έγινε 

κατανοητό ότι μέσα από την ομαδικότητα και το συνδυαστικό πνεύμα επιτυγχάνονται πολλά 

περισσότερα απ΄ ότι όταν λειτουργούμε ως μονάδες. Παράλληλα, οι μαθητές ενστερνίστηκαν 

ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να διαφοροποιήσει τη μάθηση 

και την πρόσβαση στην γνώση με πολλαπλά μαθησιακά οφέλη για όλους τους 

εμπλεκόμενους, ενώ έγινε αντιληπτό ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν με εναλλακτικά μέσα 

παρουσίασης και γνώσης ενισχύοντας  την αυτοπεποίθησή τους αναφορικά με αυτά. 

Τέλος, το τελικό παράγωγο του έργου μας 

(https://www.youtube.com/watch?v=DVblHpGAKBY) αξιολογήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο 

από τους διοργανωτές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 

https://www.youtube.com/watch?v=DVblHpGAKBY
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Hellas κατακτώντας το ειδικό βραβείο «Καλύτερης Ανάδειξης Τοπικού Προϊόντος» 

(https://online.fliphtml5.com/hsuqf/calm/) ανάμεσα σε άλλα 100 ευφάνταστα και 

δημιουργικά projects άλλων διαγωνιζόμενων νηπιαγωγείων. Σε περιφερειακό επίπεδο η δια 

ζώσης παρουσίασή του στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ηπείρου απέσπασε θετικές κριτικές 

από τους διοργανωτές, από  συν- διαγωνιζόμενους συναδέλφους, γονείς και μαθητές, ενώ σε 

τοπικό επίπεδο εξέλαβε τις καλύτερες κριτικές από τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόσο 

ηλεκτρονικά όσο και έντυπα, αλλά και από σχόλια απλών πολιτών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ύστερα από την παρουσίασή του στην 15η  Γιορτή Λαδιού στην Πέρδικα 

Θεσπρωτίας στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2022 του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

Εικόνα 4: Δραστηριότητες αξιολόγησης 

6. Αποτελέσματα 

Το υπό πραγμάτευση project υπήρξε ένα έργο που από την αρχή έως το τέλος «μαγνήτισε» τα 

νήπια και κάτι τέτοιο αποδεικνύεται αρχικά με τη μακροχρόνια διάρκειά του. Το θέμα 

κέντρισε εξ αρχής το ενδιαφέρον τους διότι υπήρχε στα άμεσα βιώματά τους, ενώ η χρήση 

των Τ.Π.Ε. για την εκπόνησή του καθήλωσαν τους μαθητές μιας και ήταν κάτι έξω από τη 

σφαίρα των έως τώρα εμπειριών τους. Το συγκεκριμένο έργο μέσα από την εξέλιξη και ροή 

των αρχικά σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους 

μαθητές, των μαθητών μεταξύ τους και όλων με την ευρύτερη κοινότητα, αλλά και την άμεση 

εμπλοκή όλων  με εργαλεία και εφαρμογές τεχνολογικής φύσεως, κρίθηκε επιτυχές, αφού οι 

σκοποί και στόχοι του, απόλυτα συμβατοί και  κατάλληλοι για το ηλικιακό  και γνωστικό 

https://online.fliphtml5.com/hsuqf/calm/
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επίπεδο των νηπίων, επιτεύχθηκαν, τόσο σε επίπεδο “γνωστικής αναδόμησης”, όσο και σε 

επίπεδο καλλιέργειας δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. 

 Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των ψηφιακών μέσων και του εκπαιδευτικού ρομπότ στη 

μαθησιακή διαδικασία ενθουσίασε τα νήπια και έκανε την κατάκτηση της γνώσης να μοιάζει 

παιχνίδι, πυροδοτώντας την ενεργή συμμετοχή τους. Επιπλέον, η εξωστρέφεια του 

νηπιαγωγείου στην ευρύτερη τοπική και μη κοινότητα και ο έντονα βιωματικός χαρακτήρας 

των δραστηριοτήτων υπήρξε κάτι που συνεπήρε τους μαθητές και τους ενεργοποίησε όσον 

αφορά στη συμμετοχή και δράση τους στα πλαίσια του έργου. 

Οι στόχοι του έργου, όπως αποδεικνύεται και από τις δραστηριότητες αξιολόγησης, τόσο 

όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο, όσο και σε αυτό των στάσεων και δεξιοτήτων, φάνηκε να 

επιτυγχάνεται και τα νήπια διεύρυναν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους γύρω από την 

καλλιέργεια της ελιάς, των παραγώγων της και τη διαδικασία της ελαιοποίησης, ενώ 

καλλιέργησαν νέες δεξιότητες και στάσεις συμπεριφοράς, απαραίτητες για τον μελλοντικό 

πολίτη του 21 ου αιώνα.  

Οι δραστηριότητες που εκπονήθηκαν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με το πλαίσιο των 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο 

και απόλυτα συμβατές με τα σύγχρονα Α.Π.Σ. για την προσχολική ηλικία (Υπουργική 

Απόφαση 160476 /Δ1/17-12-2021˙ Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π., 2014), αλλά και τα ενδιαφέροντα των 

νηπίων και βοήθησαν ιδιαίτερα στη διεύρυνση των πρότερων γνώσεων, αντιλήψεων, 

βιωμάτων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών. Οι μαθητές συνεργάστηκαν σε επίπεδο 

ομάδας και αλληλοεπίδρασαν ενεργητικά οικοδομώντας τη γνώση, προάγοντας έτσι μια 

αλληλοϋποστηρικτική, συμμετοχική και ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης. Η χρήση 

των Τ.Π.Ε. και του εκπαιδευτικού ρομπότ, καθώς και η προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη 

STE(A)M προσέγγιση κατέστησαν την εκπαιδευτική διαδικασία ευχάριστη και  

ενδιαφέρουσα και κέντρισαν την προσοχή των μαθητών, καθιστώντας έτσι τους σκοπούς και 

στόχους του εν λόγω εκπαιδευτικού σεναρίου άμεσα υλοποιήσιμους.    

7.  Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η χρήση της προσέγγισης STE(A)M για την κατανόηση της ελαιοποίησης 

και την εισαγωγή των μαθητών νηπιακής ηλικίας στον μαθηματικό και υπολογιστικό τρόπο 

σκέψης αποτέλεσε σημαντικό μεθοδολογικό «εργαλείο» με ανταποδοτικά οφέλη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και απέδωσε προστιθέμενη αξία στο ανωτέρω 

περιγραφόμενο έργο. Η παιγνιώδης διάσταση που εμπλέκει η χρήση ενός εκπαιδευτικού 

ρομπότ κάνει τη μάθηση μια ευχάριστη και ενθουσιώδη διαδικασία και τη γνώση άμεσα 

προσβάσιμη. Οι στόχοι του έργου που σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη της αλγοριθμικής 

σκέψης, όσο και με την κατάκτηση γνώσεων σχετικών με το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, αλλά και την καλλιέργεια μαθηματικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων, 

επιτεύχθηκαν αβίαστα και ευχάριστα, καθώς η χρήση των καινοτόμων τεχνολογικών μέσων 

μαγνήτισε το ενδιαφέρον των νηπίων και ενεργοποίησε τις μαθησιακές τους διαύλους. 
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Παράλληλα, η συγκεκριμένη μεθοδολογία συντέλεσε στην υποστήριξη της συνεργασίας του 

νηπιαγωγείου μας με την ευρύτερη κοινότητα μέσα από την ανάπτυξη βιωματικών 

δραστηριοτήτων και την εμπλοκή σχετικών επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων, αλλά και 

φορέων του τόπου μας. Η εξωστρέφεια στης σχολικής μονάδας στα πλαίσια της υλοποίησης 

τέτοιων δραστηριοτήτων απέδειξε ξεκάθαρα τη δυναμική της ως προς την επίτευξη 

εκπαιδευτικών στόχων και σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης.  

Για τους λόγους αυτούς η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου προτείνεται ως μια καλή 

πρακτική εφαρμογής της προσέγγισης STE(A)M σε μια τάξη νηπιαγωγείου για την 

κατάκτηση της ελαιοποίησης, αλλά και την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με το δέντρο 

της ελιάς και των παραγώγων του και διατίθεται πλέον στο αποθετήριο ιδεών που θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσεγγιστούν ανάλογα ζητήματα. Ο 

συνδυασμός ταυτόχρονα εκπαιδευτικών στόχων από όλα τα θεματικά πεδία της καινοτόμου 

αυτής προσέγγισης και η παιδαγωγική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των 

Τ.Π.Ε. σε προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης απέφεραν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για 

όλους τους εμπλεκομένους αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στο έργο στα πλαίσια μιας 

προσπάθειας αποσύνδεσης της σχολικής τάξης από τις παραδοσιακές και συμβατικές 

μεθόδους διδασκαλίας.  

8.  Προτάσεις 

Φυσικά, ο/η κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να αναπροσαρμόσει 

τη συγκεκριμένη πρακτική στη βάση των ενδιαφερόντων, των αναγκών των και των 

δυνατοτήτων του μαθητικού δυναμικού της τάξης του. Εναλλακτικά λοιπόν και εφόσον η 

υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί παράγοντες της σχολικής μονάδας το επιτρέπουν, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαδραστικός πίνακας για την εκπόνηση των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Τ.Π.Ε., καθώς η χρήση του έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

υποστηρικτική και αποτελεσματική στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας της 

πολυτροπικότητας που εμπεριέχεται κατά τη μετάδοση της πληροφορίας και της γνώσης 

στους μαθητές, αλλά και της αμεσότητας, γεγονός που βοηθά στην αφομοίωσή της, ειδικά σε 

προσχολικά πλαίσια εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλο 

σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής εκτός του Beebot, πάντα όμως σε άμεση συνάρτηση με 

το ηλικιακό και αναπτυξιακό επίπεδο των νηπίων (π.χ. Kids First Coding&Robotics). Η 

διάρκειά του θα μπορούσε να περιοριστεί ή και ακόμα να διευρυνθεί ανάλογα με το 

ενδιαφέρον, τη διάθεση και τη συμμετοχικότητα των μαθητών, ενώ θα μπορούσαν να 

προστεθούν στο project δραστηριότητες προσομοίωσης του Beebot μέσα από σχετική 

εφαρμογή που διατίθενται online. 
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Abstract: This research aims to investigate the views of secondary school teachers on 

distance education during the pandemic years 2020-2021 and on the training activities that the 

Greek Ministry of Education and Religious Affairs implemented. For this purpose, a 

quantitative survey was selected and conducted from 18/02/2022 to 03/03/2022. The data was 

collected through an electronic questionnaire. The survey involved 920 secondary education 

teachers from different regions of Greece, the majority of whom were women (67.8%), over 

40 years old (83.5%), permanent employees(80.9%) and of 6-25 years of service in public 

education (61.4%), who during the current school year served in junior high schools and 

senior high schools (75%). The research showed that secondary school teachers were satisfied 

with the support provided by state agencies and state officials for the implementation of 

distance education during the pandemic period to a small degree and with the function of said 

agencies and the overall response of said officials to a very small degree. Most of the 

teachers, prior to the pandemic, had never used the e-class and e-me platforms. However, they 

all recognized the importance of distance education. The degree of satisfaction with the 

training activities was moderate and with the training programs moderate to small. The 

participation of secondary school teachers in training programs was moderately affected by 

various causes. Female teachers recognized the importance of distance education to a greater 

degree than male teachers. Teachers who held a PhD showed a greater degree of satisfaction 

with the support of the above-mentioned state actors and educational activities. Fixed term 

teachers, younger teachers of up to 40 years of age who totaled up to 5 years of service 

expressed a greater degree of satisfaction with the state actors and training programs in 

question. Teachers of 1-15 years of service showed a greater degree of satisfaction with the 

training activities. 

Keywords: education, distance education, distance school education, secondary education, 

covid-19 pandemic 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 334 of 440                                                                                                              

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως διδασκαλία την περίοδο της πανδημίας 

και τις επιμορφωτικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το σκοπό 

αυτό, επιλέχθηκε ποσοτική έρευνα, που διεξήχθη από 18/02/2022 έως 03/03/2022. Η 

συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 920 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, στην πλειοψηφία τους γυναίκες (67,8%), ηλικίας άνω των 40 ετών (83,5%), μόνιμοι 

(80,9%), με 6-25 έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (61,4%), που κατά την 

τρέχουσα σχολική χρονιά υπηρετούσαν σε γυμνάσια και γενικά λύκεια (75%). Η έρευνα 

έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε μικρό βαθμό 

ικανοποιημένοι από την υποστήριξη των θεσμικά κατοχυρωμένων φορέων και σε πολύ μικρό 

βαθμό από τη λειτουργία τους σε συγκεκριμένα θέματα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι περισσότεροι πριν την πανδημία, δεν 

χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες e-class και e-me, αλλά αναγνωρίζουν τη σημασία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέτριος ήταν ο βαθμός ικανοποίησης από τις επιμορφωτικές 

δράσεις και μέτριος προς μικρός από τα επιμορφωτικά προγράμματα. Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα επιμορφωτικά προγράμματα 

επηρεάστηκε σε μέτριο βαθμό από διάφορες αιτίες. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 

σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με 

διδακτορικό, εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από την υποστήριξη των φορέων 

και από επιμορφωτικές δράσεις. Αναπληρωτές, νεότεροι εκπαιδευτικοί έως 40 ετών, με έως 5 

έτη συνολικής προϋπηρεσίας εξέφρασαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τους φορείς 

και τα επιμορφωτικά προγράμματα. Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις επιμορφωτικές δράσεις 

παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί με 1-15 έτη υπηρεσίας. 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εξ αποστάσεως σχολική 

εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πανδημία covid-19 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της έξαρσης της υγειονομικής κρίσης και την αναστολή λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας, χρειάστηκε εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (εξΑΕ). Από τις πρώτες μέρες αυτού του μέτρου, διαπιστώθηκε η δυσκολία του 

εγχειρήματος, αφού σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δε διέθετε τις απαιτούμενες γνώσεις 

και δεξιότητες για την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών σε ζητήματα διδασκαλίας και on-

line αξιολόγησης των μαθητών (Κιουλάνης, 2021). Άλλωστε, στην εξΑΕ, ο εκπαιδευτής δεν 

είναι μόνο κομιστής της γνώσης, αλλά και ενορχηστρωτής της μαθησιακής διαδικασίας, 

αναλαμβάνοντας νέους ρόλους (Κιουλάνης, 2021). Έτσι, η πανδημία ενίσχυσε την ανάγκη 

μαζικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση μεθόδων εξΑΕ. Συγκεκριμένα, σκοπός 

της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την επιμόρφωση και υποστήριξή τους στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

σχολικής εκπαίδευσης (εξΑΣΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το Υπουργείο Παιδείας 
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και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και σχετικούς φορείς. H συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι ότι διευκρινίζει τον τρόπο που οι θεσμοί πρέπει να εμπλέκονται στην προώθηση της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξΑΕ. 

1.Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1. Ορισμός εξΑΕ 

Ένας γενικός ορισμός της εξΑΕ είναι το σύνολο των μορφών εκπαίδευσης, που παρέχει 

οργανωμένες ευκαιρίες μάθησης σε διδασκόμενους, μελετώντας ατομικά και αποκομμένοι 

από το διδάσκοντα ως προς το χώρο και χρόνο (Παπαδημητρίου, 2018). Επομένως, «θεμέλια 

της εξΑΕ είναι η τοπική ελευθερία, χρονική ευελιξία και προσαρμοστικότητα» (Καρούλης, 

2007, σ. 20). Κατά τον Keegan (1996), τα χαρακτηριστικά μιας περιεκτικής περιγραφής της 

εξΑΕ είναι: 

• Η γεωγραφική απόσταση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου 

• Η συμβολή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στη μαθησιακή διαδικασία 

• Η χρήση τεχνικών μέσων 

• Η εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου 

• Η δυνατότητα συναντήσεων περιστασιακά για διδακτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.  

Ο Λιοναράκης αντίθετα, απλοποίησε τον ορισμό, λαμβάνοντας υπόψη εκπαιδευτικά και 

παιδαγωγικά κριτήρια (Μουρατίδου, 2020), αναφέροντας ότι η εξΑΕ σαν εκπαιδευτική 

διαδικασία, ενεργοποιεί τους μαθητές, διδάσκοντάς τους πώς να μαθαίνουν, λειτουργώντας 

ανεξάρτητα και αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης (Λιοναράκης, 2005). 

Επομένως, η αυτονομία και η ανεξαρτησία μαζί με την εξατομικευμένη μάθηση, θεωρούνται 

τα βασικότερα πλεονεκτήματά της (όπ. Αναφ. στο Οικονόμου, 2017). Στην εξΑΕ, η σχέση 

διδάσκοντα και διδασκόμενου μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό, που διδάσκει το διδασκόμενο, 

γίνεται τριαδική. Έτσι, η αλληλεπίδραση συντελείται κυρίως ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο 

και το διδακτικό υλικό (Λιναρδάτου, 2012). 

Η εξΑΕ εξελίχθηκε προοδευτικά, υιοθετώντας τα τεχνολογικά επιτεύγματα κάθε εποχής. 

Σήμερα, πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά διαδικτυακά (Μανδηλαρά, 2016), ενώ 

διακρίνεται σε σύγχρονη, ασύγχρονη και μικτή. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία 

(εξΑΔ) συντελείται σε πραγματικό χρόνο με χρήση ήχου και εικόνας. Η ασύγχρονη δε 

συντελείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους επιλογής 

χώρου και χρόνου για μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, που αναρτάται από τον εκπαιδευτή 

(Μουρατίδου, 2020). Η μικτή αποτελεί συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με 

τη συμβολή του Web 2.0 να είναι καθοριστική στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εξΑΕ 

(Καρούλης, 2007). 
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1.2. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξΑΣΕ προσδιορίζει την εκπαίδευση που παρέχεται από απόσταση στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο σε άτομα σχολικής ηλικίας όσο και σε ενήλικες (Βασάλα, 

2005·Σοφός, 2015). Η εξέλιξή της προήλθε ως επακόλουθο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

(Βασάλα, 2005). Διακρίνουμε τρεις μορφές εξΑΣΕ (Μίμινου & Σπανακά, 2013):  

i. Αυτοδύναμη ή αυτόνομη, όπου τα μαθήματα υλοποιούνται αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχολική εκπαίδευση. 

ii. Συμπληρωματική, που λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το διά ζώσης 

σχολικό πρόγραμμα για συγκεκριμένους λόγους. 

iii. Μικτή, που συνδυάζει τις δύο προηγούμενες μορφές. 

Προ πανδημίας, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγιναν μεμονωμένες προσπάθειες 

αξιοποίησης της εξΑΣΕ, κυρίως με την εφαρμογή προγραμμάτων συμπληρωματικής εξΑΣΕ 

εθνικού, ευρωπαϊκού ή ερευνητικού επιπέδου (Παπαδημητρίου, 2018), με την απουσία 

κεντρικού σχεδιασμού του ΥΠΑΙΘ. Η αυτοδύναμη εξΑΣΕ δεν είχε αναπτυχθεί, εκτός του 

τηλεγυμνασίου της Ψερίμου, που λειτούργησε πιλοτικά το 2010-11 για τα παιδιά και τους 

πολίτες της. 

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση του 2020, έδωσε νέα διάσταση στην εξΑΕ, λαμβάνοντας και 

τη μορφή της εξΑΣΕ. Τον Μάρτιο του 2020, το ΥΠΑΙΘ ανέστειλε τη διά ζώσης λειτουργία 

των εκπαιδευτικών του μονάδων, όλων των βαθμίδων για 2 μήνες, διαθέτοντας την 

πλατφόρμα Webex για δημιουργία ψηφιακών τάξεων, ώστε να μη διακοπεί η επαφή των 

μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία (Πρωτόπαππας, Κυριαζής & Στόγιας, 2021). Την 

επόμενη σχολική χρονιά τα μαθήματα ξεκίνησαν δια ζώσης, όμως η ραγδαία διάδοση του ιού 

ανάγκασε και πάλι το ΥΠΑΙΘ να τη διακόψει από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο 

του 2021. Τα μαθήματα υλοποιήθηκαν μέσω Webex με δεσμευτικότερο πλαίσιο αυτή τη 

φορά (Πρωτόπαππας κ.α., 2021). Μπορεί η ξαφνική εφαρμογή της εξΑΕ να έφερε 

αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα 

ψηφιακού μετασχηματισμού εκπαιδευτικών και μαθητών (Κιουλάνης, 2021). 

1.3. Επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών την περίοδο της πανδημίας 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως ευρύτερη έννοια, εντάσσεται στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και χρησιμοποιείται πολύ στο χώρο της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια. Οι όροι 

«δια βίου μάθηση», «εκπαίδευση ενηλίκων», «δια βίου εκπαίδευση», έχουν παραπλήσιο 

νόημα, εστιάζοντας στη συνεχή αναζήτηση του ατόμου για μόρφωση, εκπαίδευση, 

ενημέρωση, επιμόρφωση, άνευ ηλικιακών περιορισμών (Κόκκος, 2008). Η συστηματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη, φέρνοντάς τους 

κοντά στο θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της εξΑΕ (Ιστοσελίδα Esos, 2020). Η πανδημία 
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ενίσχυσε την ανάγκη μαζικής επιμόρφωσής τους στη χρήση μεθόδων εξΑΕ, ώστε η εξΑΣΕ 

να μην αποτελεί μια απλή επέκταση της συμβατικής διδασκαλίας (Χατζάκης, 2016).  

Αναφορικά με την εποχή της πανδημίας, την πρώτη (Άνοιξη 2020) και δεύτερη περίοδο 

(Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021), δόθηκε έμφαση στην εξ αποστάσεως υποστήριξη 

μαθητών και εκπαιδευτικών και στην κάλυψη των τεχνολογικών υποδομών. Όμως, ήταν 

εμφανής η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού πλαισίου για την εξΑΣΕ, καθώς 

είχαμε άκριτη μεταφορά του ωρολογίου προγράμματος της δια ζώσης διδασκαλίας σε 

περιβάλλον εξΑΣΕ. Επιπλέον, δεν υλοποιήθηκε ένα καθολικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε περιβάλλον εξΑΣΕ. Όλα αυτά 

επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος 

(Αναστασιάδης, 2020).  

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Πανεπιστημίων την πρώτη περίοδο, με καθοριστική τη 

συμβολή του ΕΑΠ στην εξοικείωση με τη φιλοσοφία της εξΑΕ (Αναστασιάδης, 2020). 

Αξιοσημείωτη ήταν η πρωτοβουλία του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, που διοργάνωσε 

επιστημονική τηλε-διημερίδα, με θέμα «εξΑΕ και Σχολική Πραγματικότητα» στις 25 και 26 

Απριλίου 2020 (https://pekesexae2020.pdekritis.gr/). Παράλληλα, πρέπει να τονιστούν και οι 

πρωτοβουλίες κάποιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως της ΔΔΕ Δράμας, που υλοποίησε 

μάθημα με τίτλο «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξΑΕ» (Ιστοσελίδα Esos, 2020). 

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ομάδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο 

Facebook του Μανώλη Κουσλόγλου για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, που 

ιδρύθηκε μία εβδομάδα μετά το καθολικό κλείσιμο των Σχολικών Μονάδων (Μανούσου, 

2020). Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αλληλοδιδακτική μέθοδος, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

διαμόρφωσαν άτυπα δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ τους 

(Αναστασιάδης, 2020), αναδεικνύοντας τη συναδελφικότητά τους. Οι παραπάνω προσπάθειες 

συνέβαλαν σημαντικά στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας (Αναστασιάδης, 

2020), αφού η διοργάνωση καθολικής επιμόρφωσής τους από το ΥΠΑΙΘ καθυστέρησε να 

υλοποιηθεί (Αναστασιάδης, 2020). 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: “Έναρξη δράσης 

“Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξΑΕ”, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 

επιμορφωτικό πρόγραμμα σε σύμπραξη 8 φορέων. Η επιμόρφωση αφορούσε το σύνολο των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Αναπληρωτές, Μόνιμοι και Ωρομίσθιοι) (Υ.Α. 174545/Ε3 (ΦΕΚ 5727/Β΄/28-12-2020)). 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις για ποιοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξΑΕ σε σχολικά περιβάλλοντα, με υποστήριξη 

σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 20 ωρών, που θα 

πραγματοποιούνταν σε χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων και κατανέμονταν σε 10 ώρες 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω Webex και σε 10 ασύγχρονης, μέσω των πλατφορμών e-

class και e-me (Ιστοσελίδα Τ4Ε-Οδηγός επιμορφούμενου, 2021). Το συγκεκριμένο 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 338 of 440                                                                                                              

πρόγραμμα στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της Ανεστραμμένης Τάξης, εναλλάσσοντας 

σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (Ιστοσελίδα Τ4Ε-Οδηγός επιμορφούμενου, 2021). Ενώ 

ήταν να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, τελικά ξεκίνησε τον Απρίλιο 2021 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του ίδιου έτους (Ιστοσελίδα Alfavita, 2021). Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε 

επιμορφούμενος, μελετώντας το ειδικά σχεδιασμένο επιμορφωτικό υλικό, θα έπρεπε να 

σχεδιάσει ένα διδακτικό σενάριο ηλεκτρονικού μαθήματος μίας θεματικής ενότητας της 

επιλογής και ειδικότητάς του. 

1.4. Ερευνητικό κενό και αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας 

Η θεσμική εφαρμογή της εξΑΣΕ στην Ελλάδα είναι ένα παρθένο πεδίο που χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης, καθώς εφαρμόστηκε αιφνιδιαστικά. Μέχρι πρόσφατα, το ΕΑΠ πρόσφερε 

αποκλειστικά εξΑΕ κι έτσι μόνο από αυτό μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες γι’ 

αυτήν (Κατσιάπη, 2020).  Η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας συνίσταται στο ότι πρώτη 

φορά έγινε χρήση της εξΑΕ υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας σε τόσο μεγάλη κλίμακα και 

με εθνική πρωτοβουλία επιμορφώνονταν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και γνωστικών 

αντικειμένων με ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα σχετικά με την εξΑΕ (Ιστοσελίδα Τ4Ε-Οδηγός 

επιμορφούμενου, 2021). Ο συνδυασμός αυτών των δυο καταστάσεων καθιστά αναγκαία τη 

διεξαγωγή έρευνας κατόπιν της συγκεκριμένης επιμόρφωσης, ώστε να φανεί η 

αποτελεσματικότητα και επίδρασή της στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για υλοποίηση 

της εξΑΕ (Παπαγεωργίου, 2021) και να διερευνηθούν οι απόψεις τους ως προς την 

οργάνωση, το περιεχόμενο και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν. Επειδή, αδυνατούμε να 

προβλέψουμε την ώρα της κρίσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί, πρέπει να προετοιμάζονται για 

έκτακτες ρυθμίσεις διδασκαλίας (Τριανταφυλλοπούλου, 2021). 

2. Μεθοδολογία έρευνας – Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας, ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την εξΑΔ την περίοδο της πανδημίας και τις επιμορφωτικές δράσεις του 

ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον, στοχεύει να προσδιορίσει και πιθανές διαφορές στις απόψεις τους σχετικά 

με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, έτη 

προϋπηρεσίας, τύπο σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν και ειδικότητα). 

2.2. Ερευνητική διαδικασία 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα θεωρήθηκε καταλληλότερη η ποσοτική προσέγγιση, αφού 

αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων και απόψεων των εκπαιδευτικών, στον  

εντοπισμό και ερμηνεία πιθανών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών (Muijs, 2011). 

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο (Creswell, 2013), 
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που συντάχθηκε από τον ερευνητή, βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων και του θεωρητικού 

πλαισίου, με 46 ερωτήσεις χωρισμένες σε 5 ενότητες-μέρη. 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι το σύνολο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 

σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επιλογή του δείγματος δε 

χρησιμοποιήθηκε κάποια πιθανοδοτική μέθοδος δειγματοληψίας. Πιο συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας Google Forms 

σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στάλθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, προκειμένου να το προωθήσουν στις σχολικές 

μονάδες δικαιοδοσίας τους. Επίσης, ο ερευνητής το έστειλε σε συναδέλφους του από διάφορα 

μέρη της Ελλάδας, με τους οποίους συνυπηρετούσε την τρέχουσα, αλλά και προηγούμενες 

σχολικές χρονιές. Συνολικά επιστράφηκαν συμπληρωμένα 920 ερωτηματολόγια, που 

απαντήθηκαν το χρονικό διάστημα από 18/02/2022 έως 03/03/2022. Πρόκειται για δείγμα 

ευκολίας, που επιλέχθηκε για άμεση και εύκολη συλλογή δεδομένων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (Creswell, 2013). Στην παρούσα έρευνα οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι η 

ικανοποίηση από φορείς, η ικανοποίηση από τη λειτουργία των φορέων, η σημασία εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις, οι αιτίες επιρροής της 

συμμετοχής και η ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ οι ανεξάρτητες τα 

χαρακτηριστικά του δημογραφικού και επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών. 

2.3. Αξιοπιστία κι εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία μετρήθηκε με το δείκτη Cronbach’s alpha, όπου 

θεωρούνται ικανοποιητικές οι τιμές άνω του 0,7 και αποδεκτές άνω του 0,6 (Γαλάνης, 2012). 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας των παραγόντων, από 

όπου προκύπτει ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία. 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας 

Παράγοντας Ερωτήσεις Cronbach's Alpha 

Ικανοποίηση από φορείς 5 0,847 

Ικανοποίηση από τη λειτουργία των φορέων 5 0,794 

Σημασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης* 4 0,634 

Ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις 7 0,892 

Αιτίες επιρροής της συμμετοχής  7 0,778 

Ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα 4 0,818 

*Αφαιρέθηκε η 1η ερώτηση διότι δημιουργούσε προβλήματα αξιοπιστίας (α<0,6) 

Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αποδείχθηκε με χρήση της Παραγοντικής ανάλυσης, 

αποδεικνύοντας την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή 

της Παραγοντικής ανάλυσης ήταν ιδανικά, με τον συντελεστή ΚΜΟ να είναι 0,918>0,8 
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(Καρλής, 2005). Η στατιστική ανάλυση έγινε στο στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 26, 

τηρουμένων των απαραίτητων ηθικών ζητημάτων, που διέπουν μία επιστημονική έρευνα 

(BPS, 2014). 

2.4. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 920 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας, στην πλειοψηφία τους γυναίκες (67,8%), ηλικίας άνω των 40 ετών 

(83,5%), μόνιμοι (80,9%), με 6-25 έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (61,4%) και οι 

μισοί είχαν μεταπτυχιακό (50,43%). Επίσης, τη σχολική χρονιά 2021-2022, σε Γυμνάσιο 

δήλωσε πως υπηρετούσε το 43,91% των ερωτηθέντων, σε Γενικό Λύκειο το 31,09%, σε 

ΕΠΑΛ το 17,28%, ενώ σε κάποια άλλη σχολική μονάδα το 9,24%. Σχετικά με την ειδικότητα 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, οι μισοί περίπου ήταν φιλόλογοι, μαθηματικοί, 

πληροφορικοί και οικονομολόγοι (53,26%). 

2.5. 1ο ερευνητικό ερώτημα 

Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την κατάλληλη 

υποστήριξη από τους θεσμικά κατοχυρωμένους φορείς για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας; 

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (1-Καθόλου, 2-Σε μικρό βαθμό, 3-Σε 

μέτριο βαθμό, 4-Σε μεγάλο βαθμό και 5-Σε πολύ μεγάλο βαθμό). Από το Γράφημα 1 φαίνεται 

πως οι ερωτηθέντες είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από την υποστήριξη των 

Διευθυντών των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της εξΑΕ την περίοδο της πανδημίας, 

ενώ, σε μικρό έως μέτριο βαθμό από την υποστήριξη των ΠΕΚΕΣ και των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου. Τέλος, σε μικρό βαθμό ικανοποιημένοι είναι από την υποστήριξη των 

Διευθύνσεων Β/θμιας εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.  

 

Γράφημα 1: Ικανοποίηση από φορείς 

Από το Γράφημα 2 προκύπτει πως οι ερωτηθέντες είναι σε μικρό βαθμό ικανοποιημένοι από 

την επιμόρφωση σχετικά με την εξΑΕ, τις οδηγίες διδασκαλίας και την παροχή 
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εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένου για την εξΑΕ. Τέλος, δεν είναι καθόλου έως και λίγο 

ικανοποιημένοι από την παροχή εξοπλισμού, ενώ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την 

οικονομική ενίσχυση για την αγορά του. Οι απαντήσεις δόθηκαν, όπως παραπάνω, σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert. 

 

Γράφημα 2: Ικανοποίηση από τη λειτουργία των φορέων 

2.6. 2ο ερευνητικό ερώτημα 

Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατείχαν τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και παραδοχές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Αρχικά, αν οι ερωτηθέντες πριν την περίοδο της εξΑΕ, λόγω της πανδημίας, είχαν κάποια 

επαφή με την εξΑΕ, το 51,41% απάντησε αρνητικά, σε αντίθεση με το 48,59% που απάντησε 

θετικά. Επίσης, σχετικά με την ιδιότητα που συμμετείχατε σε κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, από όσους απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, το 80,72% δήλωσε 

πως συμμετείχε ως εκπαιδευόμενος, το 13,45% ως εκπαιδευτής και το 5,83% με ειδικές 

σπουδές στην εξΑΕ. Επιπλέον, αν οι ερωτηθέντες πριν την περίοδο της εξΑΕ, λόγω της 

πανδημίας, είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (e-class) του 

ΠΣΔ, το 70,76% απάντησε αρνητικά και το 29,24% απάντησε θετικά. Τέλος, αν οι 

ερωτηθέντες πριν την περίοδο της εξΑΕ, λόγω της πανδημίας, είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου 

την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, το 93,80% απάντησε αρνητικά και το 6,20% 

απάντησε θετικά.  

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το τι σημαίνει η 

έννοια εξΑΕ. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Οι ερωτηθέντες 

θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι η εξΑΕ σημαίνει «Αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες», 

«Απουσία φυσικής απόστασης εκπαιδευτικού και μαθητή» και «Το εκπαιδευτικό υλικό 

κατέχει κεντρικό ρόλο». Επίσης, θεωρούν σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό ότι η εξΑΕ σημαίνει 
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πως «Ο εκπαιδευτικός είναι ο καταλύτης στην εκπαιδευτική διαδικασία» και σε μέτριο βαθμό 

ότι «Ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει». 

 

Γράφημα 3: Σημασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

2.7. 3ο ερευνητικό ερώτημα 

Σε ποιο βαθμό τα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της 

αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αν έχουν συμμετάσχει στις επιμορφωτικές δράσεις του 

ΥΠΑΙΘ σχετικά με την εξΑΕ κατά τη χρονική περίοδο 2020-2022, προκύπτει πως το 72,72% 

αυτών απάντησε θετικά, ενώ το 27,28% αρνητικά. 

Από το Γράφημα 4 προκύπτει πως οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε μέτριο βαθμό ότι οι 

εκπαιδευτές των επιμορφωτικών δράσεων ήταν γνώστες του αντικειμένου, ότι ήταν 

ικανοποιημένοι από τις επιμορφωτικές δράσεις, απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 

με την εξΑΕ, ότι οι δράσεις ήταν στοχευμένες στο γνωστικό τους αντικείμενο και ότι 

καλύφθηκαν πλήρως οι απορίες τους. Επίσης, δήλωσαν πως συμφωνούν σε μικρό έως μέτριο 

βαθμό ότι οι δράσεις συνοδεύονταν από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σε μικρό βαθμό ότι 

υλοποιήθηκαν την κατάλληλη χρονική στιγμή. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια 

κλίμακα Likert. 
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Γράφημα 4: Ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις 

2.8. 4ο ερευνητικό ερώτημα 

Σε ποιο βαθμό οι διαδικασίες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έλαβαν υπόψη τους τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων;  

Από το Γράφημα 5 προκύπτει πως τη συμμετοχή των ερωτηθέντων στα επιμορφωτικά 

προγράμματα επηρέασαν σε μέτριο βαθμό η έλλειψη χρόνου, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, 

ο χρόνος και ο τόπος υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και η μη σχετική θεματολογία 

τους. Επίσης, η συμμετοχή των ερωτηθέντων επηρεάστηκε σε μικρό έως μέτριο βαθμό από 

την ανάγκη για φυσική παρουσία και τις ελλιπείς σχετικές γνώσεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν 

σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. 

 

Γράφημα 5: Αιτίες επιρροής της συμμετοχής 

Από το Γράφημα 6 προκύπτει πως οι ερωτηθέντες σε μέτριο βαθμό θεωρούν πως 

συμμετείχαν όσο ενεργά θα επιθυμούσαν στα επιμορφωτικά προγράμματα και πως το 

εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο κάλυπτε τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων. Επίσης, 

οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως σε μικρό έως μέτριο βαθμό λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

του κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ σε μικρό βαθμό λήφθηκε υπόψη η γνώμη των 

εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. 
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Γράφημα 6: Ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα 

Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου σχετικά με την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στην 

επιμόρφωση σχετικά με την εξΑΕ, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η επιμόρφωση άργησε να 

πραγματοποιηθεί, ήταν ανεπαρκής, ελλιπής, ανώφελη, ανούσια, αδιάφορη, είχε πολλές 

γενικολογίες και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. 

2.9. 5ο ερευνητικό ερώτημα 

Ποια η επίδραση του δημογραφικού και επαγγελματικού προφίλ στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας;             

Κατόπιν των ελέγχων independent samples t-test των παραγόντων ως προς το φύλο των 

ερωτηθέντων, προέκυψε πως για τον παράγοντα «Σημασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», ο 

μέσος όρος των ανδρών είναι στατιστικά μικρότερος από το μέσο όρο των γυναικών.  

Κατόπιν των ελέγχων ANOVA των παραγόντων ως προς το επίπεδο σπουδών των 

ερωτηθέντων, προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μέσων τιμών στους 

παράγοντες «Ικανοποίηση από φορείς» και «Ικανοποίηση από τη λειτουργία των φορέων». 

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στους παράγοντες «Ικανοποίηση από φορείς» και «Ικανοποίηση 

από τη λειτουργία των φορέων», ο μέσος όρος των ερωτηθέντων που έχουν διδακτορικό είναι 

στατιστικά μεγαλύτερος από το μέσο όρο αυτών που έχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή 

μεταπτυχιακό. Επιπλέον, συγκρίνοντας τους κατόχους διδακτορικού με τους υπόλοιπους, 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα «Ικανοποίηση από επιμορφωτικές 

δράσεις», με το μέσο όρο των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και των κατόχων μεταπτυχιακού να 

είναι μικρότερος έναντι των κατόχων διδακτορικού. 

Κατόπιν των ελέγχων ANOVA και Kruskal-Wallis των παραγόντων ως προς την 

επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων, προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μέσων τιμών στους παράγοντες «Ικανοποίηση από τη λειτουργία των φορέων», 

«Ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις» και «Ικανοποίηση από επιμορφωτικά 

προγράμματα». Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στους παράγοντες «Ικανοποίηση από τη 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Συμμετείχατε όσο ενεργά θα επιθυμούσατε

Το εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο κάλυπτε τις …

Λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε …

Λήφθηκε υπόψη η γνώμη των εκπαιδευτικών
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λειτουργία των φορέων» και «Ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα», ο μέσος όρος 

των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι στατιστικά μικρότερος από αυτό των αναπληρωτών. Στον 

παράγοντα «Ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις», ο μέσος όρος των μόνιμων 

εκπαιδευτικών είναι στατιστικά μικρότερος από το μέσο όρο των ωρομισθίων. 

Συγκρίνοντας τους συμμετέχοντες έως 40 ετών με τους μεγαλύτερους, προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικά διαφορές και συγκεκριμένα στους παράγοντες «Ικανοποίηση από φορείς» και 

«Ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα», ο μέσος όρος των ατόμων ηλικίας έως 40 

ετών είναι στατιστικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ατόμων ηλικίας 41 και άνω.  

Κατόπιν των ελέγχων ANOVA των παραγόντων ως προς τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των 

ερωτηθέντων στη δημόσια εκπαίδευση, προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μέσων τιμών στους παράγοντες «Ικανοποίηση από φορείς» και «Ικανοποίηση από 

επιμορφωτικά προγράμματα». Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στους παράγοντες «Ικανοποίηση 

από φορείς» και «Ικανοποίηση από επιμορφωτικά προγράμματα», ο μέσος όρος των 

ερωτηθέντων που έχουν έως και 5 έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση είναι 

στατιστικά μεγαλύτερος από αυτό των ερωτηθέντων με 6 και άνω έτη προϋπηρεσίας στη 

δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο, συγκρίνοντας τους συμμετέχοντες με 1-15 έτη προϋπηρεσίας 

με τους υπόλοιπους, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μέσων τιμών στον 

παράγοντα «Ικανοποίηση από επιμορφωτικές δράσεις», με το μέσο όρο των ατόμων με 1-15 

έτη προϋπηρεσίας να είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ατόμων με 16 και 

περισσότερα έτη. Ως προς τον τύπο σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί και 

την ειδικότητά τους, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μέσων 

τιμών. 

3. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε μικρό βαθμό ικανοποιημένοι από την 

υποστήριξη των θεσμικά κατοχυρωμένων φορέων και σε πολύ μικρό βαθμό από τη 

λειτουργία τους σε συγκεκριμένα θέματα για την εφαρμογή της εξΑΕ μέσα στην πανδημία. 

Τα αποτελέσματα παρόμοιας έρευνας στην Ελλάδα (Nikiforos et al., 2020), έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν ικανοποιήθηκαν με την υποστήριξη που έλαβαν από τους θεσμούς κατά 

την εφαρμογή της εξΑΕ. Στην ίδια έρευνα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την έλλειψη 

κατάλληλου εξοπλισμού, ενώ το πρόβλημα της ανύπαρκτης μέχρι τη στιγμή της κρίσης 

εκπαίδευσης, αναφέρθηκε από τους Tzimopoulos, Provelengios και Iosifidou (2021), παρά 

την άμεση ανταπόκριση σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που δρομολογήθηκαν 

την περίοδο της κρίσης. 

Οι περισσότεροι πριν την πανδημία, δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου τις πλατφόρμες e-

class και e-me, ωστόσο αναγνωρίζουν τη σημασία της εξΑΕ. Η πανδημία COVID-19 

οδήγησε τους εκπαιδευτικούς σε αναγκαία ετοιμότητα διαδικτυακής εκπαίδευσης. Σύμφωνα 

με τους Lapada et al. (2020) παράγοντες, όπως η κατάρτιση, στάση, τεχνική ικανότητα, 

χρονικοί περιορισμοί, παιδαγωγική και μεθοδολογία ήταν μεταξύ των βασικών στοιχείων της 
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εκπαίδευσης από απόσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μελέτη που διεξήχθη από τους 

παραπάνω για τη διαδικτυακή διδασκαλία στις Φιλιππίνες, φάνηκε ότι παρά την 

περιορισμένη εμπειρία στην εξΑΕ, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 

τάσεις στην εξΑΕ.  

Μέτριος ήταν ο βαθμός ικανοποίησης από τις επιμορφωτικές δράσεις και μέτριος προς 

μικρός από τα επιμορφωτικά προγράμματα. Η ανάλυση και η ερμηνεία των πρώτων 

αποτελεσμάτων, όπως εξάγονται από την έρευνα στην Ελλάδα, υπογραμμίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί έλαβαν θεμελιώδεις γνώσεις για τις αρχές της εξΑΕ σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα η κατάρτιση 

(Lionarakis et al., 2020). 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα επιμορφωτικά 

προγράμματα επηρεάστηκε σε μέτριο βαθμό από διάφορες αιτίες. Σύμφωνα με τους 

Tzimopoulos, Provelengios και Iosifidou (2021), υπήρχαν πολλά προβλήματα σχετικά με τον 

επαρκή εξοπλισμό των εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα ήταν η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ και τα τεχνικά προβλήματα σύγχρονης 

ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, οι μαθητές δεν ενδιαφέρονταν αρκετά και οι γονείς δεν είχαν 

την απαραίτητη τεχνογνωσία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες εξΑΕ δείχνει σημαντική βελτίωση του επιπέδου 

τεχνογνωσίας και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, που ήταν η ουσιαστική συμβολή της 

επείγουσας εξΑΔ. Ενώ αρχικά, τοποθετήθηκαν ως προς τη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία 

μαθημάτων, κατά μέσο όρο σε λογικό επίπεδο, μετά την πανδημία, θεωρούν ότι βρίσκονται 

από καλό ως εξαιρετικό επίπεδο, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη χρήση των εκπαιδευτικών 

εργαλείων και υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία για κάλυψη αναγκών και ιδιαιτεροτήτων 

κάθε γνωστικού αντικειμένου (Tzimopoulos, Provelengios & Iosifidou, 2021). 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της εξΑΕ από 

τους άνδρες. Παρ’ όλο το κενό στον ψηφιακό αλφαβητισμό που δείχνει να είναι μεγαλύτερο 

στις γυναίκες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν να αντιλαμβάνονται 

περισσότερο την αξία της εξΑΕ (Korlat et al., 2021). Επιπρόσθετα, μια σχετικά πρόσφατη 

μετα-ανάλυση φοιτητών πανεπιστημίου, αποκάλυψε υψηλότερες πεποιθήσεις ως προς τις 

ικανότητες μάθησης ψηφιακού περιβάλλοντος νεαρών γυναικών συγκριτικά με νέους άνδρες 

(Perkowski, 2013). Αυτό έγκειται μάλλον σε υψηλότερες πεποιθήσεις ακαδημαϊκών 

ικανοτήτων κοριτσιών και γυναικών και στην πεποίθηση ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη, που φαίνεται να δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες 

(Korlat et al., 2021). 

Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό, εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από την 

υποστήριξη των φορέων και από επιμορφωτικές δράσεις. Σύμφωνα με τους Liu και Zhang 

(2021), το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών συνδέεται και με επιπλέον γνώσεις και 

περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες. Συγκριτικά, εκπαιδευτικοί υψηλοτέρου επιπέδου 

σπουδών, τείνουν να εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές ευκολότερα και να 
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προσαρμόζονται γρηγορότερα σε καινούριες καταστάσεις διδασκαλίας με μικρότερη 

υποστήριξη. 

Αναπληρωτές, νεότεροι εκπαιδευτικοί έως 40 ετών, με έως 5 έτη συνολικής προϋπηρεσίας 

ικανοποιήθηκαν περισσότερο από τους φορείς και τα επιμορφωτικά προγράμματα. 

Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις επιμορφωτικές δράσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί με 

1-15 έτη υπηρεσίας. Τα παραπάνω, συνδέονται συνήθως με την ηλικία των εκπαιδευτικών (οι 

νεότεροι είτε είναι ακόμα αναπληρωτές ή έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίας). Σύμφωνα με τους 

Liu και Zhang (2021), η μικρότερη ηλικία συνδέεται με μεγαλύτερο βαθμό ψηφιακής 

επάρκειας, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

υποστήριξη των φορέων κατά την διαδικτυακή εκπαίδευση. 
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Abstract: This article refers to the school climate and consists of two parts. In the first part, 

an attempt is made to define and clarify the concept of school climate. Then, reference is 

made to the separation between school climate and culture. Then, the forms of the school 

climate are mentioned and the factors shaping the school climate are described indicatively. In 

the second part, the importance of the school climate for the performance of the students, the 

upgrading of the educational work and the effectiveness of the school is analyzed. Through 

the bibliographic sources, this article aims to highlight the importance of a positive climate in 

schools, a topical issue since it is a parameter of the self-evaluation of the school unit. 

Keywords: School climate, culture, student achievement, educational work, school 

effectiveness  

Περίληψη: Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο σχολικό κλίμα και απαρτίζεται από δύο βασικά 

μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά την εισαγωγή, γίνεται προσπάθεια ορισμού και αποσαφήνισης 

της έννοιας του σχολικού κλίματος. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στον διαχωρισμό μεταξύ 

σχολικού κλίματος και σχολικού πολιτισμού. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι μορφές του 

σχολικού κλίματος και περιγράφονται ενδεικτικά οι παράγοντες που διαμορφώνουν το 
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σχολικό κλίμα. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η σημασία της σχολικού κλίματος για την 

απόδοση των μαθητών, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. Μέσω των βιβλιογραφικών πηγών, το παρόν άρθρο 

αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας ενός θετικού κλίματος στα σχολεία, θέμα επίκαιρο 

αφού αποτελεί παράμετρο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικό κλίμα, πολιτισμός, επίδοση μαθητών, εκπαιδευτικό έργο, 

αποτελεσματικότητα σχολείου. 

1.Εισαγωγή 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και τη 

διείσδυση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, το σχολείο 

αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, προκειμένου οι μαθητές να 

αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Το σχολείο έχει ως βασικό στόχο του - ανάμεσα σε άλλους - να προετοιμάσει 

πολίτες ενεργούς, οι οποίοι θα μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού σύγχρονου περιβάλλοντος, 

βελτιώνοντας τις επιδόσεις των μαθητών του, το διδακτικό του έργο και εν τέλει την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Βλάχος, 2020).  

Η τελευταία υγειονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, 

αφού έπρεπε να ανταποκριθεί στη δύσκολη κοινωνική συγκυρία. Κατά την αναστολή της 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το σχολείο έπρεπε να προωθήσει ευέλικτες διαδικασίες, 

να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα και τους πόρους του, ώστε να προσφέρει πρόσβαση στους 

μαθητές σε ένα νέο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, οπλίζοντάς τους με γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν να ζήσουν στη σύγχρονη περίπλοκη και ευμετάβλητη 

κοινωνία (Murray & Chapman, 2003). Αλλά και κατά την επαναλειτουργία των σχολικών 

μονάδων, ήταν αναγκαίο να γίνει ευέλικτο και αποτελεσματικό, να επανασυντονίσει τη 

σχολική ζωή και να καλλιεργήσει το κατάλληλο σχολικό κλίμα, ώστε να επιτευχθεί η 

επανασύνδεση των μαθητών με τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και να κινηθεί προς 

την κατεύθυνση της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της 

ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών.  

Το κλίμα που επικρατεί σε ένα σχολείο είναι ένας από τους παράγοντες, που ρυθμίζουν 

αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα κάθε σχολικής μονάδας (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 

2006). Η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου σχετίζεται με την ποιότητα και την αξιολόγησή 

του. Ανάμεσα στα σπουδαιότερα στοιχεία με τα οποία μπορούν να βελτιωθούν οι λειτουργίες 

του σχολείου είναι και το σχολικό κλίμα, σύμφωνα με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Ζωγόπουλος, 2010). Ως εκ τούτου, το σχολικό κλίμα εντάχθηκε κατά το 

παρελθόν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης (30972/Γ1/2013, ΦΕΚ614/B/15-03-2013) στον Τομέα 4: Κλίμα και Σχέσεις 

στο Σχολείο, αλλά και τώρα αποτελεί δείκτη στις Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης - 
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Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του 

σχολείου, στον Άξονα 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών: Διαμόρφωση κλίματος 

αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας) και στον Άξονα 4. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών: Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και 

εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών (Υ.Α. 108906/ΓΔ4/2021, ΦΕΚ 

4189/Β/10-9-2021). 

2. Σχολικό κλίμα  

2.1. Έννοια του σχολικού κλίματος 

Στη βιβλιογραφία ο όρος «σχολικό κλίμα» έχει αποδοθεί και με τους όρους ατμόσφαιρα, 

ήθος, περιβάλλον, οικολογία (Αθανασούλα – Ρέππα κ.α., 1998). Το σχολικό κλίμα 

παρουσιάζεται με ποικίλους ορισμούς και για πολλούς μελετητές δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο 

πεδίο, αφού δεν υπάρχει ένας ορισμός γενικής αποδοχής (Wang et al., 2013).  Η δυσκολία της 

εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου οφείλεται στην οπτική, καθώς κάποιοι δίνουν έμφαση 

στην αντικειμενικό - εξωτερικό κομμάτι της σχολικής μονάδας, ενώ για άλλους το σχολικό 

κλίμα θεάται υπό το υποκειμενικό πρίσμα καθώς ισχυρίζονται ότι σχετίζεται άμεσα με τις 

απόψεις, τα συναισθήματα και τα βιώματα των συμμετεχόντων στον σχολικό οργανισμό 

(Cohen et al., 2009). Ενώ η Anderson (1982) αναφέρει ότι το σχολικό κλίμα ορίζεται 

βιβλιογραφικά περισσότερο σύμφωνα με την διαίσθηση παρά με την εμπειρία, αφού είναι 

αυτό που διαισθάνεται κάποιος, όταν μπει σε μια σχολική μονάδα, η γενική ατμόσφαιρα του 

σχολείου. Η ατμόσφαιρα του σχολείου ορίζεται επίσης ως η ποιότητα και η συχνότητα της 

γενικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπινων πόρων του σχολείου (Snowden & Gordon, 

2002). Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχει ο κίνδυνος, αν περιγραφεί μόνο σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των μελών της σχολικής κοινότητας, να μην ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα (Σαΐτης, 2008).  

Εκτός από τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων στη σχολική ζωή, στο σχολικό κλίμα 

περιλαμβάνονται και οι στρατηγικές οργάνωσης του σχολείου (Ζμπάινος & Γιαννακούρα, 

2010). Το σχολικό κλίμα σχετίζεται και με τα συναισθήματά που νιώθουν εκπαιδευτικοί και 

μαθητές για το περιβάλλον του σχολείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορούν να 

επηρεαστούν όχι μόνο από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις σχέσεις των μελών της 

σχολικής κοινότητας αλλά και από τις οργανωτικές δομές και τον περιβάλλοντα χώρο 

(Peterson & Skiba, 2000). Επομένως, το σχολικό κλίμα είναι εκείνος ο παράγοντας που 

συνδέει τα διαπροσωπικά, οργανωτικά και ακαδημαϊκά στοιχεία ενός σχολικού 

περιβάλλοντος (Espelage, 2014). Η Πασιαρδή (2001) ορίζει το σχολικό κλίμα ως το σύνολο 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών διαστάσεων του 

σχολικού περιβάλλοντος. Αν παρομοιάσουμε το σχολείο με έναν ζώντα ανθρώπινο 

οργανισμό, με συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με μέλη που συνεργάζονται για την 

επίτευξη κοινών στόχων, το σχολικό κλίμα είναι ό,τι η προσωπικότητα για έναν άνθρωπο 

(Πασιαρδή, 2001. Anderson, 1982). Είναι η ψυχή και η καρδιά όλου του σχολείου, που 
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σχετίζεται με την ποιότητά του και βοηθά το κάθε άτομο να συναισθανθεί την προσωπική του 

αξία, αξιοπρέπεια και σημασία του για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ενώ 

ταυτόχρονα του δημιουργείται η αίσθηση ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο πέρα από τον 

εαυτό του (Freiberg & Stein, 1999).  

Επομένως, το σχολικό κλίμα αποτελεί χαρακτηριστικό ολόκληρου του σχολικού οργανισμού, 

αντικατοπτρίζει την συνολική ποιότητα του σχολείου, βασίζεται σε συλλογικές αντιλήψεις 

των μελών, προκύπτει από σταθερές οργανωτικές πρακτικές και επηρεάζει τη συμπεριφορά 

και τις στάσεις των μελών (Hoy & Feldman, 2005). Είναι στοιχείο της ιδιαίτερης 

ατμόσφαιρας που επικρατεί σε μια σχολική μονάδα (Καρατάσιος, & Καραμήτρου, 2008 . 

Σαΐτης, 2008).  Καταλήγοντας, το σχολικό κλίμα δύναται να οριστεί ως η ποιότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής ζωής, το οποίο βασίζεται στις εμπειρίες των μαθητών, 

των γονέων και του σχολικού προσωπικού από τη σχολική ζωή και αντανακλά κανόνες, 

στόχους, αξίες, διαπροσωπικές σχέσεις, πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης και οργανωτικές 

δομές (National School Climate Council, 2007). 

2.2. Διαστάσεις του σχολικού κλίματος 

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του σχολικού κλίματος φαίνεται από την προσπάθεια των 

μελετητών και να περιγράψουν τις πτυχές που το αφορούν δίνοντας έμφαση στο εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου (υποδομές, κτήριο), αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον που 

σχετίζεται με τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Έτσι ο Tagiuri (1968) συσχετίζει το σχολικό 

κλίμα με τη συνολική ποιότητα του περιβάλλοντος μιας σχολικής μονάδας διακρίνοντας δύο 

βασικές πτυχές του: εξωτερικό και ανθρωπογενές (κοινωνικές διαστάσεις), και κάνει λόγο 

συνολικά για τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις: 1. Οικολογία (φυσικές και υλικές πτυχές), 

2. κοινωνικό περιβάλλον: κοινωνικές διαστάσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

ομάδων και ανθρώπων, 3. Πολιτισμού: κοινωνικές διαστάσεις που περιλαμβάνουν τις 

συλλογικές πεποιθήσεις, αξίες, αντιλήψεις και 4. κοινωνικό σύστημα κοινωνικές διαστάσεις 

που αφορούν στις σχέσεις των ανθρώπων και των ομάδων . 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και ο Zullig και οι συνεργάτες του (2010) 

προσδιορίζοντας οκτώ πτυχές του σχολικού κλίματος: 1. Σχέσεις Μαθητή-Δασκάλου, 2. 

Συνοχή σχολικής μονάδας- σύνδεση των μελών της, 3. Ακαδημαϊκή υποστήριξη και 

καθοδήγηση, 4. Τάξη και σύστημα πειθαρχίας, 5. Σχολικό Φυσικό Περιβάλλον, 6. Σχολικό 

Κοινωνικό Περιβάλλον, 7. Αντιληπτοί αποκλεισμοί /προνόμια, 8. Ακαδημαϊκή ικανοποίηση 

και ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μαθησιακό περιβάλλον οι Καρατάσιος και Καραμήτρου 

(2008) διέκριναν τρεις πτυχές του σχολικού κλίματος: 1. Την οικολογία: φυσική και 

υλικοτεχνική υποδομή, δίνοντας έμφαση ακόμη και στη τοποθεσία, τη διάταξη και τον 

εξοπλισμό  της σχολικής μονάδας, 2. Το κοινωνικό επίπεδο, στις σχέσεις του διευθυντή, των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων  και στους τυπικούς και άτυπους κανόνες, που 

διέπονται, 3. Τη μαθησιακή διάσταση, που περιλαμβάνει τη διδακτική μεθοδολογία, τις 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 356 of 440                                                                                                              

διδακτικές τεχνικές, τη συμπεριφορά του διδάσκοντα και τον ρόλο του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, τη συνεργατική και συμμετοχική ατμόσφαιρα στη μαθησιακή διαδικασία.  

Υπό το ίδιο πρίσμα κινούνται ο Cohen και οι συνεργάτες του (2009), που  αναφέρθηκαν σε 4 

βασικούς τομείς του σχολικού κλίματος με επιμέρους πτυχές: 1. Ασφάλεια: α. σωματική, β. 

κοινωνικο-συναισθηματική, 2. Διδασκαλία και Μάθηση: α. Ποιότητα διδασκαλίας, β. 

Κοινωνική, Συναισθηματική και Ηθική Μάθηση, γ. Επαγγελματική ανάπτυξη, δ. Ηγεσία, 4. 

Σχέσεις: α. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, β. Σχολική Κοινότητα και Συνεργασία, γ. Ηθική 

και «συνδεσιμότητα» των μελών της σχολικής κοινότητας 5. Περιβάλλον και οργάνωση. Την 

ασφάλεια συμπεριλαμβάνει και η Marshall (2004) αναφερόμενη όχι μόνο στις αντιλήψεις 

αλλά και στα αισθήματα των μελών της σχολικής κοινότητας, σκιαγραφώντας τις πτυχές του 

σχολικού κλίματος ως εξής: 1.ο αριθμός και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών, 2. οι αντιλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών για το 

σχολικό περιβάλλον, 3. η καθαρά περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως κτίρια υποδομές, 

εποπτικά μέσα,  μέγεθος του σχολείου 4. τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, 5. Το αίσθημα 

ασφάλειας και 6. το αίσθημα εμπιστοσύνης και σεβασμού. Άλλοι μελετητές διακρίνουν δύο 

βασικές διαστάσεις του σχολικού κλίματος την κοινωνική δράση ίδια δράση στην οποία 

περιλαμβάνονται ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η αλληλεπίδραση των μελών της σχολικής 

κοινότητας αλλά και στην κοινωνική τάξη δίνοντας έμφαση στην οργανωτική δομή του 

σχολείου (Bear, et al., 2011) συσχετίζοντας το σχολικό κλίμα με τη μορφή διοίκησης και 

ηγεσίας. Στη συμπεριφορά των σχολικών ηγετών αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

σύστημα πειθαρχίας κάνουν λόγο οι Sergiovanni και Starratt (1993) αναφερόμενοι στην 

κηδεμονική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από αυστηρό έλεγχο της συμπεριφοράς έως το 

ανθρωπιστικό κλίμα που αναφέρεται στη δημοκρατική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο 

σχολείο, όπου όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας εργάζονται συλλογικά, χωρίς τον φόβο 

της επίπληξης, μαθαίνουν από τα λάθη τους και δημιουργούν ένα γόνιμο και δημιουργικό 

περιβάλλον μάθησης. 

Οι σύνθετες πτυχές του σχολικού κλίματος καταδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του 

και το γεγονός ότι είναι δυνατό να μετρηθεί η έννοια με πολλούς και ποικίλους τρόπους, 

αφού συσχετίζεται με διάφορους τομείς από τις κτηριακές εγκαταστάσεις έως το στυλ 

ηγεσίας που επικρατεί στο σχολείο, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η συνεχής και τακτική 

αξιολόγηση του σχολικού κλίματος, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις σε πολλούς τομείς 

που επηρεάζουν τη σχολική ζωής. 

2.3. Σχολικός πολιτισμός και η διάκριση από το σχολικό κλίμα 

Η έννοια του σχολικού κλίματος έχει άμεση σχέση με την έννοια της κουλτούρας/ 

πολιτισμού. Κάποιοι μελετητές τις θεωρούν έννοιες ταυτόσημες, ενώ οι περισσότεροι έχουν 

την άποψη ότι το σχολικό κλίμα αποτελεί υποσύνολο της κουλτούρας, η οποία επηρεάζει το 

κλίμα (Πασιαρδή, 2001). Αν θεωρήσουμε ότι το σχολικό κλίμα είναι η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 

που επικρατεί σε ένα σχολείο και η φύση των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής 
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κοινότητας, τότε η κουλτούρα ή ο πολιτισμός είναι η ταυτότητα του σχολείου και 

αντικατοπτρίζει τους προσανατολισμούς που το κρατούν ενωμένο, εμπεριέχει το νόημα και 

τη σημασία που δίνεται σε κάθε γεγονός και σε κάθε πράγμα, δηλαδή το τι πραγματικά 

συμβαίνει ανεπισήμως στο σχολείο και αποτελεί στην ουσία την εικόνα στον έξω κόσμο 

(Κυθραιώτης, et al., 2010). Ο πολιτισμός είναι μία ευρύτερη έννοια από αυτή του κλίματος, 

αφού εμπεριέχει έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, μιας και αναφέρεται στο σύνολο αξιών, 

συμβόλων και παραδοχών που έχουν καθιερωθεί σε μια σχολική μονάδα, σχηματίζοντας τη 

μοναδική της ταυτότητα (Mintzberg, 1979). Είναι η ταυτότητα του συγκεκριμένου σχολείου 

και το στοιχείο που το διακρίνει από τα υπόλοιπα σχολεία (Barth, 2002). Ο πολιτισμός 

συμπεριλαμβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του 

χρόνου και αυξάνουν την αφοσίωση των ατόμων προς το σχολείο και τη σταθερότητα στο 

σύστημα του σχολείου, αφού λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος στο σχολικό οργανισμό, 

επηρεάζοντας τις συμπεριφορές όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και καθορίζοντας 

το όραμα του σχολείου (Κυθραιώτης, et al., 2010). 

Ο Schein (2009) προσεγγίζει εννοιολογικά την κουλτούρα  σε ένα σχολικό οργανισμό ως μια 

δέσμη κοινών παραδοχών, που έχει δοκιμαστεί σε πρακτικό επίπεδο και  με την πάροδο των 

χρόνων έχει καθιερωθεί ως ο ενδεδειγμένος τρόπος αντίληψης και αντιμετώπισης 

προβλημάτων, η οποία μεταφέρεται στα μέλη της σχολικής μονάδας διαμορφώνοντας τη 

συμπεριφορά τους και διακρίνει τρία πολιτιστικά επίπεδα: α. άγραφες και ανεπίσημες 

προσδοκίες που γίνονται ορατές στις δομές του σχολικού οργανισμού, β. το σύστημα των 

κοινών αξιών που εκφράζεται μέσω της συμπεριφοράς., γ. οι αντιλήψεις, οι σκέψεις, οι 

σιωπηρές υποθέσεις οι τελετές, οι μύθοι, και τα συναισθήματα των μελών της ομάδας που 

διαμορφώνουν τις αξίες τους.  

Υπάρχουν τέσσερις τύποι πολιτισμού: α. πολιτισμός της ιεραρχία, που σχετίζεται με το 

γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης με κεντρικό πρόσωπο των επικεφαλής της σχολικής 

μονάδας που διευθύνει τον οργανισμό με βάση την εξουσία β. πολιτισμός της εταιρείας, που 

η διοίκηση στηρίζεται στις  διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών του σχολικού 

οργανισμού γ. πολιτισμός της αγοράς, που η διοίκηση δίνει σημασία στον ανταγωνισμό και 

την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας  και δ. πολιτισμός των συνθηκών, που 

ανάλογα με τις περιστάσεις διαμορφώνεται το όραμα της σχολικής μονάδας με βάση την 

πρωτοπορία και την καινοτομία του ηγέτη της (Cameron & Quinn, 1999).  

Ο Πασιαρδής (2014) συσχετίζει τον πολιτισμό του σχολείου με τον ηγέτη του, αφού αυτός 

οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει τη σχολική μονάδα και καθορίζει το όραμά της και ως κύριος 

μοχλός του έχει στη διάθεσή του τέσσερις τρόπους προσεγγίσης, που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή κουλτούρα στο σχολείο: 1. την εσωτερική 

προσέγγιση, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, την προσαρμογή εσωτερικών τεχνολογιών, 

την επιλογή και προαγωγή προσωπικού 2. τη γνωστική προσέγγιση, δηλαδή τη μετάδοση 

γνώσεων για τη λειτουργία του οργανισμού σε όλα τα μέλη του, 3.  την προσέγγιση απόδοσης 

κινήτρων, όπου οι απολαβές θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από τα μέλη ως μεγαλύτερες 

του κόστους και 3. τη συμβολική προσέγγιση όπου μέσω της γλώσσας, συμβόλων ηγεσίας, 
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τελετών δίνονται θετικά κίνητρα στα μέλη του σχολικού οργανισμού. Επομένως η σχολική 

κουλτούρα συσχετίζεται άμεσα με το στυλ διοίκησης, αφού ο διευθυντής είναι ο κύριος 

μοχλός διαμόρφωσης της εσωτερικής διάστασης της κουλτούρας σε ένα σχολείο 

(Ζωγόπουλος, 2010). Οι διαστάσεις του πολιτισμού σε μία σχολική μονάδα μπορούν να 

διακριθούν σε τρία επίπεδα, ξεκινώντας από τα πιο επιφανειακά και συγκεκριμένα και 

πηγαίνοντας σε βαθύτερα και πιο αφηρημένα στοιχεία.  Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν η 

νόρμες, δηλαδή οι άγραφοι και ανεπίσημοι κανονισμοί, σε ένα μέσο επίπεδο  υπάρχουν οι 

αξίες, οι πεποιθήσεις, τι είναι επιθυμητό σε μία σχολική μονάδα και σε ένα βαθύτερο επίπεδο 

που δεν είναι τόσο ορατό υπάρχουν οι σιωπηρές παραδοχές, οι προσανατολισμοί αλλά και οι 

αντιλήψεις για την αλήθεια που διέπουν τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας (Schein, 2009). 

Υπό αυτή την έννοια, η σχολική κουλτούρα δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια, ούτε είναι 

στατική, αφού μπορεί να  αλλάξει η ίδια αλλά και να επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στα 

μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας (Ζωγόπουλος, 2010). Συνεπώς, ο πολιτισμός είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας, προκειμένου να 

επιτύχουν τη συνολική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του σχολείου (Krug, 1992). 

Καταλήγοντας, ο σχολικός πολιτισμός είναι μία ευρύτερη έννοια, ενώ το σχολικό κλίμα 

αποτελεί μία από τις εκφάνσεις της σχολικής κουλτούρας μαζί με τις  αξίες και τους κανόνες. 

Η εννοιολογική διαφορά ανάμεσα στην σχολική κουλτούρα και στο σχολικό κλίμα είναι 

συχνά δυσδιάκριτη.  Η σχολική κουλτούρα αναφέρεται σε κοινά αποδεκτούς κανόνες και δεν 

είναι ορατή σε όλες τις διαστάσεις και γι’ αυτό δεν είναι εύκολα μετρήσιμη, ενώ το σχολικό 

κλίμα αναφέρεται σε κοινές αντιλήψεις και αποτελεί μετρήσιμο δείκτη της 

αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, αφού είναι πιο εφικτό να μετρήσει κάνεις τις 

απόψεις και την συμπεριφορά παρά τις κοινές αξίες (MacNeil, et al., 2009).  

2.4. Μορφές σχολικού κλίματος  

Ο διευθυντής παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, αφού 

ως επικεφαλής του σχολείου είναι ο κύριος μοχλός της διαμόρφωσης και διατήρησης ενός 

υγιούς κλίματος στην σχολική μονάδα, το οποίο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των 

μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου (Πασιαρδής, 2014). Ανάλογα με το στυλ 

ηγεσίας οι Hoy και Miskel (2001) διέκριναν τέσσερις μορφές σχολικού κλίματος: 

α) το ανοιχτό κλίμα, στο οποίο  διευθυντής στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και το 

συνεργάζεται στενά μαζί τους, τους καθοδηγεί χωρίς όμως να τους κατευθύνει και να τους 

περιορίζει και η σχέση τους διακρίνεται από ειλικρίνεια και  ελευθερία και εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους με αίσθηση επαγγελματικής ευθύνης 

β) το κλειστό κλίμα, στο οποίο ο διευθυντής περισσότερο κατευθύνει και θέτει 

περιορισμούς και δεν ενθαρρύνει ούτε στηρίζει τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί 

διακρίνονται για την αδιαφορία και την απομόνωση και οι σχέσεις τους είναι ψυχρές και 

απολύτως επαγγελματικές. 
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γ) το κλίμα αποστασιοποίησης, στο οποίο ο διευθυντής χρησιμοποιεί ένα 

υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας, αφού ο βαθμός που τους κατευθύνει και περιορίζει είναι 

χαμηλός,  οι εκπαιδευτικοί όμως παραμένουν σε ένα μέτριο επίπεδο επαγγελματισμού, 

συνεργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό συνεργασίας 

και οικειότητάς μεταξύ τους 

δ) το κλίμα ενεργού εμπλοκής, ο διευθυντής δείχνει κλειστή συμπεριφορά με συνεχή 

και αυστηρό έλεγχο, αφού ο βαθμός που τους κατευθύνει και περιορίζει είναι υψηλός. Οι 

εκπαιδευτικοί όμως είναι ενωμένοι και ανοιχτοί μεταξύ τους. Ασχολούνται με το 

εκπαιδευτικό τους έργο και τους μαθητές τους αγνοώντας την κλειστή συμπεριφορά των 

διευθυντή τους. 

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία οι μορφές του σχολικού κλίματος 

είναι αποτέλεσμα δύο συνισταμένων: της συμπεριφοράς του διευθυντή και της συμπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών. 

2.5. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα 

Το σχολικό κλίμα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των τριών διαστάσεών του: του 

φυσικού, κοινωνικού και μαθησιακού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αλληλεπιδρούν και η θετική αλληλεπίδραση τους συντελεί στην 

δημιουργία ενός κλίματος υγιούς, όπου κυριαρχεί η εμπιστοσύνη, η αποδοχή, η 

συμμετοχικότητα και η συνεργασία, με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

(Ζωγόπουλος, 2010). Κατά τον Marshall (2007) παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό 

κλίμα αποτελούν η συχνότητα και η ποιότητα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων 

εκπαιδευτικών και μαθητών, οι πεποιθήσεις τους, το περιβάλλον,  τα μαθησιακά επιτεύγματα, 

η αίσθηση ασφάλειας, η εμπιστοσύνη και σεβασμός που υπάρχουν στην σχολική μονάδα.  

Σύμφωνα με τον Daar (2010), το σχολικό κλίμα επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα έντεκα 

παραγόντων: 

α) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών: Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν και 

καθοδηγούν τους μαθητές στη μαθησιακή τους πορεία, διαμορφώνοντας ένα κλίμα 

υποστηρικτικό, προκειμένου οι μαθητές να αποκτούν έναν πιο ενεργό ρόλο στη διδακτική 

διαδικασία, με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των 

ακαδημαϊκών επιδόσεών τους. 

β) Αίσθημα ασφάλειας: οι εκπαιδευτικοί με παιδαγωγικά μέτρα και στρατηγικές 

διαχείρισης της τάξης οφείλουν να αποτρέπουν τη σωματική και ψυχολογική βία, να 

βελτιώνουν τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και να τους υποστηρίζουν συναισθηματικά, 

διαμορφώνοντας ένα κλίμα ασφάλειας στο σχολείο. 

γ) Διοίκηση: Ο διευθυντής χρειάζεται ως επικεφαλής της σχολικής μονάδας θέτει 

υψηλούς στόχους για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενισχύει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας αναλαμβάνοντας ρόλο όχι μόνο διεκπεραιωτικό, 
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αλλά ουσιαστικό, αυτόν του συνεργάτη και εμψυχωτή, προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα 

του σχολείου διαμορφώνοντας  το κατάλληλο σχολικό κλίμα. 

δ) Προσδοκίες ακαδημαϊκής επίδοσης: το σχολείο θέτει υψηλούς στόχους για τους 

μαθητές του και διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι 

ε) Συμπεριφορά μαθητών: σε επίπεδο πειθαρχίας το σχολείο οφείλει να διαμορφώνει 

τέτοιο κλίμα, ώστε να ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να αυτοπειθαρχούν και να 

αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους.  

στ) Καθοδήγηση: οι εκπαιδευτικοί δρουν σε ένα κλίμα παροχής βοήθειας και 

υποστήριξης των μαθητών σε ακαδημαϊκό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας 

τον συμβουλευτικό τους ρόλο.  

ζ) Σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους: μέλημα του σχολείου είναι να αντιμετωπίζει τις 

συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και να δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους που να 

τους ωθεί στη δημιουργία υγιών και φιλικών σχέσεων.  

η) Σχέσεις σχολείου – οικογένειας: το σχολείο θέτει βάσεις συνεργασίας με τους γονείς 

και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους γονείς μέσα σε ένα κλίμα φιλικό και ειλικρινές, που θα 

οδηγήσει στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για το παιδιά. 

θ) Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών: οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι 

αποτελεσματικοί ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, την οργάνωση της διδασκαλίας τους  

και διαχείριση του χρόνου και της τάξης, τον προγραμματισμό των εργασιών τους, 

διαμορφώνοντας ένα κλίμα συνεργασίας με τη διοίκηση του σχολείου, τους άλλους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. 

ι) Δραστηριότητες των μαθητών: το σχολείο οφείλει να δημιουργεί εκείνες τις 

προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται και σε άλλες δραστηριότητες εκτός του 

αυστηρού σχολικού προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν, να 

γίνουν υπεύθυνοι και δημιουργικοί. 

ια) Φυσικό περιβάλλον: ένα προσεγμένο φυσικό περιβάλλον ασκεί θετική επιρροή σε 

όλα τα μέλη μίας σχολικής μονάδας. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου εργασιακού και μαθησιακού 

περιβάλλοντος δίνει ώθηση εκπαιδευτικοί και μαθητές να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και 

δημιουργικά  προς την επίτευξη των στόχων τους. 

3. Η σημασία του σχολικού κλίματος  

Το σχολικό κλίμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, δημιουργεί αισθήματα ικανοποίησης και υπευθυνότητας στα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, ενδυναμώνει την αίσθηση του «ανήκειν» στο σχολείο και θέτει τις 

κατάλληλες βάσεις για την επίτευξη κοινών στόχων (Πασιαρδή, 2001). Το σχολικό κλίμα 

επηρεάζει την επίδοση των μαθητών, συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου 

και εν τέλει από τελεί ρυθμιστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. 
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3.1. Στην επίδοση των μαθητών 

Η ύπαρξη ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα στις 

αίθουσες διδασκαλίας, επηρεάζει σημαντικά τη μαθησιακή πορεία και προάγει την απόδοση 

των μαθητών (Τριλιανός, 2013 . Μπαμπάλης, 2012). Το θετικό κλίμα δημιουργεί μια 

ευχάριστη, φιλική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα στην τάξη, ενθαρρύνει τους μαθητές να 

μάθουν και να αγαπήσουν το σχολείο, να συμμετέχουν χωρίς δισταγμό στην απόκτηση 

γνώσεων, να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να ανακαλύψουν κίνητρα για μάθηση 

(Ματσαγγούρας, 2003). Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και υγιές κλίμα δημιουργούνται 

θετικές μαθησιακές συνθήκες, που φέρνουν ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην 

απόκτηση γνώσεων αλλά και στην προώθηση κοινωνικο-συναισθηματικών σχέσεων, που 

βελτιώνουν την απόδοση των παιδιών (Kuperminc, et al., 2001). Σε ένα θετικό σχολικό 

κλίμα, οι μαθητές υποστηρίζονται από τους δασκάλους και ο ένας στηρίζει τον άλλον, 

γεγονός που εξασφαλίζει την αναγνώριση, την αποδοχή από όλους για όλους. Έτσι, κάθε 

μαθητής αποκτά αυτοεκτίμηση, και αυτοπεποίθηση, αναπτύσσει μια αίσθηση του ανήκειν» κι 

ένα αίσθημα ασφάλειας που βοηθά στη βελτίωση της επίδοσής του (Ireson, & Hallam, 2005). 

Ο Μπάμπαλης (2012) επεσήμανε ότι ένα θετικό κλίμα στην τάξη έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 

στη σχολική επίδοση από τα ατομικά όπως τον δείκτη ευφυΐας ή οικογενειακά δεδομένα 

όπως το επίπεδο οικογενειακής εκπαίδευσης. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι 

συνθήκες ενδυναμώνουν σημαντικά τους πιο αδύναμους μαθητές, οι οποίοι επίσης 

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους αφού τους παρωθούν να δοκιμάζουν 

τις δεξιότητές τους ακόμα και σε δύσκολα μαθησιακά περιβάλλοντα (Fopiano & Haynes, 

2001). 

3.2. Στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το κλίμα στο χώρο εργασίας έχει καθοριστική επίδραση στην 

ευημερία των εργαζομένων και την αποδοτικότητά τους, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα της 

εργασίας που εκτελείται. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στη σχολική μονάδα, όπου 

η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, η ομαλή συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη 

αναφέρονται ως παράγοντες για την ανάπτυξη της εμπλοκής των εκπαιδευτικών και τη 

βελτίωση της εργασίας που εκτελείται (Edmonds, 1979 . Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Μια θετική ατμόσφαιρα ενισχύει την ψυχολογική διάθεση των εκπαιδευτικών και προκαλεί 

ενθουσιασμό κατά τη διεκπεραίωση της εργασίας τους, προωθώντας ταυτόχρονα την 

ικανοποίηση και την παραγωγικότητα της εργασίας (Stolp, 1994). Σύμφωνα με τη Μυλωνά 

(2005), ένα θετικό σχολικό κλίμα ωθεί τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την ποιότητα και 

οι μαθητές αποδέχονται τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία οδηγεί σε μια υγιή αίσθηση 

αποτελεσματικότητας και επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το θετικό κλίμα στον χώρο εργασίας συμβάλλει σημαντικά στην 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας τους. 
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Ιδιαίτερα στο σχολείο, που αποτελεί χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών, η ομαλή συνεργασία 

η αμοιβαία υποστήριξη και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 

αποτελούν παράγοντες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 

της βελτίωσης της εργασίας τους (Edmonds, 1979, Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Το θετικό κλίμα ενισχύει ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς τονώνει τον ενθουσιασμό τους για 

εργασία,  τους ενδυναμώνει συναισθηματικά, βελτιώνει την εργασιακή τους ικανοποίηση και 

ως εκ τούτου την παραγωγικότητα τους (Stolp, 1994: 2).  Το θετικό σχολικό κλίμα παρωθεί 

τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν και την ποιότητα του έργου τους και την μαθησιακή και 

να συμβάλλουν έτσι στην μαθησιακή διαδικασία η οποία οδηγεί στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων που έχουν θέσει (Μυλωνά, 2005). 

Ιδιαίτερα η ύπαρξη ενός ανοιχτού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον συμβάλλει στην κάλυψη 

των ατομικών αναγκών των εκπαιδευτικών, βελτιώνει το εκπαιδευτικό τους έργο 

(Μιχόπουλος, 1998). Επίσης, τους παρωθεί να εισάγουν καινοτομίες και να εξελιχθούν ως 

προς τις τεχνικές και την μεθοδολογία της διδασκαλίας τους και να προσεγγίσουν με όρεξη 

τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή, εφαρμόζοντας τις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και τις ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, έτσι δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που διέπει όλη την μαθησιακή και 

εκπαιδευτική διαδικασία και καθορίζει την μαθησιακή πορεία των μαθητών από τις 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη μέχρι και τις εξωσχολικές δραστηριότητες οδηγώντας τους 

στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Πασιαρδή, 2001). 

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών, το οποίο διέπει όχι μόνο τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες, ωθώντας κάθε μαθητή στην επιτυχία (Πασιαρδή, 2001). 

3.3. Στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 

Βασικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας αποτελεί το σχολικό 

κλίμα, το οποίο πρέπει να είναι θετικό για την επίτευξη των στόχων της. Το σχολικό κλίμα 

επηρεάζεται από τον διευθυντή του σχολείου, όταν αποβάλλει το γραφειοκρατικό και 

διεκπεραιωτικό του ρόλο και γίνεται πραγματικός ηγέτης διευθύνει τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας αφήνοντας στους εκπαιδευτικούς χώρο να κινηθούν με ευελιξία και να 

αναπτύξουν πρωτοβουλίες (Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2010). 

Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου, εκτός από την μετάδοση γνώσεων και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι η ένταξη του των μαθητών στην κοινωνία. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη  μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας και η δημιουργία ενός  κλίματος 

μάθησης και δημιουργικότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης, που καθιστά τους μαθητές 

υπεύθυνους και ενεργούς, ευχαριστημένους και προστατευμένους από προβλήματα 

μειώνοντας έτσι και την σχολική εγκατάλειψη, πράγμα που προάγει την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου (Ανδρέου, 2001). 
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Η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου καθορίζεται από την ποιότητα των λειτουργιών του και 

των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται καθώς και από την απόδοση της σχολικής μονάδας. 

Η οργάνωση και διαχείριση της σχολικής μονάδας, η εισαγωγή καινοτομιών και ο 

εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού έργου, η ενεργοποίηση των γονέων και κηδεμόνων καθώς 

και η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, οι σχέσεις 

των εκπαιδευτικών και οι στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών αποτελούν βασικές 

παραμέτρους κατά την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου (Πασιαρδής & 

Πασιαρδή, 2006). 

4. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, το σχολικό κλίμα αποτελεί βασική παράμετρο του σχολικού πολιτισμού και 

αποτελεί την περιγραφή της εικόνας ενός σχολείου (Hoy & Miskel, 2001). Στην ουσία είναι 

αυτό που διακρίνει μία σχολική μονάδα από όλες τις άλλες καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός σχολείου  (Πασιαρδής, 2004). Αποτελεί, επίσης,  έναν από 

τους βασικούς παράγοντες, μαζί με την εκπαιδευτική ηγεσία, τη σχολική επίδοση, τη 

συμμετοχή των γονέων και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, της αποτίμησης της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001).  

Η ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον μαθητικό 

πληθυσμό, στο εκπαιδευτικό έργο και στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, 

καθώς διευκολύνει τη μάθηση, ενισχύει τους εκπαιδευτικούς στην εργασία τους και 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, ενισχύοντας το αίσθημα της αφοσίωσης 

και ενδυναμώνοντας τη σταθερότητα του όλου συστήματος (Hoy & Feldman, 2005). Η 

διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος είναι αναγκαία για μία σχολική μονάδα, αλλά δεν 

υπάρχει μαγική συνταγή, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η 

οργανωτική δομή, το μέγεθος, το εξωτερικό περιβάλλον και οι ατομικές διαφορές των 

ανθρώπων που εργάζονται εκεί ή συμμετέχουν στη λειτουργία της και ευθύνονται για την 

ποιότητα του σχολικού κλίματος (Σαΐτης, 2008). Ο διευθυντής του σχολείου, το διδακτικό 

προσωπικό, οι μαθητές, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια 

δημιουργίας ενός θετικού κλίματος, καθώς η συνεργασία και η ουσιαστική επικοινωνία μαζί 

με την οργάνωση και διοίκηση αποτελούν βασικές παραμέτρους, στις οποίες αποτυπώνεται 

το σχολικό κλίμα (Πασιαρδή, 2001).  

Τέλος, το σχολικό κλίμα επηρεάζει την ποιότητα του συνόλου των εργασιών στη σχολική 

μονάδα και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών που εργάζονται συλλογικά για την πρόοδο 

των μαθητών τους αλλά και τους ίδιους τους μαθητές που ανταμείβονται για την επίδοσή 

τους, τη συμπεριφορά τους και για το σύνολο των προσπαθειών τους και δε νιώθουν ότι 

αδικούνται (Πασιαρδή, 2001). Ένα βιώσιμο θετικό κλίμα, λοιπόν, προωθεί την ανάπτυξη των 

μαθητών και προάγει τη μάθηση τους, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα, προκειμένου να 

έχουν μια ικανοποιητική και παραγωγική ζωή ως ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική 

κοινωνία.  
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Abstract: Teachers as professionals practice a mainly humanitarian profession and are 

subject to conditions of work stress. In our country, specifically, teachers are the final 

recipients and implementers of educational policy decisions as our educational system in 

centralized. A fact that often leads them to feel work stress according to international and 

Greek surveys. This paper intends to investigate the recognition of the teaching profession as 

a stress factor. For this reason, a quantitative survey was carried out, with a questionnaire to 

1,988 primary education teachers. The Sources of Emotional Stress questionnaire was 

distributed, which was first used in the country by Mouzoura in 2005. The findings reveal the 

existence of stress to a large extent, regarding the recognition of the teacher ΄s profession. 

Keywords: stress, profession, recognition, teacher 

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες ασκούν ένα, κυρίως, ανθρωπιστικό 

επάγγελμα και υπόκεινται σε συνθήκες εργασιακού στρες. Στη χώρα μας, συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευτικοί είναι οι τελικοί αποδέκτες και οι εφαρμοστές των αποφάσεων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής  καθώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι συγκεντρωτικό. Γεγονός 

που τους οδηγεί συχνά να νιώθουν εργασιακό στρες σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές 

έρευνες. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει την αναγνώριση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού ως παράγοντα στρες. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, 

με ερωτηματολόγιο σε 1.988 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Πηγών Συναισθηματικής Έντασης, που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη χώρα 

από τη Μούζουρα το 2005. Τα ευρήματα φανερώνουν την ύπαρξη στρες σε μεγάλο βαθμό, 

αναφορικά με την αναγνώριση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.   

Λέξεις - κλειδιά: στρες, επάγγελμα, αναγνώριση, εκπαιδευτικός 

Εισαγωγή 

Ο εργασιακός φόρτος, σύμφωνα με έρευνες,  μπορεί να προκαλέσει από τη μία πλευρά 

μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης, της μνημονικής λειτουργίας, της ταχύτητας 

αντίδρασης, αλλά και από την άλλη αύξηση των σφαλμάτων και των ατυχημάτων (Reason et 

al., 1998). Αναφορικά με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, αξίζει να σημειωθεί, ότι 
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κατατάχθηκε στα έξι περισσότερο στρεσογόνα επαγγέλματα  και σε αυτά που παρέχουν τη 

λιγότερη επαγγελματική ικανοποίηση (Taylor, 1995).Το εκπαιδευτικό στρες ορίζεται ως 

κατάσταση αρνητικών αντιδράσεων (π.χ θυµός), που συνοδεύεται από ενδεχόµενες 

παθογόνες φυσιολογικές µεταβολές (π.χ ταχυπαλµία) οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσµα 

κάποιων απαιτήσεων από τον επαγγελµατικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα όταν οι 

απαιτήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές ως απειλή για την ψυχολογική και σωµατική ευεξία του 

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Εκτός από τις επιπτώσεις του στρες στη σωματική και ψυχική 

υγεία, φαίνεται, ότι και η απόδοση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται εξαιτίας του. Οι  

εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα στρες βιώνουν έλλειψη δημιουργικότητας, 

αδυνατούν να διαχειριστούν την τάξη και είναι ανεπιτυχείς στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών 

καθηκόντων τους. Το στρες επιπροσθέτως επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας, αλλά και 

τη σχέση που οι εκπαιδευτικοί έχουν με τους μαθητές τους και  τη δέσμευση με το επάγγελμά 

τους (Kyriacou, 1987). Στη διεθνή βιβλιογραφία το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο στρεσογόνα και απαιτητικά επαγγέλματα της σύγχρονης 

κοινωνίας (Παππά, 2006). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων το 50% με το 

80% των ασθενειών που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό κατά κάποιον τρόπο 

συνδέονται με το στρες (Cooper & Quick, 1999). Το Βρετανικό Καρδιολογικό Ίδρυμα το 

έτος 1993 ανακοίνωσε, ότι το 21% των απουσιών από την εργασία των ανδρών οφειλόταν σε 

καρδιακή νόσο ή πάθηση και ότι το 45% των πρόωρων θανάτων των εργαζομένων από 35 

έως 64 ετών οφειλόταν σε καρδιοπάθεια. Έχει εδραιωθεί η άποψη, ότι οι στρεσογόνοι 

παράγοντες επηρεάζουν την παθογένεση σωματικών νόσων, προκαλώντας αρνητικές 

συναισθηματικές καταστάσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, που με τη σειρά τους ασκούν 

άμεσες επιδράσεις στις βιολογικές διαδικασίες ή συμπεριφορές και αυξάνουν τον κίνδυνο 

νόσου (Cooper & Quick, 1999). Έτσι το στρες παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, 

αφού οι αρνητικές του συνέπειες απειλούν όχι μόνο την ποιότητα ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου, αλλά πλήττουν και την οικονομία με τη μορφή κόστους ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, νοσηλείας, έλλειψη παραγωγικότητας, χαμηλής ποιότητας παρεχομένων 

υπηρεσιών και οδηγεί σε διάφορες δυσάρεστες συνέπειες (Μούζουρα, 2005).  

1. Στρες εκπαιδευτικών 

Το στρες, αναφέρεται στους τρόπους που αντιδρούν οι άνθρωποι στις εξωτερικές συνθήκες 

(Μαρούδας, 1996) και ορίζεται ως η ψυχολογική δυσφορία ή ένταση, που προέρχεται από 

την έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι θέτουν υπερβολικές απαιτήσεις σε ένα 

άτοµο. Σε αυτή τη φάση, ενεργοποιείται µία αντίδραση του οργανισµού για να αντιµετωπίσει 

την κατάσταση. Η φύση της αντίδρασης εξαρτάται από τον συνδυασµό διαφόρων επιπέδων 

και συμπεριλαμβάνει την έκταση των απαιτήσεων, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους 

πόρους που διαθέτει το άτομο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς (Roxas, 

2009). Το στρες δηλαδή, προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ατόµου και του 

περιβάλλοντος. Όταν το άτοµο αντιληφθεί µία ασυµφωνία ή αντίφαση πραγµατική ή 

φανταστική ανάµεσα στις απαιτήσεις που προβάλλει το περιβάλλον και στα αποθέµατά του 
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βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά, τότε το άτομο βιώνει το στρες (Αναγνωστόπουλος & 

Παπαδάτου, 1992). Το στρες διακρίνεται σε δυσλειτουργικό, όταν προκαλούνται αρνητικά 

συναισθήµατα (απογοήτευσης, θυµού, ανεπάρκειας κτλ.) τα οποία εµποδίζουν το άτοµο να 

συνεχίζει τη δράση του και σε  δηµιουργικό, όταν κρατά το άτοµο σε εγρήγορση και το 

κινητοποιεί για επίτευξη των στόχων του. Οι Lazarus & Folkman, 1984 περιγράφουν το 

στρες ως τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, η οποία αποτιµάται (appraised) από το άτοµο, 

ότι υπερβαίνει ή θέτει σε δοκιµασία τους διαθέσιµους πόρους του και βάζει σε κίνδυνο την 

υγεία του. H διαδικασία της αποτίµησης πραγµατοποιείται σε δυο γνωστικά στάδια: στο 

πρωταρχικό, κατά το οποίο το άτοµο εκτιµά το βαθμό που τα ερεθίσµατα αποτελούν απειλή 

και στο δευτερεύον, κατά το οποίο το άτοµο προβαίνει σε ανασκόπηση των επιλογών του 

εφόσον αντιλαµβάνεται την απειλή. 

1.1.Οι πηγές του εργασιακού στρες στους εκπαιδευτικούς 

Οι πηγές που προκαλούν στρες στους εκπαιδευτικούς αποκαλούνται στρεσογόνοι 

παράγοντες. Με τον όρο αυτό εννοούνται αντικειμενικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή 

γεγονότα που λειτουργούν ως ερεθίσματα σωματικού ή ψυχολογικού χαρακτήρα και 

επιφέρουν ένταση στο άτομο (Antoniou et al., 2006). 

Στους Antoniou et al., 2006 οι πηγές στρες των εκπαιδευτικών διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: α) στους παράγοντες που αφορούν τη φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 

(π.χ. προβλήματα πειθαρχίας, ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού) β) στους παράγοντες 

που αφορούν τις ατομικές διαφορές οι οποίες επηρεάζουν την ευαισθησία απέναντι στο στρες 

και εντοπίζονται στο φύλο και στην ηλικία και γ) στους διοικητικούς παράγοντες που 

αναφέρονται στην οργάνωση και διοίκηση των σχολείων (π.χ. η περιορισμένη κυβερνητική 

υποστήριξη, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η έλλειψη πληροφόρησης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

θέματα, οι υπερβολικές απαιτήσεις από τη διοίκηση του σχολείου), αποτελούν σοβαρές πηγές 

άγχους και εξάντλησης των εκπαιδευτικών. 

1.2. Οι συνέπειες του εργασιακού στρες στους  εκπαιδευτικούς 

Σε αρκετές χώρες του κόσμου διαπιστώνονται ανησυχητικά επίπεδα στις απουσίες των 

εκπαιδευτικών από την εργασία τους, τον ταχύ ρυθμό εγκατάλειψης του επαγγέλματος από 

τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, την πρόωρη συνταξιοδότηση και εγκατάλειψη του 

επαγγέλματος από έμπειρους εκπαιδευτικούς καθώς και χαμηλό ενδιαφέρον για την είσοδο 

νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Το φαινόμενο της ολοκληρωτικής εγκατάλειψης του 

επαγγέλματος ή της αλλαγής της σχολικής μονάδας, στη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται ως 

κύκλος εργασιών (Boe,et al., 2008) που στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών έχει λάβει 

επιδημικές διαστάσεις, ιδιαίτερα, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Συγχρόνως η έρευνα έδειξε, ότι η 

χρήση αναρρωτικών αδειών λόγω ιογενών λοιμώξεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η 

δυσφορία, η κατάθλιψη, οι διαταραχές του πεπτικού συστήματος σχετίζονται κυρίως με το 

εργασιακό στρες (Montgomery et al., 2006). 
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Εκτός από τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, φαίνεται ότι και η απόδοση των 

εκπαιδευτικών επηρεάζεται εξαιτίας του στρες. Οι  εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα στρες βιώνουν έλλειψη δημιουργικότητας, αδυνατούν να διαχειριστούν την τάξη και 

είναι ανεπιτυχείς στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους.  Το στρες ακόμη 

επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας αλλά και τη σχέση που οι εκπαιδευτικοί έχουν με 

τους μαθητές τους καθώς και τη δέσμευση με το επάγγελμά τους (Kyriacou, 1987). 

Το στρες παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, αφού οι αρνητικές του συνέπειες 

απειλούν όχι μόνο την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά πλήττουν και την 

οικονομία με τη μορφή κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλείας, έλλειψη 

παραγωγικότητας, χαμηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και οδηγεί σε διάφορες 

δυσάρεστες συνέπειες (Μούζουρα, 2005). 

2. Μεθοδολογία έρευνας  

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει το στρες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μέσα από τη φύση του ίδιου του επαγγέλματος. 

2.2. Δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνά μας ο ευρύτερος πληθυσμός (ομάδα ατόμων με τα ίδια χαρακτηριστικά) νοείται 

το σύνολο των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ως πληθυσμός 

στόχος (ομάδα ατόμων με συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία θα 

μελετήσει ο ερευνητής) νοούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ως δείγμα (υποομάδα του πληθυσμού στόχου την οποία η 

ερευνήτρια θα μελετήσει για να οδηγηθεί σε γενικεύσεις)  αποτελούν οι 1.989 εκπαιδευτικοί 

των νομών: Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, 

Δωδεκανήσου και Ηρακλείου Κρήτης, κατά το σχολικό έτος 2016-17. Στην παρούσα εργασία 

επιλέχθηκε η συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling) που αποτελεί μια 

ικανοποιητική προσέγγιση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, εφόσον υπήρχε  διαθέσιμος ο 

πλήρης κατάλογος των μελών του πληθυσμού.  

2.3.Ερωτηματολόγιο - Μέτρηση του εργασιακού στρες 

Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς είναι η συνήθης μέθοδος υπολογισμού του στρες των 

εκπαιδευτικών και μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Αρχικά και μέσα από ένα μονοδιάστατο 

μοντέλο υπολογισμού ερωτώνται οι εκπαιδευτικοί να βαθμολογήσουν το συνολικό τους 

στρες (σε μια πενταβάθμια κλίμακα από το μηδενικά στρεσογόνο μέχρι το υπερβολικά 

στρεσογόνο). 
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Για τη µέτρηση των πηγών συναισθηματικής έντασης των εκπαιδευτικών χρησιµοποιήθηκε 

το αντίστοιχο συνώνυμο ερωτηµατολόγιο. Για να εντοπιστούν οι παράγοντες που προκαλούν 

στρες, όπως τους αντιλαµβάνονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, χρησιµοποιήθηκε σαν βάση, το 

Ερωτηµατολόγιο Πηγών Επαγγελµατικής Έντασης των Εκπαιδευτικών, το οποίο 

κατασκεύασε η Μούζουρα το 2005. Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου αναφέρει η 

Μούζουρα, είναι βασισµένο στη διεθνή βιβλιογραφία (Kyriacou & Satcliffe, 1978). 

2.4. Γενικά περιγραφικά στοιχεία του δείγματος 

Το 52,36% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών προέρχεται από το νομό Αττικής, 7,90% από το 

νομό Ηρακλείου Κρήτης, 7,85% από το νομό Λάρισας, 7,44% από το νομό Δωδεκανήσου, 

7,24% από το νομό Τρικάλων, 6,39% από το νομό Αιτωλοακαρνανίας, 5,63% από το νομό 

Φθιώτιδας και 5,18% από το νομό Καρδίτσας. Ακόμη το 70,82% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας είναι γυναίκες, ενώ το 29,18% είναι άνδρες ποσοστά  

αντιπροσωπευτικά αναφορικά με το φύλο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη χώρα μας. 

Επίσης  ποσοστό της τάξης του 4,35% των ερωτηθέντων έχει προϋπηρεσία από 0 έως 5 έτη, 

ποσοστό 14,09%, έχει προϋπηρεσία 6 έως 10 έτη, μεγάλο ποσοστό της τάξης του 19,77% 

εμφανίζει προϋπηρεσία 11- 15 έτη και ποσοστό 20,39% όπου και η πλειοψηφία του 

δείγματος δήλωσε προϋπηρεσία από 16 έως 20 έτη. Επίσης έχει προϋπηρεσία 26 έως 30 έτη, 

μεγάλο ποσοστό της τάξης του 17,32% και μόλις το 6,10% εμφανίζει προϋπηρεσία 31 έτη και 

άνω. 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Πρώτη δήλωση: Μη αναγνώριση του προσφερόμενου έργου των δασκάλων 

Πίνακας 1. Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου δασκάλων  

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 82 4,12 4,13 4,13 

Λίγο 304 15,29 15,30 19,43 

Μέτρια 536 26,96 26,98 46,40 

Πολύ 647 32,55 32,56 78,96 

Υπερβολικά 418 21,03 21,04 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας αναφορικά με την πηγή στρες μη αναγνώριση του 

επιπλέον προσφερόμενου έργου των δασκάλων απάντησαν ότι αυτή η πηγή θεωρούν ότι τους 

οδηγεί στο στρες ως εξής: 32,56% πολύ, 21,04% υπερβολικά, 26,98% μέτρια, ενώ το 15,30% 
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λίγο και το 4,13% καθόλου. Φαίνεται από το δείγμα μας ότι οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως το επιπλέον προσφερόμενο έργο τους δεν τυγχάνει αναγνώρισης, γεγονός που 

τους δημιουργεί στρες. 

3.2. Δεύτερη δήλωση: Έλλειψη προοπτικών καριέρας 

Πίνακας 2. Έλλειψη προοπτικών καριέρας 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 234 11,77 11,78 11,78 

Λίγο 499 25,10 25,11 36,89 

Μέτρια 640 32,19 32,21 69,10 

Πολύ 394 19,82 19,83 88,93 

Υπερβολικά 220 11,07 11,07 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

   

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας απάντησαν ότι θεωρούν την πηγή στρες έλλειψη 

προοπτικών καριέρας 32,21% μέτρια για τη δημιουργία στρες, 19,83% πολύ, 11,07% 

υπερβολικά ενώ το ποσοστό του λίγο κυμαίνεται στο 25,11% και το καθόλου στο 11,78%. 

Φαίνεται ότι η έλλειψη προοπτικών καριέρας δεν αγχώνει πολύ τους εκπαιδευτικούς. 

3.3. Τρίτη δήλωση: Ασάφεια σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

Πίνακας 3. Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 142 7,14 7,15 7,15 

Λίγο 384 19,32 19,33 26,47 

Μέτρια 663 33,35 33,37 59,84 

Πολύ 532 26,76 26,77 86,61 

Υπερβολικά 266 13,38 13,39 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

                                                                                                                                                

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ότι η πηγή στρες σχετικά με την ασάφεια ως 

προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού τους οδηγεί στο στρες σε ποσοστό 33,37% μέτρια, 26,77% 

πολύ, 13,39% υπερβολικά ενώ το 19,33% λίγο και το 7,15% καθόλου. Παρατηρούμε ότι οι 

δύο από τους πέντε εκπαιδευτικούς αγχώνονται από τον επαγγελματικό τους ρόλο. 
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3.4. Τέταρτη δήλωση: Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας 

Πίνακας 4. Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 174 8,75 8,76 8,76 

Λίγο 363 18,26 18,27 27,03 

Μέτρια 508 25,55 25,57 52,59 

Πολύ 563 28,32 28,33 80,93 

Υπερβολικά 379 19,06 19,07 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

Η πηγή στρες χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας θεωρείται από τους 

εκπαιδευτικούς του δείγματός μας ως τέτοια πηγή ως ακολούθως: 28,33% πολύ, 19,07% 

υπερβολικά, 25,57% μέτρια ενώ το 18,27% λίγο και το καθόλου ανέρχεται στο 8,76%. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί νιώθουν στρες λόγω της χαμηλής 

κοινωνικής αναγνώρισης του επαγγέλματός τους. 

3.5. Πέμπτη δήλωση: Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) 

Πίνακας 5. Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.α.) 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 131 6,59 6,59 6,59 

Λίγο 380 19,11 19,12 25,72 

Μέτρια 553 27,82 27,83 53,55 

Πολύ 635 31,94 31,96 85,51 

Υπερβολικά 288 14,49 14,49 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

                                                                                                                                                

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ότι η πηγή στρες προβλήματα υποδομής 

(κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) συμβάλλει σε αυτό με τα ακόλουθα ποσοστά: 31,96% πολύ, 

27,83% μέτρια, 19,12% λίγο, 14,49% υπερβολικά και 6,59% καθόλου. Παρατηρούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό λίγο κάτω από τους μισούς επηρεάζονται στην εργασιακή 

τους καθημερινότητα από την κτιριακή υποδομή των σχολείων τους. 
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3.6. Έκτη δήλωση: Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας 

Πίνακας 6. Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 97 4,88 4,88 4,88 

Λίγο 328 16,50 16,51 21,39 

Μέτρια 611 30,73 30,75 52,14 

Πολύ 646 32,49 32,51 84,65 

Υπερβολικά 305 15,34 15,35 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

                                                                                                                                                

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ως πηγή στρες την έλλειψη ή ανεπάρκεια 

υλικών μέσων διδασκαλίας ότι συμβάλλει στο στρες ως εξής: 32,51% πολύ, 30,75% μέτρια, 

15,35% υπερβολικά ενώ το λίγο ανέρχεται στο 16,51% και τέλος το καθόλου σε ποσοστό 

4,88%. Φαίνεται ότι οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί νιώθουν στρες από την έλλειψη ή την 

ανεπάρκεια των υλικών μέσων διδασκαλίας τα οποία είναι απαραίτητα για τη διδακτική 

διαδικασία. 

3.7. Έβδομη δήλωση: Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο 

Πίνακας 7. Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 577 29,02 29,04 29,04 

Λίγο 520 26,16 26,17 55,21 

Μέτρια 441 22,18 22,19 77,40 

Πολύ 310 15,59 15,60 93,00 

Υπερβολικά 139 6,99 7,00 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

                                                                                                                                                

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας αναφορικά με την πηγή στρες δυσκολίες για τη μετάβαση 

στο σχολείο και σε ποσοστό χαρακτηριστικό 29,04% καθόλου το θεωρούν ως πηγή στρες, 

26,17% λίγο, 22,19% μέτρια, 15,60% πολύ και 7% υπερβολικά. Φαίνεται ότι μόνο ο ένας 

στους πέντε εκπαιδευτικούς βιώνει στρες εξαιτίας των δυσκολιών μετάβασης στο σχολείο.  
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3.8. Όγδοη δήλωση: Ανεπαρκής μισθός 

Πίνακας 8. Ανεπαρκής μισθός 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 78 3,92 3,93 3,93 

Λίγο 198 9,96 9,96 13,89 

Μέτρια 445 22,38 22,40 36,29 

Πολύ 591 29,73 29,74 66,03 

Υπερβολικά 675 33,95 33,97 100,00 

Σύνολο 1987 99,95 100,00  

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας αναφορικά με την πηγή στρες ανεπαρκής μισθός 

θεωρούν ότι συμβάλλει στο στρες ως εξής: πρωτίστως 33,97% υπερβολικά, 29,74% πολύ, 

22,40% μέτρια, 9,96% λίγο και 3,93% καθόλου. Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται στρες λόγω του ανεπαρκή μισθού από την εργασία τους. Για  πρώτη φορά στην 

έρευνά μας, προηγείται το "υπερβολικά" με ποσοστό 33,97%. 

3.9. Ένατη δήλωση: Μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων, αναπληρωτών, 

ωρομισθίων 

Πίνακας 9. Μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων, αναπληρωτών, ωρομισθίων 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 96 4,83 4,83 4,83 

Λίγο 280 14,08 14,10 18,93 

Μέτρια 472 23,74 23,77 42,70 

Πολύ 583 29,33 29,36 72,05 

Υπερβολικά 555 27,92 27,95 100,00 

Σύνολο 1986 99,90 100,00  

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας αναφορικά με την πηγή στρες μη έγκαιρη τοποθέτηση 

αποσπασμένων, αναπληρωτών, ωρομισθίων θεωρούν ότι βιώνουν στρες ως εξής: 29,36% 

πολύ, 27,95% υπερβολικά, 23,77% μέτρια, 14,10% λίγο και 4,83% καθόλου. Φαίνεται ότι η 

αργοπορημένη τοποθέτηση αποσπασμένων κ.λ.π αγχώνει τρεις στους πέντε εκπαιδευτικούς. 
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3.10. Δέκατη δήλωση: Μη έγκαιρη αποστολή βιβλίων, διδακτέας/εξεταστέας ύλης 

Πίνακας 10. Μη έγκαιρη αποστολή βιβλίων, διδακτέας/εξεταστέας ύλης 

  
Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό(%) 

Καθόλου 264 13,28 13,29 13,29 

Λίγο 417 20,98 21,00 34,29 

Μέτρια 557 28,02 28,05 62,34 

Πολύ 482 24,25 24,27 86,61 

Υπερβολικά 266 13,38 13,39 100,00 

Σύνολο 1986 99,90 100,00   

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας ως προς την πηγή στρες μη έγκαιρη αποστολή βιβλίων, 

διδακτέας/εξεταστέας ύλης θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της πηγής στρες  το βιώνουν ως εξής: 

28,05% μέτρια, 24,27% πολύ, 13,39% υπερβολικά, 21% λίγο και το καθόλου σχεδόν το ίδιο 

με το υπερβολικά σε ποσοστό 13,29%. Η μη έγκαιρη αποστολή διδακτικών βιβλίων αγχώνει 

τουλάχιστον τον έναν από τους τρεις εκπαιδευτικούς. 

4. Συμπεράσματα 

4.1. Πρώτη δήλωση: Μη αναγνώριση του προσφερόμενου έργου των δασκάλων 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, ότι οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί επηρεάζονται 

από τη μη αναγνώριση του έργου που προσφέρουν, βιώνουν στρες και προσδοκούν στην 

κοινωνική και επιστημονική αναβάθμιση του έργου τους. 

4.2. Δεύτερη δήλωση: Έλλειψη προοπτικών καριέρας 

Οι  εκπαιδευτικοί βιώνουν στρες  αναφορικά με το γεγονός ότι το επάγγελμά τους δεν τους 

προσφέρει επαγγελματική ανέλιξη. Ένα μέτριο ποσοστό εκπαιδευτικών αγχώνεται από την 

έλλειψη προοπτικών καριέρας. 

4.3.Τρίτη δήλωση: Ασάφεια σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται, ότι αγχώνονται από την ασάφεια που υπάρχει στον 

ρόλο του εκπαιδευτικού. Δύο από τους πέντε εκπαιδευτικούς βιώνει στρες για αυτό το λόγο. 

Είναι σημαντικό για κάθε εργαζόμενο να έχει σαφείς αρμοδιότητες και αποσαφηνισμένο 

εργασιακό ρόλο.  
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4.4. Τέταρτη δήλωση: Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας 

Οι μισοί εκπαιδευτικοί βιώνουν στρες λόγω της χαμηλής κοινωνικής αναγνώρισης που 

παρέχει το επάγγελμά τους και προσδοκούν στην αναβάθμιση της κοινωνικής αναγνώρισης 

αναφορικά με το επάγγελμά τους καθώς και με το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

4.5.Πέμπτη δήλωση: Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) 

Φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί, περίπου οι μισοί, δίνουν μεγάλη σημασία στα ζητήματα που 

προκύπτουν από τα προβλήματα υποδομής, όπως τα κτίρια στα οποία διδάσκουν, 

προβλήματα θέρμανσης καθώς και άλλα αντίστοιχα θέματα, που αφορούν τις εργασιακές 

συνθήκες τους. 

4.6.Έκτη δήλωση: Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας 

Η πηγή στρες, έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας αγχώνει τους μισούς 

περίπου εκπαιδευτικούς καθώς τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 

διδασκαλίας τους και τις συνθήκες εργασίας τους. 

4.7. Έβδομη δήλωση: Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο 

Φαίνεται, ότι ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς αγχώνεται από τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει από την μετάβαση στο σχολείο.  

4.8. Όγδοη δήλωση: Ανεπαρκής μισθός 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, ότι οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί, δηλαδή οι τρεις 

στους πέντε, επηρεάζονται από τον ανεπαρκή μισθό που λαμβάνουν για την εργασία που 

προσφέρουν. Ο παράγοντας αυτός συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημιουργία 

εργασιακού στρες και στην εκδήλωσή του, καθώς οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν υψηλά 

ακαδημαϊκά προσόντα, εμπειρία, υψηλή υπευθυνότητα, θεωρούν ότι ο μισθός τους δεν 

αντικατοπτρίζει την προσφορά τους. 

4.9. Ένατη δήλωση: Μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων, αναπληρωτών, 

ωρομισθίων 

Η πηγή στρες, μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων, αναπληρωτών, ωρομισθίων φαίνεται 

ότι αγχώνει πολύ τους εκπαιδευτικούς καθώς τρεις στους πέντε βιώνουν στρες εξαιτίας της, 

καθώς ο συγκεκριμένος παράγοντας στρες δημιουργεί αρρυθμίες στην καθημερινή σχολική 

ζωή. 
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4.10. Δέκατη δήλωση: Μη έγκαιρη αποστολή βιβλίων, διδακτέας/εξεταστέας ύλης 

Φαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή βιβλίων, διδακτέας/εξεταστέας ύλης αγχώνει έναν στους 

τρεις εκπαιδευτικούς, καθώς είναι κρίσιμος ο ρόλος των διδακτικών εγχειριδίων και της 

διδακτέας ύλης. 

5. Πρόληψη και παρέμβαση 

Ένα σχέδιο παρέμβασης θα μπορούσε να στηριχτεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στον χώρο 

εργασίας τους. 

Ο  Μαυρογιώργος αναφέρει χαρακτηριστικά (1999:95), «η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

είναι στρατηγικής σημασίας θεσμός, που προσφέρεται για το συνεχή και δυναμικό προσδιορισμό 

της σχέσης του εκπαιδευτικού με την εργασία του, την προσωπική, την ακαδημαϊκή και την 

επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη». 

Οι Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος (1999) προτείνουν  παρεμβάσεις σε οργανωτικό 

διοικητικό επίπεδο, δηλαδή αποσαφήνιση των ρόλων και των καθηκόντων. Είναι σημαντικό, 

ο κάθε επαγγελματίας να έχει σαφείς αρμοδιότητες, οι οποίες να τηρούνται κατά τις ώρες 

εργασίας του, γεγονός που οδηγεί στην μείωση του επαγγελματικού άγχους.  Συγχρόνως η  

συμμετοχή του επαγγελματία στη λήψη αποφάσεων σε συνάρτηση με την αποσαφήνιση του 

ρόλου του τον οδηγούν στον αυτοέλεγχο και την υπευθυνότητα. Έτσι ο εργαζόμενος  γίνεται 

λιγότερο ευάλωτος στις στρεσογόνες  εργασιακές συνθήκες. Επίσης στα ανωτέρω, αν 

προστεθεί η γνώση των στρατηγικών διαχείρισης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού 

άγχους τότε η βοήθεια δύναται να είναι καίρια. Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλης σημασίας 

είναι η κατανομή χρόνου και ενέργειας στους τέσσερις τομείς της ζωής ενός ατόμου, στην 

εργασία, στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, στη σχέση με τον εαυτό του και τη 

διασκέδαση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η ψυχική ισορροπία και να 

προληφθούν πολλά προβλήματα. 

Τέλος, καθοριστικό θεωρείται το "μοίρασμα", είτε με τους  συναδέλφους, είτε με μέλη του 

οικογενειακού ή του ευρύτερου φιλικού  περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Αδαλή (1999).Σε 

άμεση συνάρτηση με την ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου από συγγενείς, φίλους και 

συναδέλφους έρχεται και η υποστήριξη από ειδικούς. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο 

επαγγελματίας να πείσει τον εαυτό του πως και αυτός μπορεί να δεχτεί να μιλήσει για τα 

προβλήματά του. 
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Αντιλήψεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την κατανόηση, την 

αναγνώριση και την έκφραση του θυμού: Μια μελέτη περίπτωσης 

Perceptions of students with special educational needs about understanding, 

recognizing, and expressing anger: A case study 
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Christina Karela, School Psychologist at the PDE of Western Greece & Member of Collaborating Educational 

Staff of the Hellenic Open University, karela.christina@ac.eap.gr 

 

 

 

Abstract: Anger is a universal emotion, with adaptive functions, activated in response to 

stressful and life-threatening events. Increased levels of anger have been observed in children 

and adolescents with disabilities. The aim of the present study was to investigate the 

perceptions of school-aged children with special educational needs about how they 

understand, experience, recognize (in themselves and others) and express anger. Qualitative 

methodology was chosen and semi-structured interviews were conducted with ten students 

who carry a certificate from the Centre for Interdisciplinary Assessment of Counselling and 

Support and attend special education settings. Data were processed using the thematic 

analysis method. The application of the results to the design of psycho-educational 

interventions for children with disabilities is discussed. 

Keywords: anger, anger recognition and expression, anger control, special education needs 

Περίληψη: Ο θυμός είναι ένα οικουμενικό συναίσθημα, με προσαρμοστικές λειτουργίες, που 

ενεργοποιείται ως απόκριση σε στρεσογόνα και απειλητικά για την επιβίωση γεγονότα. 

Έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα θυμού σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Επιδίωξη 

της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τον τρόπο που κατανοούν, βιώνουν, αναγνωρίζουν (στον 

εαυτό και στους άλλους) και εκφράζουν τον θυμό. Επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και 

πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με δέκα μαθητές/τριες οι οποίοι φέρουν 

γνωμάτευση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

και φοιτούν σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε 

με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Συζητείται η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στον 

σχεδιασμό ψυχο-εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για παιδιά με αναπηρία. 

Λέξεις κλειδιά: θυμός, αναγνώριση και έκφραση θυμού, έλεγχος θυμού, ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Προσδιορισμός θυμού 

Ο θυμός ορίζεται ως μια «συγκινησιακή κατάσταση -υποκειμενικών συναισθημάτων- με 

διακύμανση ως προς την ένταση που εκδηλώνεται ιδίως σε εκτιμώμενες ως απειλητικές από 

το άτομο καταστάσεις» (Spielberger et al., 1999, όπ. αναφ. στο Μπεζεβέγκης κ.συν., 2010: 

72). Βάσει του Λεξικού Ψυχολογίας της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρίας (2006) 

«χαρακτηρίζεται από ένταση και εχθρότητα, ενώ μπορεί να προέρχεται από ποικίλες πηγές 

όπως απογοήτευση, εσκεμμένη (πραγματική ή φανταστική) βλάβη από κάποιον άλλον ή 

αντιληπτή αδικία (Ho et al., 2010: 245). Kατά τον Averill (1983) ο θυμός προκαλείται από 

συνθήκες που περιλαμβάνουν απειλή, κακομεταχείριση, ταπείνωση, επιδιωκόμενη ματαίωση, 

παρεμπόδιση στόχων, απειλή της αυτοεκτίμησης και συνήθως ακολουθεί τη βίωση ενός 

άλλου αρνητικά φορτισμένου συναισθήματος (π.χ. πόνος, ντροπή, απόρριψη) (Golden, 2006). 

Η έκφραση του θυμού συνιστά την αντίδραση στη συναισθηματική διέγερση που βιώνει 

κάποιος και μπορεί να στραφεί προς τον εαυτό (anger in) ή να διοχετευθεί προς τα έξω (anger 

out) (Kerr & Schneider, 2008). Η εσωτερίκευση του θυμού αναφέρεται σε μια προσπάθεια 

συγκάλυψης, καταπίεσης, καταστολής ή άρνησης του θυμωμένου συναισθήματος και 

αποτροπής της εξωτερικής έκφρασής του. Aντιθέτως, η εξωτερίκευση του θυμού 

περιλαμβάνει την εμπειρία της κατάστασης του θυμού, η οποία εκδηλώνεται λεκτικά και 

εξωλεκτικά (π.χ. με λέξεις ή θορύβους, εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες ή 

επιθετικότητα) προς το/τα πρόσωπο/-α ή το/τα αντικείμενο/ -α στόχο (Μπεζεβέγκης κ. συν. 

2010). Τέλος, επισημαίνεται πως το συναίσθημα του θυμού μπορεί να εκφραστεί με επιθετική 

συμπεριφορά, ωστόσο ο θυμός δεν είναι ισοδύναμος με την επιθετικότητα, αν και 

παρατηρείται μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Lee & DiGiuseppe, 2018). Όσο 

υψηλότερη είναι η ένταση του θυμού, τόσο ισχυρότερη η πρόθεση για επιθετικότητα και 

αντιστοίχως μεγαλύτερη η πιθανότητα να παρακαμφθούν οι ανασταλτικοί έλεγχοι (Zeigler-

Hill  & Shackelford, 2020).  

Η δυσπροσαρμοστική φύση του εξαρτάται από τη συχνότητα, την ένταση, την ικανότητα 

ρύθμισης και τις επιπτώσεις του (Zeigler-Hill & Shackelford, 2020). O αντίκτυπος του θυμού 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά και τους εφήβους τόσο σωματικά (π.χ. νευρικότητα, 

μυϊκή ένταση, ταχεία αναπνοή, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, διαταραχές ύπνου ή φαγητού, 

μυϊκοί σπασμοί) όσο κοινωνικο-συναισθηματικά (π.χ. απόσυρση, ανάπτυξη φιλίας με 

όμοιους, ρατσισμός, επιθετικότητα, αρνητισμός, ευερεθιστότητα) και γνωστικά (π.χ. 

μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης, λάθη στο συλλογισμό, μειωμένη 

κατανόηση). Υποστηρίζεται ότι τα υψηλά επίπεδα βιωμένου θυμού έχουν συσχετιστεί με 

κακή υγεία, χαμηλή προσαρμογή και αισθήματα άγχους, φόβου, ενοχής, ανασφάλειας και 

θλίψης στα παιδιά (Long & Averill, 2002) ενώ στους εφήβους και τους νέους σχετίζεται με 

κατάθλιψη και προβλήματα διαγωγής (Kerr & Schneider, 2007). 
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1.2. Έλεγχος θυμού και στρατηγικές ρύθμισης  

Σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό ορισμό των Gross και Thompson (2007) η 

συναισθηματική ρύθμιση αφορά το σύνολο των δεξιοτήτων και διεργασιών που υιοθετεί το 

άτομο για τον έλεγχο της συναισθηματικής του έκφρασης σε έντονες συγκινησιακά 

καταστάσεις. Μεταξύ δυο και έξι ετών τα παιδιά, χάρις στις αναπτυσσόμενες γνωστικές και 

γλωσσικές τους ικανότητες, αναπτύσσουν αρκετές στρατηγικές για τον έλεγχο των 

συναισθημάτων, όπως ο περιορισμός ή η επανερμηνεία ενός συναισθηματικά φορτισμένου 

ερεθίσματος (Lightfoot et al., 2014). Βάση των παραπάνω, ο έλεγχος του θυμού συνδέεται με 

την ανάγκη του ατόμου να ρυθμίσει το συναίσθημά του, να ενεργήσει σύμφωνα με τις 

προσδοκίες και τις κοινωνικές νόρμες και να επικρατήσει στις διαπροσωπικές του σχέσεις σε 

προσλαμβανόμενες απειλητικές καταστάσεις (Μπεζεβέγκης κ. συν., 2010).  

Βιβλιογραφικά αναδεικνύονται τέσσερις βασικές στρατηγικές ρύθμισης του θυμού 

(επανεκτίμηση, αποδοχή, απόσπαση προσοχής και βελτίωση της διάθεσης) (Aldao et al., 

2010). Συνοπτικά, η επανεκτίμηση αναφέρεται στη δημιουργία μιας πιο αποδεκτής 

εκδοχής/ερμηνείας του γεγονότος που προκαλεί θυμό ενώ η αποδοχή περιλαμβάνει την 

αληθινή αναγνώριση του θυμού, χωρίς επικριτική στάση ή προσπάθεια αλλαγής (Aldao et al., 

2010) και την υπομονή του συναισθηματικού πόνου που συνδέεται με αυτόν (Goldstein, 

1999). Η απόσπαση της προσοχής περιλαμβάνει τη μετατόπιση της εστίασης της προσοχής 

από την κατάσταση που προκαλεί θυμό σε μια εναλλακτική δραστηριότητα. Η διαφορά της 

από τη βελτίωση της διάθεσης είναι ότι στην τελευταία η προσοχή στρέφεται σε επιλεγμένες, 

θετικά επενδυμένες δραστηριότητες (Otterpohla et al., 2017). 

1.3. Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θυμός 

Αρκετές μελέτες συνηγορούν στο ότι παρατηρούνται αυξημένες αντιδράσεις θυμού και 

επακόλουθα προβλήματα (π.χ. αρνητισμός, επιθετικότητα) σε παιδιά με αναπηρία (Ho et al., 

2010. Ho et al., 2012). Ιδιαίτερα σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

φαίνεται ότι υπάρχουν αυξημένες δυσκολίες στην κατανόηση των δικών τους 

συναισθημάτων, στην αναγνώριση των εκφράσεων του προσώπου άλλων ατόμων και στη 

διάκριση του θυμού από άλλα αρνητικά συναισθήματα (Bal et al., 2010. Volker et al., 2009). 

Μια από τις κυρίαρχες ερμηνείες υποστηρίζει ότι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

φαίνεται να δυσκολεύονται να αναπτύξουν δεξιότητες αναγνώρισης ή στρατηγικές για τον 

έλεγχο συναισθημάτων λόγω ελλειμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες, στη γνωστική 

ικανότητα ή και στα δυο (Ho et al., 2010).  

Η πλειοψηφία των ερευνών που εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία  χρησιμοποιεί ως 

βασικούς πληροφοριοδότες για τη μελέτη των επεισοδίων θυμού των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους γονείς (Ho et al., 2012) ή τους φροντιστές (Smith et al., 1996). 

Κάποιες άλλες επικεντρώνονται στη μελέτη των προσεγγίσεων για τη διαχείριση του θυμού 

(π.χ. γνωστικο-συμπεριφορικές τεχνικές ιεράρχησης των περιστάσεων θυμού, γνωστική 
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αναθεώρηση, συστηματική απευαισθητοποίηση, εκπαίδευση σε τεχνικές αυτοπαρατήρησης ή 

χαλάρωσης) (Ho et al., 2010. Taylor & Novaco, 2005). Όμως, φαίνεται ότι υπάρχουν 

ανεπαρκή βιβλιογραφικά στοιχεία, από αυτοαναφορές παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, σχετικά με τον τρόπο που κατανοούν, βιώνουν και εκφράζουν τον θυμό, καθώς και 

τις στρατηγικές ρύθμισης που χρησιμοποιούν. 

1.4. Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τις εκτιμήσεις παιδιών σχολικής ηλικίας με 

διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω νοητικής αναπηρίας ή ΔΑΦ αναφορικά με 

την κατανόηση, την αναγνώριση, τον τρόπο έκφρασης ή/και ελέγχου του θυμού. 

Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον στράφηκε στα εξής ερωτήματα:  

α) πώς προσλαμβάνουν και βιώνουν τα ίδια τα παιδιά το θυμό; 

β) πώς τον αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και στους άλλους; 

γ) σε ποιες καταστάσεις εκτιμούν ότι εκδηλώνουν θυμό; 

δ) με ποιους τρόπους τον εκφράζουν ή/και ελέγχουν; 

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο  

2.1. Ερευνητικός σχεδιασμός και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Προκρίθηκε η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν σε 

βάθος οι απόψεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και να καταγραφούν 

οι βιωμένες εμπειρίες και τα συναισθήματά τους (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). 

Βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε η ημι-δομημένη συνέντευξη με ανοικτές 

ερωτήσεις. Θεωρήθηκε πιο ευέλικτη επιλογή για την προσαρμογή της διαδικασίας στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων καθώς επιτρέπει την καλλιέργεια ενός 

άνετου κλίματος ενώ παράλληλα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία χειρισμών (π.χ. 

αναδιατύπωση, αλλαγή σειράς ή παράλειψη ερωτημάτων) (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014). Αν συνυπολογιστεί ότι το δείγμα της έρευνας αποτελούν μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η προσωπική επικοινωνία  με την ερευνήτρια εκτιμήθηκε 

καίρια για το όλο εγχείρημα. Τέλος, το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει δυνατότητες 

άντλησης εξωλεκτικών πληροφοριών όπως χειρονομίες, τόνος φωνής, στάση σώματος κ.ά.  

Για τις ανάγκες διεξαγωγής των συνεντεύξεων συγκροτήθηκε ένας οδηγός που αποτελούνταν 

από έξι ερωτήματα ανοικτής απάντησης: «Έχεις νιώσει ποτέ σου θυμό;», «Τι είναι για σένα ο 

θυμός;», «Τι σου συμβαίνει όταν αισθάνεσαι θυμό;», «Τι σου προκαλεί θυμό;», «Τι κάνεις 

όταν θυμώνεις;», «Πως μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος/η είναι θυμωμένος/η;». Τα 
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ερωτήματα διατυπώθηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν ένα απλό λεξιλόγιο και να 

ανταποκρίνονται στο επίπεδο κατανόησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2.2. Συμμετέχοντες & διαδικασία 

Χρησιμοποιήθηκε σκόπιμη δειγματοληψία καθώς η ερευνήτρια επέλεξε κατά κρίση εκείνο το 

δείγμα που θεωρήθηκε πιο πιθανό να ανταπεξέλθει προκειμένου να συλλέξει τα βέλτιστα 

δυνατά δεδομένα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Το δείγμα προήλθε από την ευρύτερη περιοχή 

της Αιγιαλείας λόγω ευκολίας πρόσβασης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν δέκα μαθητές/-τριες 

που φοιτούσαν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο βάσει σχετικής γνωμάτευσης από το Κέντρο 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (Πίνακας 

1): 

 

Πίνακας 1.Χαρακτηριστικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Όνομα Φύλο Τάξη Γνωμάτευση ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ 

Μαθ.1 αγόρι Β’ δημ. (8 ετών) Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.2 αγόρι Α’ δημ. (7 ετών) Πρόβλημα λόγου & ομιλίας & 

Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.3 κορίτσι Α’ δημ. (7 ετών) Πρόβλημα λόγου & ομιλίας- 

Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.4 αγόρι Γ’ δημ. (9 ετών) Πρόβλημα λόγου & ομιλίας- 

Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.5 αγόρι Γ’ δημ. (9 ετών) Πρόβλημα λόγου & ομιλίας- 

Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.6 αγόρι Α’ δημ. (7 ετών) ΔΑΦ 

Μαθ.7 κορίτσι Γ’ δημ. (10 ετών) Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.8 κορίτσι Β’ δημ. (8 ετών) Νοητική ανεπάρκεια 

Μαθ.9 αγόρι Α’ δημ. (7 ετών) Νευρολογική διαταραχή 

Μαθ.10 αγόρι Ε’ δημ. (10 ετών) ΔΑΦ 

 

Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη τηλεφωνική επαφή με τους γονείς των συμμετεχόντων 

προκειμένου να ενημερωθούν για το σκοπό της έρευνας και να εξασφαλιστεί η συναίνεση 

τους για συμμετοχή των παιδιών, όπως επιτάσσουν οι κανόνες δεοντολογίας διεξαγωγής 

συνεντεύξεων σε ανήλικους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επιπλέον, επισημάνθηκε το στοιχείο 

της ανωνυμίας ενώ διευκρινίστηκε ότι η ηχογράφηση απαιτείται αποκλειστικά για τη 
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διασφάλιση της μη παράλειψης ή παραποίησης όσων ειπωθούν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης (Κεδράκα, 2008).  

Το σύνολο των συνεντεύξεων διεξήχθη σε οικείο προς τα παιδιά και κατά το δυνατόν ήσυχο 

χώρο ώστε να αποφευχθούν πιθανές διακοπές ή παρεμβολές οι οποίες θα μπορούσαν να 

δυσχεράνουν τη συζήτηση που θα ακολουθούσε. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης δεν 

ξεπερνούσε τα 20 λεπτά προς αποφυγή τυχόν κόπωσης ή αρνητικών μοτίβων συμπεριφοράς. 

Πριν από την έναρξη της κάθε συνέντευξης δόθηκε έμφαση στη δημιουργία φιλικής 

ατμόσφαιρας και κλίματος εμπιστοσύνης, προσπάθεια που καταβλήθηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων. 

3. Ανάλυση  

Η μέθοδος μέσω της οποίας έγινε η ανάλυση των δεδομένων είναι η θεματική ανάλυση 

περιεχομένου. Έγινε στο πλαίσιο των ερευνητικών ερωτημάτων, των θεμάτων που 

διαμορφώθηκαν στον οδηγό συνέντευξης, τον αναστοχασμό των συμμετεχόντων πάνω σε 

αυτά, αλλά και στο πλαίσιο ερμηνείας των νοημάτων τους από την ερευνήτρια, αξιοποιώντας 

το θεωρητικό υπόβαθρο που προέκυψε από την προηγηθείσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Αρχικά, παρουσιάζονται ευρήματα που προέκυψαν σχετικά με το πώς οι συμμετέχοντες με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιγράφουν το θυμό και τις αντιδράσεις που τους προκαλεί 

καθώς και οι εκτιμήσεις τους για την αναγνώριση του θυμού στους άλλους. Στη συνέχεια, 

αναλύονται καταστάσεις που τους προκαλούν θυμό, συνδέοντάς τες με τις ανάλογες 

κοινωνικές συνθήκες. Τέλος, κατηγοριοποιούνται οι τρόποι έκφρασης (προς τα μέσα ή προς 

τα έξω) αλλά και ελέγχου του θυμού (προσαρμοστικοί ή μη) που επιλέγουν. 

3.1. Το βίωμα του θυμού και αντιδράσεις 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέφεραν ότι 

έχουν βιώσει θυμό. Μόνο ένας μαθητής, φάνηκε πως καταπιέζει το θυμό του (Μαθ.2 «όχι, 

ποτέ») ωστόσο στη συνέχεια της συζήτησης επανήλθε και ανέφερε πως έχει νιώσει αρκετές 

φορές θυμωμένος.  

Όταν τους ζητήθηκε να νοηματοδοτήσουν την εμπειρία του θυμού «τι είναι για σένα ο 

θυμός;», κάποια από τα παιδιά προσπάθησαν να τον προσδιορίσουν ως συναίσθημα 

(πρωτογενές ή δευτερογενές) ή να τον αποδώσουν εξωλεκτικά σαν στάση σώματος/ 

γκριμάτσα, π.χ.:  

Μαθ.8 «σαν λύπη»,  

Μαθ.2 «νευριάζω», 

Μαθ.4 «έκφραση προσώπου, να …έτσι…» 
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Τα περισσότερα συνέδεσαν το θυμό με τις καταστάσεις που συμβαίνει και 

διηγήθηκαν εμπειρίες τους π.χ.: 

Μαθ.5: «όταν πούλησε ο μπαμπάς το play-station»,  

Μαθ.4 «όταν δουλεύει το παιδί»,  

Μαθ.8 «όταν με μαλώνει ο παππούς»,  

Μαθ.9 «όταν μπαίνει μέσα το κινητό»,  

Μαθ.1 «όταν με ενοχλούν»,  

Μαθ.7 «όταν μου αρπάζουν κάτι στο σπίτι» 

Ένας μαθητής αναφέρθηκε σε μια στρατηγική που χρησιμοποιεί (Μαθ.6 «όταν παίρνω μια 

ανάσα»), ενώ κάποιος άλλος τον περιέγραψε ως κάτι που τον προστατεύει από πιθανή απειλή 

(Μαθ.10 «όταν θυμώνω δεν με βαράει κανένας»). Τέλος, μια μαθήτρια ανταποκρίθηκε με 

αρνητισμό και έκδηλη κόπωση (Μαθ.3 «τίποτα, μηδέν»). 

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες περιέγραψαν τις πιθανές αντιδράσεις που τους 

προκαλεί ο θυμός «τι σου συμβαίνει όταν αισθάνεσαι θυμό;». Από αυτούς, περίπου οι μισοί 

εστίασαν σε αντιδράσεις/αλλαγές που γίνονται αντιληπτές στο σώμα τους και στην εξωτερική 

τους εμφάνιση π.χ.:  

Μαθ.2, Μαθ. 6, Μαθ.9 «γίνομαι κόκκινος», 

Μαθ. 1 «μου πετάγονται οι φλέβες»,  

Μαθ. 4 «τα χέρια μου είναι μπουνιές»,  

Μαθ. 10 «μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι» 

ή στην εσωτερική διέγερση που βιώνουν [π.χ. Μαθ.2 «είμαι άγριος», Μαθ.3 «είμαι 

θυμωμένη», Μαθ.10 «μου ‘ρχονται νεύρα»]. Μόνο μια μαθήτρια ανέφερε ότι «παγώνω» 

(Μαθ.8). 

3.2. Αναγνώριση του θυμού στους άλλους 

Σχετικά με την αναγνώριση του θυμού στους άλλους η πλειοψηφία των παιδιών αναφέρθηκε 

στην ένταση-διέγερση που παρουσιάζουν οι άλλοι, όπως για παράδειγμα «από τα νεύρα» 

(Μαθ. 1)/ «είναι νευριασμένοι» (Μαθ.10), «φωνάζει η μαμά» (Μαθ.4), «θα μου κόψει το 

κεφάλι ο άλλος με φωτόσπαθο» (Μαθ. 2) ή σε εξωλεκτικά στοιχεία επικοινωνίας των άλλων 

(π.χ. Μαθ. 7 «από το πρόσωπο… είναι κόκκινο», Μαθ. 1 «από την έκφραση», Μαθ. 2 «από τα 

χέρια»). 

Μόνο ένας μαθητής τον ερμήνευσε με βάση το πλαίσιο π.χ. Μαθ. 5 «η μαμά θυμώνει 

όταν δεν τρώω».  
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3.3. Καταστάσεις που προκαλούν θυμό 

Τα παιδιά κλήθηκαν να συνδέσουν τον θυμό με τις κοινωνικές καταστάσεις που τους 

συμβαίνει «τι σου προκαλεί θυμό;». Αρκετά αναφέρθηκαν σε καταστάσεις όπου τους 

υποτίμησαν ή μείωσαν την αυτοεκτίμησή τους π.χ. (Μαθ.4 «όταν φωνάζει ο μπαμπάς… 

Έξωωωωωω!!!», Μαθ.8 «όταν με φωνάζουν άχρηστη», Μαθ.9 «όταν με λένε κορίτσι»), ή 

όταν απογοητεύονται/θλίβονται (π.χ. Μαθ.5 «όταν ο σκύλος μου δεν έρχεται σπίτι») ή όταν 

ένιωσαν μια πραγματική ή φανταστική επικείμενη βλάβη/ζημιά π.χ.: 

Μαθ. 1, Μαθ. 9, Μαθ. 10 «όταν με βαράει» 

Μαθ.2, Μαθ.7, Μαθ. 8 «όταν με πειράζουν», «με ενοχλούν», «με κοροϊδεύουν» 

Μαθ.3 «όταν τσακώνομαι με την αδερφή μου» 

Μαθ.9 «όταν βρίζουν την Παναγία» 

3.4. Έκφραση του θυμού 

Ακολούθως, τα παιδιά ερωτήθηκαν για τους τρόπους που εκφράζουν το θυμό τους «τι κάνεις 

όταν θυμώνεις;» και για την ικανότητά τους να ελέγξουν τα δυσάρεστα συναισθήματα.  

Ορισμένα από αυτά ανέφεραν ότι εξωτερικεύουν τον θυμό τους, και τις περισσότερες φορές, 

όχι με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο π.χ.: 

Μαθ.6 «πηδάω και θυμώνω για σκρατς ΟΠΑΠ» 

Μαθ. 9 «βαράω τους άλλους», Μαθ. 10 «τους πλακώνω», Μαθ. 3 «βαράω την αδερφή 

μου στην πλάτη» 

Μαθ. 3 «βρίζω τη μαμά και το μπαμπά»,  

Μαθ. 4 «χύνω τον ορό» 

Ωστόσο, ορισμένα άλλα φαίνεται ότι προσπαθούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να 

ελέγξουν τον θυμό τους π.χ.: 

Μαθ. 8 «γράφω γράμματα» 

Μαθ. 4 «φεύγω… πάω στη Πάτρα» 

Μαθ. 1 «θα παίξω play-station», «θα πάω σε κάποιον μεγάλο» 

Μαθ. 5 «θα είμαι μόνος μου» 

Μαθ. 9 «βλέπω κινητό» 

Μαθ. 7 «θα πιώ πορτοκαλάδα» 
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4. Συζήτηση 

Η παρούσα μελέτη επεδίωξε να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναφορικά με την κατανόηση, την αναγνώριση, την έκφραση 

και τον έλεγχο του θυμού και είναι από τις ελάχιστες που περιλαμβάνει αυτοαναφορές 

παιδιών. Κατά τους Mavroveli και Sánchez-Ruiz (2011), αυτά τα παιδιά είναι πιο πιθανό να 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες έκφρασης, αλλά κυρίως ρύθμισης των έντονων συναισθημάτων 

συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της παρούσας μελέτης δηλώνουν ότι έχουν νιώσει 

θυμό, κάποια μάλιστα αρκετά συχνά. Η Ho και συνεργάτες (2012) υποστηρίζουν ότι 

ιδιαίτερα τα παιδιά με ΔΑΦ βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν θυμό και να τον 

εκδηλώσουν με επιθετικές  συμπεριφορές. Επισημαίνουν, επίσης, ότι ο θυμός συνήθως 

εγείρεται λόγω συγκεκριμένου στόχου ή πλαισίου και δεν είναι ελέγξιμος τη στιγμή των 

επεισοδίων ενώ ο αρνητικός του αντίκτυπος επηρεάζει όλη την οικογένεια.  

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο θυμός περιγράφεται από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που συμμετείχαν ως μια μοναδική υποκειμενική εμπειρία, όπως και άλλα 

συναισθήματα, και ότι συνοδεύεται από αντιληπτές σωματικές αντιδράσεις και έντονη 

διέγερση (μυϊκή ένταση, αύξηση καρδιακών παλμών κ.ά). Φαίνεται, επίσης, ότι η πιθανότητα 

να θυμώσουν εξαρτάται από το πώς αξιολογούν τους άλλους, το περιβάλλον, ακόμα και τις 

δικές τους σκέψεις, συμπεριφορές ή συναισθήματα (Golden, 2006). Κατά τον ίδιο 

συγγραφέα, τέτοιες αντιλήψεις και συμπεράσματα μπορεί να είναι ρεαλιστικά ή φανατστικά/ 

διαστρεβλωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τελευταίο είναι η απάντηση ενός 

μαθητή με ΔΑΦ (10 ετών), ο οποίος πιστεύει πως ο θυμός τον προστατεύει («όταν θυμώνω 

δεν με βαράει κανένας»). Αντίστοιχα, οι Jenkins και Ball (2000), μελετώντας, με τη χρήση 

υποθετικών σεναρίων, τις αντιλήψεις παιδιών (6-12 ετών) περί έκφρασης του θυμού βρήκαν 

ότι περίπου τα μισά πίστευαν ότι το παιδί που θα εκφράσει τον θυμό του θα αισθάνεται πιο 

δυνατό από τα άλλα, από την άλλη όμως θα τα διώξει μακριά του. 

Αντίθετα με ευρήματα που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με δυσκολίες, όπως νοητική αναπηρία 

και προβλήματα συμπεριφοράς, παρουσιάζουν ελλείμματα στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προσώπου συγκριτικά με ομηλίκους τους τυπικής 

ανάπτυξης (Rojahn et al., 1995), άλλες μελέτες δείχνουν ότι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες με καλές γλωσσικές ικανότητες και ορισμένα παιδιά με ΔΑΦ μπορούν να 

ονομάσουν και να αναγνωρίσουν συναισθήματα, όταν σχετίζονται με εξωτερικές 

καταστάσεις (π.χ. ευτυχία) παρά εκείνα που σχετίζονται με την εσωτερική νόηση ή την 

αυτογνωσία (π.χ. έκπληξη και αμηχανία) (βλ. ενδεικτ. Gross, 2004). 

Στην παρούσα μελέτη περίπου πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες εκτιμάται ότι ήταν σε 

θέση να ανταποκριθούν με σχετική επάρκεια στο να αναγνωρίσουν αντιδράσεις θυμού στους 

άλλους. Κάποιοι ανέφεραν ότι αναζητούν εξωλεκτικές ενδείξεις (π.χ. έκφραση προσώπου, 

στάση σώματος, τόνος φωνής), ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τους άλλους «θυμωμένους» όταν 

ένιωθαν πως είναι εχθρικοί προς αυτά ή πως πρόκειται να τους βλάψουν, βάσει του 



International Scientific Educational Journal “educ@tional circle”  

Volume 11, Issue 1, 2023 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 391 of 440 

κοινωνικού σχήματος για τον θυμό που είχαν αναπτύξει (π.χ. «η μαμά θυμώνει όταν δεν 

τρώω»). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι περισσότερες απαντήσεις στην παρούσα μελέτη 

δόθηκαν από παιδιά με διάγνωση μέτριας νοητικής ανεπάρκειας, ενώ όσον αφορά παιδιά με 

ΔΑΦ έχει βρεθεί ότι αυτά παρουσιάζουν ελλείμματα αποκωδικοποίησης των εκάστοτε 

κοινωνικών πληροφοριών (Gross, 2004).  

Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ο θυμός περιεγράφηκε ως μια παροδική 

αντίδραση σε ένα απειλητικό γεγονός. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιθετικότητα από 

άλλους ή σχόλια που μειώνουν την αυτοεκτίμηση ή απομάκρυνση κάποιας πηγής 

ευχαρίστησης (π.χ. κινητό). Επιπλέον, ορισμένα παιδιά, όταν ερωτήθηκαν, αναφέρθηκαν σε 

μια αντίδραση αμέσως μετά την αίσθηση ενός άλλου ισχυρού συναισθήματος, όπως θλίψη, 

στρες, απόρριψη, ντροπή.  

Σε σχετική συμφωνία με τα παραπάνω έρχεται μελέτη που εξετάζει την οπτική των γονέων 

πάνω στα επεισόδια θυμού των παιδιών με ΔΑΦ (Ho et al., 2012). Συγκεκριμένα συμπέρανε 

ότι αυτά μπορεί να επηρεάζονται τόσο από γεγονότα του εξωτερικού περιβάλλοντος που 

προηγούνται (π.χ. μη πρόσβαση σε προτιμώμενα αντικείμενα και αλλαγές σε καθημερινές 

ρουτίνες/περιβάλλοντα) όσο και από την εσωτερική κατάσταση των παιδιών, όπως υπερ-

διέγερση, σωματική ή συναισθηματική κακοδιαθεσία, λανθασμένη/ προκατειλημμένη σκέψη 

κ.ά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα εστιάζουν στο 

θυμό ως κατάσταση και προβαίνουν σε εξωτερικές αλλά όχι εσωτερικές αποδόσεις. Η δική 

τους οπτική συγκλίνει με αυτή των γονέων στην προαναφερθείσα μελέτη ως προς τους 

εξωτερικούς παράγοντες πυροδότησης του θυμού, όπως για παράδειγμα η μειωμένη 

πρόσβαση ή η στέρηση απόλαυσης.   

Μόνο σε έναν μαθητή με ΔΑΦ ο θυμός εκτιμήθηκε χρόνιος (θυμός ως χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας). Συνήθεις συνυπάρχουσες διαταραχές σχετίζονται με συναισθήματα και 

συμπεριφορές θυμού σε άτομα με ΔΑΦ (Leyfer et al., 2006). Συγκεκριμένα, πηγή θυμού 

μπορεί να αποτελέσει το άγχος σε άτομα με φοβικές διαταραχές, η υπερβολική αντίδραση 

στις αλλαγές και το αίσθημα απογοήτευσης σε άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

(ΙΨΔ), ενώ τα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

μπορεί να είναι παρορμητικά και να στερούνται αυτορρύθμισης σε προκλητικές καταστάσεις 

(Ho et al., 2012).  

Στη σχετική βιβλιογραφία οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και σχετίζονται με τον θυμό ταξινομούνται στις εξής: σωματική 

επιθετικότητα, λεκτική επιθετικότητα, χρήση απειλών, αυτο-τραυματικές συμπεριφορές, 

άλλες διαταρακτικές συμπεριφορές, αλλά και κοινωνικά κατάλληλες συμπεριφορές (π.χ. 

απομάκρυνση- υποχώρηση στο δωμάτιο, αποφυγή ερεθίσματος του θυμού) (Ho et al., 2012). 

Σύμφωνα με τον Saarni (1999), η γνώση του πώς να εκφράζουμε το συναίσθημα και, μερικές 

φορές ίσως το πιο σημαντικό, πότε να το εκφράσουμε με τρόπο που να είναι κοινωνικά 

αποδεκτός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ικανότητας ρύθμισης. 
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Στην παρούσα μελέτη, οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι επιλέγουν να εκφράζουν τον θυμό τους 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, περίπου πέντε στους δέκα μαθητές 

ανέφεραν ότι εκφράζουν το θυμό με σωματική επιθετικότητα-καταστρέφοντας ή γινόμενοι 

επιθετικοί προς άλλους ή μέσω λεκτικής επιθετικότητας -βρίζοντας ή φωνάζοντας. H Ηarris 

(1993, όπ. αναφ. στο Taylor & Navaco, 2005), εξετάζοντας 1362 παιδιά και εφήβους με 

αναπτυξιακές δυσκολίες, εκτίμησε ότι η συχνότητα της επιθετικότητας σε επεισόδια θυμού 

ήταν περίπου 17,6% με σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο φύλων, ενώ 7% βρέθηκε σε 

μεταγενέστερη έρευνα, η οποία διεξήχθη με 2189 παιδιά και εφήβους με νοητική αναπηρία 

(Emerson, 2001). 

Εύρημα των Mavroveli & Sánchez-Ruiz (2011) υποστηρίζει ότι τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να έχουν χαμηλότερες συναισθηματικές ικανότητες, κατά 

μέσο όρο, σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ανεξαρτήτως όμως αναπηρίας ή μη, 

αυτά που βιώνουν περισσότερο θυμό ως κατάσταση ή/και εκείνα με υψηλό χαρακτηριστικό 

θυμού είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν ένα εκφραστικό στυλ προς τα έξω και να έχουν 

χαμηλότερο γνωστικό έλεγχο (Kerr & Schneider, 2007). 

Υποστηρίζεται δε ότι οι ακατάλληλες εκφράσεις θυμού (προκλητικές συμπεριφορές ή 

εσωτερικεύμενα προβλήματα) είναι επίμονες και σταθερές με την πάροδο του χρόνου 

(Matson et al., 2010) με επακόλουθες αρνητικές συνέπειες (Dabrowska & Pisula, 2010). 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά μπορεί να στερηθούν την πρόσβαση σε αποτελεσματική 

εκπαίδευση, σε δράσεις αναψυχής, σε κοινωνικές ευκαιρίες και να επηρεαστούν δυσμενώς οι 

διαπροσωπικές σχέσεις τους (Horner et al., 2002).  

Αντιθέτως, ορισμένα παιδιά στην παρούσα μελέτη, φάνηκε ότι χρησιμοποιούν πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου του θυμού τους, επικαλούμενα στρατηγικές όπως η 

απόσπαση της προσοχής (π.χ. «θα γράφω γράμματα») και η βελτίωση της διάθεσης  (π.χ. «θα 

πάω μια βόλτα»). Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την αξία της παρέμβασης σε παιδιά με μέτρια 

νοητική στέρηση (βλ. ενδεικτ. Willner et al., 2013) ώστε να διδαχθούν εναλλακτικές 

συμπεριφορικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση του θυμού (π.χ, διεκδικητικότητα, 

στρατηγικές αντιμετώπισης και τεχνικές χαλάρωσης) (βλ. ενδεικτ. Ho et al., 2010). Εκτιμάται 

δε ότι οι προτεινόμενες τακτικές που προτάσσονται από τα παιδιά για τη μείωση της 

δυσάρεστης έντασης λόγω θυμού (π.χ. «πίνω λίγο νερό», «ζητάω τη βοήθεια του ενήλικα», 

«απασχολούμαι με αγαπημένη δραστηριότητα») μπορεί να γίνουν μέρος της καθημερινής 

ρουτίνας εκπαίδευσης τους από γονείς, εκπαιδευτικούς, συγγενείς κ.ά.  

Επιπρόσθετα, ευρήματα από γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΔΑΦ) 

φανερώνουν ότι εκείνοι αξιολογούν ως αποτελεσματικές για τη μείωση της εσωτερικής 

διέγερσης των παιδιών τη διδασκαλία των συναισθημάτων και την εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες (Ho et al., 2012). Λίγοι γονείς, στην ίδια έρευνα, ανέφεραν τη χρήση 

φαρμακευτικής αγωγής στο παιδί, αν και οι περισσότεροι από αυτούς παρατήρησαν βελτίωση 

στη συχνότητα και στη διάρκειά τους.  
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Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η εκπαίδευση στη ρύθμιση του θυμού μπορεί να είναι μια 

πολλά υποσχόμενη προσέγγιση σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι Novaco και 

Taylor (2005) καταγράφουν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα εξετάζοντας μελέτες που 

αφορούν ατομικές και ομαδικές μορφές θεραπείας και χρησιμοποιούν συνδυασμούς 

γνωστικών-συμπεριφορικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων του αυτοελέγχου, της 

χαλάρωσης και της εκπαίδευσης σε συναισθηματικές δεξιότητες. Κλείνοντας, κατά τον 

Golden (2006), ένα άτομο που μπορεί να δέχεται, να επεξεργάζεται τη δυσφορία που 

σχετίζεται με το θυμό και να ανταποκρίνεται εποικοδομητικά σε αυτή είναι εκείνο που 

μπορεί να είναι αισιόδοξο για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων τόσο στον εαυτό του όσο 

και στο περιβάλλον του. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι αυτό χρησιμεύει ως θεμέλιο για την αίσθηση 

κυριαρχίας του εαυτού, την αντιμετώπιση της απογοήτευσης και την ικανοποίηση των 

προσδοκιών. 

5. Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι περιορισμοί της μελέτης εντοπίζονται αρχικά στο μικρό και σχετικά ομοιογενές αριθμό 

συμμετεχόντων καθώς και στην επιλογή μη πιθανολογικής δειγματοληψίας. Παρόλο που ένα 

βολικό δείγμα δύναται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας, δεν θεωρείται 

απόλυτα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Creswell, 2016). Ένας άλλος περιορισμός 

αφορά στη συλλογή των δεδομένων από μια πηγή (παιδιά-μαθητές) και τη χρήση της 

συνέντευξης ως μόνης ερευνητικής μεθόδου. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν πολλαπλούς πληροφοριοδότες (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς) και ποικιλία 

μετρήσεων (π.χ. ερωτηματολόγιο, παρατήρηση και καταγραφή συμπεριφοράς). Τέλος, 

συστήνεται η σύγκριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με μαθητές με σχετική διάγνωση 

που παρακολουθούν Τμήμα Ένταξης ή τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές (ομάδα ελέγχου).  

Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς της, επιδίωξη της συγκεκριμένης μελέτης ήταν τα 

ευρήματα να συνδράμουν περαιτέρω σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Αν και έχουν ήδη αναπτυχθεί 

παρεμβάσεις και ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα για τη ρύθμιση του θυμού (βλ. Lee & 

DiGiuseppe, 2017) κρίνεται σημαντικό αυτά να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (γνωστικό επίπεδο, γλωσσική 

ικανότητα κ.ά.). Συστήνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν προ-διδασκαλία γνωστικών 

δεξιοτήτων (π.χ. επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξη συλλογισμών) και βασικού λεξιλογίου 

έκφρασης, να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο κατανόησης πιο σύνθετων συναισθημάτων, να 

χρησιμοποιούν εικονογραφημένο υλικό, να περιλαμβάνουν συχνές επαναλήψεις και να 

επικεντρώνονται στην εκμάθηση ενός μικρού αριθμού προσαρμοστικών στρατηγικών 

ρύθμισης του θυμού που θα μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική. 
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Εφαρμογή του μοντέλου της Ανεστραμμένης Τάξης στη διδασκαλία της Ομήρου 

Οδύσσειας στην Α Γυμνασίου στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Έρευνα Δράσης 

Application of the Flipped Classroom model in the teaching of Homer's Odyssey in the 

first grade of Junior High School in the context of in-school training. Action Research 
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Abstract: This work is action research using the Flipped Classroom model. The flipped 

classroom model was piloted during the 2nd Term in the teaching of Ancient Greek Writing, 

Homer's Odyssey, to students of section A1 in an Exemplary High School. Essentially, an 

Action Research was developed with a control group of students of section A4, who were 

taught the course in the traditional way. The action was implemented with four Teaching 

Scenarios and lasted four weeks, a total of eight hours during the school year 2021-2022, in 

the period April-May 2022. In particular, the work aimed to capture the design and 

implementation conditions of the model, the teaching benefits and implementation 

difficulties. It was found that the learning results were better in the flipped classroom and an 

increase in teaching time was observed in the classroom, where a variety of activities were 

carried out, while the impressions of the students were positive for the new teaching method. 

However, student participation in pre-class activities was problematic, as a small percentage 

of students who did not participate were recorded. At the same time, regarding the question of 

how we teach the new subject under examination with a flipped class, two different ways 

were noted: a. by dividing the topic into sub-questions before the class b. by deriving the 

theory through an example. Finally, various solutions were found to issues that need 

reflection around the model such as the non-participation of students in the pre-class phase, 

technical issues of the digital platform, at what time or part of the material the model can be 

used and others. 

Keywords: flipped classroom, school education, action research, in-school training 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί έρευνα δράσης με το μοντέλο της Ανεστραμμένης 

Τάξης. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το Β’ Τετράμηνο 

στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Ομήρου Οδύσσεια, σε μαθητές-τριες 

του τμήματος Α1 σε Πρότυπο Γυμνάσιο. Ουσιαστικά, αναπτύχθηκε μια Έρευνα Δράσης με 

ομάδα ελέγχου τους μαθητές-τριες του τμήματος Α4 που διδάχθηκαν το μάθημα με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Η δράση υλοποιήθηκε με τέσσερα Σενάρια Διδασκαλίας και διήρκησε 

τέσσερις βδομάδες, συνολικά οχτώ ώρες κατά το σχολικό έτος 2021-2022, την περίοδο 

Απρίλιος-Μάιος του 2022. Ειδικότερα, η εργασία στόχευε στο να αποτυπωθούν οι 

προϋποθέσεις σχεδιασμού και εφαρμογής του μοντέλου, τα διδακτικά οφέλη και οι δυσκολίες 
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εφαρμογής. Διαπιστώθηκε ότι στην ανεστραμμένη τάξη τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν 

καλύτερα και παρατηρήθηκε αύξηση του διδακτικού χρόνου μέσα στην τάξη, όπου 

πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες, ενώ οι εντυπώσεις των μαθητών ήταν θετικές 

για τη νέα μέθοδο διδασκαλίας. Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες 

πριν τη τάξη υπήρξε προβληματική, καθώς καταγράφηκε ένα μικρό ποσοστό μαθητών-τριών 

που δε συμμετείχαν. Παράλληλα,ως προς το ερώτημα πώς διδάσκουμε με ανεστραμμένη 

τάξη το νέο υπό εξέταση θέμα σημειώθηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι α. με επιμερισμό του 

θέματος σε υποερωτήματα πριν την τάξη β. μέσα από ένα παράδειγμα εξάγουμε τη θεωρία. 

Τέλος, ανευρέθηκαν διάφορες λύσεις σε θέματα που χρήζουν προβληματισμό γύρω από το 

μοντέλο όπως η μη συμμετοχή των μαθητών στη φάση πριν την τάξη, τεχνικά θέματα της 

ψηφιακής πλατφόρμας, σε ποια χρονική στιγμή ή τμήμα της ύλης μπορεί να αξιοποιηθεί το 

μοντέλο και άλλα. 

Λέξεις κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, σχολική εκπαίδευση, έρευνα δράσης, ενδοσχολική 

επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Η εμπειρία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης ή της επείγουσας απομακρυσμένης 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανακίνησε το παιδαγωγικό ενδιαφέρον για την 

αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Ειδικότερα, η σχολική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση απαιτούσε νέες, ευέλικτες και πιο ενεργητικές μορφές μάθησης, καθώς οι 

παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως αυτή της εισήγησης δεν μπορούσαν να είναι 

αποτελεσματικές μέσα στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης 

(Αμοργιανιώτη, 2020· Κελεσίδης & Μανάφη, 2021· Λάζου,2020).  

Αν και το μοντέλο γίνεται διεθνώς όλο και πιο δημοφιλές ως εκπαιδευτική μέθοδος μικτής 

μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση του στη σχολική εκπαίδευση είναι 

περιορισμένη, ενώ στη χώρα μας εμφανίζεται στη βιβλιογραφία μέσα από αρκετές πιλοτικές 

εφαρμογές (Αμοργιανιώτη, 2022· Eldy & Wui, 2019). Παράλληλα, αν και οι έρευνες 

περιγράφουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση του μοντέλου στη σχολική εκπαίδευση και σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί στέκονται με επιφύλαξη, ενώ συχνά 

εγείρονται και ερωτήματα που αφορούν την παιδαγωγική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή του (Γαριού, Μακροδήμος & Παπαδάκης, 2021). 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εφαρμογή του παιδαγωγικού μοντέλου της ανεστραμμένης 

τάξης και επιχειρεί να αποτυπώσει τις προϋποθέσεις και τους προβληματισμούς που θέτει η 

εφαρμογή του στη σχολική τάξη. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε Πρότυπο Γυμνάσιο για την Α’ τάξη, μετά το πέρας της 

σχετικής επιμόρφωσης, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση, της Ομήρου 

Οδύσσειας, διάρκειας τεσσάρων βδομάδων. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης δόθηκε η ευκαιρία ο εκπαιδευτικός ή και οι εκπαιδευτικοί ανά ειδικότητα 

προχωρώντας σε διδασκαλία με μια καινοτόμα διδακτική πρακτική μέσα από έρευνα δράσης 
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και μελέτη περίπτωσης να προβάλουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους 

(Γκότοβος, 1983· Stenhouse, 1978). 

1. Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

1.1 Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης 

Η Ανεστραμμένη τάξη “Flipped Learning” ή “Flipped Classroom” είναι ένα νέο μοντέλο 

μεικτής διδασκαλίας και μάθησης που συνδυάζει την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 

με τη δια ζώσης διδασκαλία (Baker, 2000). Σταδιακά φαίνεται να αποτελεί μια δημοφιλής τον 

21ο αιώνα μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης με χρήση της τεχνολογίας στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μουζάκης, Δανοχρήστου, & Κουτρομάνος, 2021· Πλώτα, 2019). 

Ωστόσο, οι πιλοτικές εφαρμογές και οι έρευνες παρουσιάζουν οφέλη από την εφαρμογή της 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα γνωστικά αντικείμενα (Γαριού κ.ά., 2021).  

Ειδικότερα,κατά την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης το θεωρητικό μέρος της 

διδασκαλίας μετατίθεται για το σπίτι και ο μαθητής προσέρχεται στο σχολείο 

προετοιμασμένος να οικοδομήσει τη γνώση μέσα από μαθητοκεντρικές, βιωματικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές. Η θεωρία παραδίδεται συνήθως σε βιντεομαθήματα μικρής διάρκειας 

15 λεπτά για την Τριτοβάθμια, 10 λεπτά για τη Δευτεροβάθμια και 5 λεπτά για την 

Πρωτοβάθμια τα οποία παρακολουθούνται από τον μαθητή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 

ασύγχρονης εκπαίδευσης στο σπίτι του και στον δικό του ρυθμό (Αμοργιανιώτη, 2022· 

Γαρίου, Μανούσου, Αρλαπάνος, & Σπανακά, 2015· Γαριού κ.ά., 2021· Μουζάκης, 

Κουτρομάνος, Ζερβός, Σουδίας, & Κατσιαγιάννη, 2017·Σπανού, 2014). Στη σχολική τάξη, ο 

διδακτικός χρόνος αξιοποιείται με ενεργητικές δραστηριότητες εμπέδωσης της ύλης, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από ομαδοσυνεργατικότητα, αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 

και μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, κριτική σκέψη και ανακαλυπτική μάθηση. Μέσα 

στην τάξη δηλαδή, υπάρχει περισσότερος χρόνος για ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές 

δραστηριότητες ώστε να εφαρμοστεί η νέα γνώση. Στην ουσία, η εφαρμογή του μοντέλου 

αντιστρέφει το παραδοσιακό μαθησιακό μοντέλο διδασκαλίας κατά το οποίο η θεωρία 

παρουσιάζεται στην τάξη και ο εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες εμπέδωσης της ύλης και 

επέκτασης στο μαθητή για το σπίτι.  

Από ιστορική άποψη το μοντέλο ξεκίνησε από την Αμερική, όταν ο Baker (2000) 

παρουσίασε σε διεθνές συνέδριο για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση με τίτλο:“The classroom 

flip: using web course management tools to become the guide by the side” και σύντομα 

διαδόθηκε σε όλον τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, οι πρωτοπόροι όμως στην εφαρμογή 

και προώθηση του μοντέλου είναι δύο καθηγητές Χημείας στο Κολοράντο, ο Jonathan 

Bergmann και ο Aaron Sams (2012) που δημοσίευσαν το βιβλίο τους “Flip Your Classroom: 

Reach Every Student in Every Class Every Day” το οποίο αποτελεί ίσως το πιο αξιόπιστο 

οδηγό για την εφαρμογή του μοντέλου στην τάξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα 

κυκλοφόρησε στη χώρα μας το βιβλίο “Ανεστραμμένη Τάξη : Ένα Μοντέλο Μικτής 
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Μάθησης για όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης” των Αγγελική Γαριού, Νικόλαου 

Μακροδήμος, Σπυρίδων Παπαδάκης που παρουσιάζει αναλυτικά τα στάδια του μοντέλου και 

περιέχει τα οφέλη και τους προβληματισμούς από την εφαρμογή του με παραδείγματα 

συνδυασμού της Ανεστραμμένης τάξης με άλλα μοντέλα. 

Ως προς τη διδακτική αξιοποίησή του, το μοντέλο της «αντεστραμμένης τάξης» περιλαμβάνει 

τρία στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής πριν την τάξη (pre-class), μέσα στην τάξη (in-

class) και μετά την τάξη (post-class)(Μακροδήμος, Παπαδάκης, & Κουτσούμπα, 2017). 

Εκτενέστερα, ο εκπαιδευτικός μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αναθέτει στους μαθητές του να 

παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό video με ερωτήσεις και αυτόματη συνήθως 

ανατροφοδότηση πριν την τάξη. Όταν οι μαθητές έρχονται στην τάξη, ως αφόρμηση 

συζητούν με τον εκπαιδευτικό το περιεχόμενο του βιντεομαθήματος και επιλύουν τυχόν 

απορίες. Στη συνέχεια, εργάζονται σε ομάδες οικοδομώντας τη γνώση μέσα από 

δραστηριότητες και τις παρουσιάζουν στην ολομέλεια, ενώ ο εκπαιδευτικός συνθέτει και 

ανακεφαλαιώνει τη νέα αποκτηθείσα γνώση. Στη συνέχεια, μετά την τάξη, αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες που ελέγχουν την εμπέδωση της γνώσης με αυτόματη συνήθως 

ανατροφοδότηση ή και ασκήσεις που δίνουν τη δυνατότητα για επέκταση της γνώσης. 

Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο απαιτεί τον συστηματικό σχεδιασμό 

της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και την ταυτόχρονη παραγωγή ενός αλληλεπιδραστικού 

περιβάλλοντος μάθησης βασισμένου σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης (Αμοργιανιώτη, 2022). 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης γίνεται κυρίως βάση 

της συνεργατικής μάθησης του Piaget, του κονστροκτουβισμού του Vygotsky και της 

βιωματικής μάθησης του Kolb (Μακροδήμος κ.ά., 2017).  

Ακόμη, αξίζει να σημειωθούν τα εξής για το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της 

ανεστραμμένης τάξης στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Αμοργιανιώτη, 2020· 

Αμοργιανιώτη, 2022): 

• έχοντας γνώση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και λαμβάνοντας υπόψη τις 

οδηγίες μαθημάτων που στέλνονται ετησίως από το Αρμόδιο Υπουργείο επιλέγει ποια 

τμήματα της ύλης θα διδάξει με ανεστραμμένη διδασκαλία 

• ενημερώνει άμεσα τους γονείς για τη διδακτική του παρέμβαση, τη διάρκεια, το είδος 

του εξοπλισμού και τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

των μαθημάτων επιτυγχάνει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

• προσφέρει σαφείς οδηγίες στους μαθητές για τη λειτουργία της ανεστραμμένης τάξης 

και τις υποχρεώσεις τους 

• δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό ή επιλέγει έτοιμο υλικό από το youtube συχνά ή από 

ψηφιακά αποθετήρια για την κάλυψη της θεωρίας πριν τη τάξη 

• διαχειρίζεται και κατανέμει ορθά τον διδακτικό του χρόνο προκειμένου η διδακτική 

παρέμβαση να ολοκληρωθεί και να μη μείνει στη μέση,  έτσι επιβάλλεται στη φάση 

του σχεδιασμού του να ορίσει με ακρίβεια τον χρόνο αφόρμησης, συνεργατικής 
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μάθησης, παρουσίασης στην ολομέλεια, σύνθεσης και ανακεφαλαιώσης, συζήτησης, 

αναστοχασμού και αξιολόγησης 

• σχεδιάζει διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες που οδηγούν στην οικοδόμηση 

της γνώσης και στην εμπέδωση της θεωρίας με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

• δημιουργεί ασκήσεις με άμεση και αυτόματη ανατροφοδότηση στη ψηφιακή 

πλατφόρμα για τις φάσεις πριν και μετά την τάξη, ώστε οι μαθητές να λάβουν 

ανατροφοδότηση για την πορεία της μάθησης, οι γονείς να ενημερωθούν για την 

πρόοδό τους και ο εκπαιδευτικός για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων 

• είναι τεχνολογικά ενήμερος και έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να δημιουργεί, 

τροποποιεί και αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό του  

Συνολικά, ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης καλείται να 

εγκαταλείψει το γνωστό και οικείο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και να υιοθετήσει 

ενεργητικές και συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο το μαθητή 

κερδίζοντας σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη (Amresh, Carberry & Femiani, 2013· Γαριού 

κ.ά., 2021· Lage, Platt, & Treglia, 2000· Μουζάκης, κ.ά., 2017· Strayer, 2007). Έτσι ως προς 

τα εκπαιδευτικά οφέλη, εφαρμόζοντας το μοντέλο ο διδακτικός χρόνος στην τάξη αξιοποιείται 

περισσότερο σε αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες και οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά 

με το διδακτικό αντικείμενο. Το μοντέλο ακόμη ταιριάζει με την τάση των μαθητών για 

ενασχόληση με την τεχνολογία, γεγονός που κάνει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία 

ελκυστική. Παράλληλα, παρακολουθούν τα μαθήματα στον δικό τους χρόνο και υπάρχουν 

δυνατότητες για επανάληψη του μαθήματος ή κάποιων σημείων αυτών. Οι μαθητές είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουν περισσότερο χρόνο στην τάξη για εξάσκηση και 

εμπέδωση. Τέλος μέσω της «ανεστραμμένης» τάξης δίνεται η ευκαιρία για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία όταν οι αδύναμοι μαθητές έχουν επιπλέον στήριξη από τον εκπαιδευτικό που 

μπορεί να τους αφιερώσει περισσότερο χρόνο ή να αξιοποιήσει τεχνικές και πρακτικές 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στις ομάδες εργασίας των μαθητών του και στις δραστηριότητες 

που αναπτύσσει. 

Τέλος, αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης αξίζει να μείνει 

κανείς στο ακρωνύμιο του μοντέλου F-L-I-P που αποτελούν και τους πυλώνες του (Pearson’s 

School Achievement Services, 2013): 

• F: (Flexible Environment) Ευέλικτο περιβάλλον. 

• L: (Learning Culture) Μαθησιακή κουλτούρα. 

• I: (Intentional Content) Στοχευμένο περιεχόμενο. 

• P: (Professional Educator) Εκπαιδευτικοί με επαγγελματικά προσόντα. 
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1.2 Η διδακτική της Αρχαίας Γραμματείας στο σχολείο 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-

2022, επιδιώκεται οι μαθητές και μαθήτριες να αντιληφθούν ότι τα κείμενα από μετάφραση 

ανήκουν στην αρχαία ελληνική γραμματεία και όχι στη νεοελληνική και να αποκτήσουν 

επίγνωση της ιδιοτυπίας που παρουσιάζει η αρχαία γραμματεία και στη μορφή και στο 

ιδεολογικό της περιεχόμενο. Εκτενέστερα από πλευρά ερμηνευτικής προσέγγισης, να 

μυηθούν σταδιακά,στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται το κείμενο και να 

προχωρήσουν στην ερμηνεία του και να προσεγγίζουν τα κείμενα σε όσο γίνεται μεγαλύτερη 

έκταση, με τη βοήθεια του απολύτως απαραίτητου υπομνηματισμού ομαδοσυνεργατικά. 

Τέλος, να ανακαλύψουν να συνδέσουν την εποχή μας με την εποχή των κειμένων. 

Ειδικότερα, για το μάθημα της Ομήρου Οδύσσειας στην Ά τάξη του Γυμνασίου βασικός 

στόχος σε κάθε ενότητα είναι η επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη 

του μύθου. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα 

με τη διδασκαλία του κειμένου και όχι αυτόνομα. Οι τεχνικοί τρόποι που χρησιμοποιεί ο 

Όμηρος είναι σκόπιμο να κατανοηθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες με εργασία επί 

του κείμενου και όχι ανεξάρτητα. Σε κάθε ενότητα εξετάζονται θέματα, όπως ο ομηρικός 

μύθος, τα στοιχεία πολιτισμού, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, οι κώδικες ηθικής, η κοινωνική 

οργάνωση και οι τρόποι και οι τεχνικές αφήγησης και σταδιακά οι μαθητές μαθαίνουν να τα 

εντοπίζουν μόνοι τους κατά το στάδιο της ανάγνωσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης, 

αφού τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία επαναλαμβάνονται σε κάθε ενότητα. 

1.3 Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του υπουργείου Παιδείας (ν. υπ' αριθμ. 4823/2021, ΦΕΚ 

136/Α/3-8-2021) με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας 

πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής 

διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος. Η θεματολογία των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων καθορίζεται με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, 

β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός 

του διδακτικού ωραρίου. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της 

παρ. 1 του άρθρου 95 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους. 

Στην παρούσα περίπτωση το θέμα της επιμόρφωσης ήταν η ανεστραμμένη διδασκαλία σε 

τρεις φάσεις α. Σύντομη εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο καθώς ήταν οικείο β. 

Υποδειγματικές διδασκαλίες γ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ανεστραμμένης Διδασκαλίας 

διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Η τρίτη και τελευταία φάση πήρε τη μορφή της Έρευνας 

Δράσης μέσα από προβληματισμούς που προέκυψαν από τις προηγούμενες φάσεις και 

μετατράπηκαν σε ερευνητικά ερωτήματα στην παρούσα εργασία. 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/357601_big-axiologitis-watching-you
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2. Ερευνητικό μέρος 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των προϋποθέσεων και των προβλημάτων 

– δυσκολιών κατά εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης στη διδασκαλία της Ομήρου 

Οδύσσειας με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης του μοντέλου. 

2.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

• Πώς διδάσκεται το νέο προς εξέταση θέμα στην ανεστραμμένη τάξη; 

• Πότε μπορεί να εφαρμόζεται το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης; 

• Ποια προβλήματα-δυσκολίες αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός που εφαρμόζει το 

μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης στη σχολική εκπαίδευση; 

2.3 Μεθοδολογία  

Επιλέχθηκε η έρευνα δράσης ως ερευνητική μέθοδος, καθώς η έρευνα δράσης προτείνεται να 

χρησιμοποιείται, όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόβλημα για το οποίο 

αναζητείται λύση (Γκότοβος, 1983· Cresswell, 2016).  Στην έρευνα συμμετείχαν 22 μαθητές-

τριες της Α τάξης που φοιτούσαν σε Πρότυπο Γυμνάσιο, στους οποίους εφαρμόστηκαν τα 

Σενάρια Διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022, την περίοδο Απρίλιος-Μάιος του 

2022. Στόχος ήταν η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δύο ομάδων, καθώς και ο 

διαθέσιμος χρόνος μέσα σε κάθε τάξη. Τέλος, πριν ξεκινήσει η ερευνητική διαδικασία, τόσο 

οι μαθητές και οι γονείς-κηδεμόνες τους, όσο και η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος 

διδασκόντων ενημερώθηκαν για τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της 

ανεστραμμένης τάξης αναπτύχθηκαν τέσσερα Σενάρια Διδασκαλίας, τα οποία περιλάμβαναν, 

για την Πειραματική Ομάδα, τα δύο στάδια της ανεστραμμένης τάξης, πριν από την τάξη και 

μέσα στην τάξη, και, για την Ομάδα Ελέγχου, τη συμβατική διδασκαλία μέσα στην τάξη. 

Συνολικά, η διδακτική παρέμβαση είχε διάρκεια οχτώ διδακτικών ωρών, οι οποίες 

κατανεμήθηκαν στα σχέδια διδασκαλίας ως εξής: 

α) 1ο Σενάριο Διδασκαλίας: 1η, 2η διδακτική ώρα 

β) 2ο Σενάριο Διδασκαλίας: 3η, 4 διδακτική ώρα 

γ) 3ο Σενάριο Διδασκαλίας: 5η, 6η διδακτική ώρα 

δ) 4ο Σενάριο Διδασκαλίας: 7η, 8η διδακτική ώρα 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία συγκέντρωσης ποιοτικών δεδομένων, έτσι 

ώστε να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας και συγκεκριμένα: 
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• περιγραφικές σημειώσεις πεδίου κατά τη διάρκεια της παρατήρησης από την 

εκπαιδευτικό-ερευνήτρια (π.χ. αντιδράσεις, προβληματισμούς, δυσκολίες και τα 

συναισθήματά τους των μαθητών, η επίδοσή τους στις δραστηριότητες) 

• ημερολόγιο τάξης (π.χ. παρατηρήσεις αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν 

κατά την εφαρμογή του σεναρίου από την πλευρά κάθε εμπλεκόμενου, τις 

δραστηριότητες, την ανταπόκριση των μαθητών) 

• ομαδική συζήτηση αποτίμησης της δράσης μεταξύ της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας και 

των μαθητών 

2.4 Δεδομένα-Ευρήματα 

Η πρόσκληση συμμετοχής 

Η πρόσκληση συμμετοχής έγινε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως e-me. Η δυσκολία εδώ εντοπίστηκε στο γεγονός ότι στις ψηφιακές τάξεις δεν 

υπήρχαν τα στοιχεία όλων των μαθητών-τριών. Από τους 22 μαθητές-τριες μόνο οι 14 ήταν 

καταγεγραμμένοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αναζήτηση των μαθητών-τριών με τον 

κωδικό αριθμό ώστε να πάρουν την πρόσκληση. 

 

Η αποδοχή της πρόσκληση συμμετοχής από τους μαθητών και η προετοιμασία πριν την 

εφαρμογή 

Από τους 22 μαθητές-τριες του τμήματος οι 5 ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση, ενώ 

οι όλοι υπόλοιποι αποδέχτηκαν την πρόσκληση συμμετοχής στο μάθημα στην ψηφιακή 

πλατφόρμα e-me σταδιακά. Αν και όλοι είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή και διαδίκτυο στο 

σπίτι τους, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα γεγονός που φανερώνει ότι η 

προηγούμενη εμπειρία στην εξ αποστάσεως δεν έχει μετατραπεί σε σχετική κουλτούρα εξ 

αποστάσεως. Έτσι, χρειάστηκε σε προηγούμενο μάθημα δια ζώσης να γίνει προβολή με τον 

προτζέκτορα της ψηφιακή πλατφόρμα και να δοθούν εκ νέου οδηγίες για την αποδοχή του 

αιτήματος και την κυψέλη του μαθήματος. Ακόμη, την προηγούμενη βδομάδα πριν την 

εφαρμογή του μοντέλου, κάθε φορά γινόταν υπενθύμιση της αποδοχής του αιτήματος 

ονομαστικά στους μαθητές που δεν είχαν ακόμη ανταποκριθεί. Παράλληλα, πριν την 

εφαρμογή, χρειάστηκε, παρά τις σαφείς οδηγίες, ξενάγηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και 

περαιτέρω ξηγήσεις για τις δραστηριότητες πριν την τάξη. Πρόκειται για μαθητές-τριες από 

άριστους έως και μέτριους, οι οποίοι ισχυριζόταν ότι ξέχασαν να αποδεχτούν την πρόσκληση. 

Το γεγονός αυτό ίσως να δείχνει ότι δεν έχει να κάνει με τη συνέπειά τους ως μαθητές, καθώς 

κάποιοι από αυτούς δεν έχουν έρθει ποτέ άγραφοι στη τάξη αλλά με τις διαδικασίες 

αυτορύθμισης που εγείρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών 

Οι μαθητές-τριες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην ανακοίνωση της εφαρμογής της 

ανεστραμμένης τάξης. Κατά το στάδιο της διερεύνησης της ανοικτής πρόσβασης σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο, όλοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση. Μάλιστα, 

παρότι δεν είχαν αποδεχτεί άμεσα την πρόσκληση στην ψηφιακή πλατφόρμα, πολλές φορές 

ρωτούσαν πότε θα γίνει η εφαρμογή δείχνοντας έναν ενθουσιασμό. Ωστόσο, παρά το γεγονός 

ότι οι εντυπώσεις των μαθητών ήταν θετικές για τη νέα μέθοδο διδασκαλίας, η συμμετοχή 

των μαθητών στις δραστηριότητες πριν τη τάξη υπήρξε προβληματική, καθώς καταγράφηκε 

ένα μικρό ποσοστό μαθητών-τριών που δε συμμετείχαν. Αριθμητικά αυτό διαπιστώνεται στις 

υποβολές των δραστηριοτήτων πριν και μετά την τάξη οι οποίες έφταναν τις 18 με 20 από 

τους 22 μαθητές σε κάθε σενάριο διδασκαλίας. Ας σημειωθεί ότι συνήθως τα άτομα που δε 

συμμετείχαν ήταν διαφορετικά εκτός από ένα άτομο που σταθερά σ’όλη τη χρονιά δεν έκανε 

εργασίες εκτός τάξης. Τέλος, υπήρχαν αρκετοί μαθητές-τριες ήταν εξαιρετικά συνεπείς ως 

προς τις εργασίες τους στην πλατφόρμα, καθώς η ηλεκτρονική καταχώρηση της εργασίας 

τους φάνηκε να λειτουργούσε ως μοχλός πίεσης ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι τόσο 

στον εκπαιδευτικό όσο και προς τους γονείς τους. Στις ομαδικές εργασίες μέσα στην τάξη, οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν χωρίς δυσκολίες, άλλωστε το 

σχολείο είναι Πρότυπο και οι μαθητές-τριες έχουν μάθει να συνεργάζονται ομαδικά σε πολλά 

μαθήματα. 

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα 

Παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή πλατφόρμα eme παρέχει ένα ελκυστικό ηλεκτρονικό 

περιβάλλον μάθησης με πολύτιμα εργαλεία (Τσαπρούνης, 2021), διαπιστώθηκε πρόβλημα 

στην υποβολή των εργασιών. Οι μαθητές-τριες, αν και καταχωρούσαν σωστά όλες τις 

απαντήσεις, ο βαθμός αυτοαξιολόγησης που λάμβαναν δε ήταν σύμφωνος με τις απαντήσεις. 

Ως λύση είχαν βρει να κάνουν την άσκηση 2-3 φορές ώστε να λάβουν τη ορθή βαθμολογία 

και να υποβάλουν την άσκηση ή να στέλνουν screenshot την οθόνη τους. Πρόκειται για 

τεχνικά προβλήματα που φανερώνουν ότι η πλατφόρμα χρήζει βελτίωσης και αναβάθμισης, 

καθώς το πρόβλημα αυτό δημιουργούσε άγχος στους μαθητές-τριες και δυσχέραινε τη 

διαδικασία. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό 

Πριν την τάξη: 

Το εκπαιδευτικό υλικό πριν την τάξη ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση καθώς η παραγωγή ενός 

interactive video εκ του μηδενός για μια δίωρη διδασκαλία απαιτούσε 2 με 3 ώρες. Ορισμένες 

φορές δεν υπήρχε η δυνατότητα να αξιοποιηθούν έτοιμα video σχετικά με το θέμα, καθώς 

ήταν δεσμευμένα τα πνευματικά δικαιώματα και λ.χ. δεν μπορούσε το video να προβληθεί 

εκτός youtube ή να τροποποιηθεί σε αλληλοεπιδραστικό. Ως συνέπεια, έπρεπε να 
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δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό. Στην τελευταία διδασκαλία, λόγω πίεσης χρόνου 

βρέθηκε η λύση να αξιοποιηθεί έτοιμο video και οι μαθητές-τριες ανέλαβαν εργασία 

σύντομης ανάπτυξης, μετά την παρακολούθησή του, ουσιαστικά να επισημάνουν τα βασικά 

στοιχεία της ενότητας που προωθούν τη δράση. Ας σημειωθεί ότι ,όταν υπήρχε η δυνατότητα 

μετατροπής του video σε αλληλοεπιδραστικό, η διαδικασία ήταν σύντομη και γινόταν με 

εργαλεία της ψηφιακής πλταφόρμας eme. 

Μέσα στην τάξη 

Δίνονταν Φύλλα Εργασίας στους μαθητές-τριες με διαφορετικές εργασίες για κάθε ομάδα, τα 

οποία απαιτούσαν μικρό φόρτο εργασίας αλλά έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί με προσοχή ώστε 

να καλύπτουν τα υπό εξέταση θέματα της ενότητας και να συνδέουν παλιές γνώσεις με νέες. 

Μετά την τάξη 

Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης μετά την τάξη δημιουργούνταν με εργαλεία της 

ψηφιακής πλατφόρμας e-me σύντομα και παρείχαν άμεση ανατροφοδότηση στο μαθητή-τρια, 

καθώς σκόπευαν στον έλεγχο της γνώσης ή σε εμπέδωση. 

 

Η διδασκαλία ενός νέου θέματος 

Παράλληλα, ως προς το ερώτημα πώς διδάσκουμε με ανεστραμμένη τάξη το νέο υπό εξέταση 

θέμα, όπως αυτό προέκυψε στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σημειώθηκαν δύο 

διαφορετικοί τρόποι α. με επιμερισμό του θέματος σε υποερωτήματα πριν την τάξη β. μέσα 

από ένα παράδειγμα εξάγουμε τη θεωρία. Στην πρώτη περίπτωση το θέμα διαιρέθηκε σε 

υποερωτήματα και συνδέθηκε με παλαιότερες γνώσεις σχετικές με το θέμα π.χ. η τυπική 

σκηνή της αναγνώρισης του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο συνδέθηκε με γνώσεις που 

αφορούσαν τι είναι τυπική σκηνή, ποιες άλλες τυπικές σκηνές είδαμε, ποια στάδια/φάσεις 

διακρίνετε. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός τα πρώτα 5-7’ λεπτά της 1ης διδακτικής ώρας επέλυε 

απορίες σχετικές με το θέμα και στο χρόνο αυτό ενημερώνονταν και οι υπόλοιποι μαθητές-

τριες που δεν είχαν συμμετέχει στη α’ φάση πριν την τάξη. Αυτό το κενό, της μη συμμετοχής 

στην αρχική φάση της ανεστραμμένης πριν την τάξη, διαπιστώθηκε ότι ήταν εύκολο να 

συμπληρωθεί στο συγκεκριμένο μάθημα καθώς οι μαθητές-τριες γνωρίζουν το μύθο και 

παρακολουθούσαν τη νέα ενότητα χωρίς δυσκολίες. Συγχρόνως, πολλά από τα μεθοδολογικά 

εργαλεία προσέγγισης και ερμηνείας του κειμένου είχαν εμπεδωθεί, καθώς χρησιμοποιούνταν 

από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ας σημειωθεί ότι ενδεχομένως τα αποτελέσματα να ήταν 

διαφορετικά ή ο σχεδιασμός της δράσης να ήταν διαφορετικός, αν η εφαρμογή γινόταν στην 

έναρξη της σχολικής χρονιάς που οι μαθητές δεν κατείχαν εργαλεία και γνώσεις σχετικές με 

το μάθημα. Σημαντική παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθεί ότι στη φάση της παρουσίασης 

στην ολομέλεια οι μαθητές-τριες κρατούσαν σημειώσεις μόνοι τους ενώ οι συμμαθητές-τριες 

τους παρουσίαζαν, σημειώσεις που στην παραδοσιακή τάξη συνήθως τα παιδιά κρατούσαν 

καθ’υπαγόρευση της εκπαιδευτικού. Οι σημειώσεις αυτές ανάλυσης του περιεχομένου είναι 

και ο πυρήνας μελέτης και εξέτασης του μαθήματος, καθώς πολλές φορές τέθηκε από 

συναδέλφους κατά την φάση της επιμόρφωσης τι μένει στους μαθητές να μελετήσουν και να 
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εξεταστούν. Τελικά, αυτό που έμενε, δηλαδή οι σημειώσεις τάξης, ήταν και αυτό που έμεινε 

και στο άλλο τμήμα με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας. 

 

Οφέλη σε σχέση με την Ομάδα Ελέγχου 

Κατά την εφαρμογή, παρατηρήθηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια ότι, οι μαθητές της 

Πειραματικής Ομάδας: 

• έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα παρά το γεγονός ότι η διδακτική 

παρέμβαση έγινε στη λήξη του σχολικού έτους 

• αναζήτησαν τρόπους να επιλύσουν τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας και είχαν την 

ευκαιρία να εξοικειωθούν μ’ αυτή και τις νέες τεχνολογίες 

• περισσότερος διαθέσιμος χρόνος μέσα στην τάξη στην Πειραματική Ομάδα για 

ομαδικές εργασίες 

• ενεργή εμπλοκή των μαθητώ-τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• η κάθε διδακτική ενότητα ολοκληρωνόταν μέσα στο δίωρο και έτσι καλύφθηκε 

περισσότερη ύλη 

• οι μαθητές-τριες οικοδομούσαν μόνοι τη γνώση 

• οι μαθητές-τριες ασκήθηκαν στο να κρατούν σημειώσεις από τις παρουσιάσεις των 

συμμαθητών-τριών τους, ενώ στην ομάδα ελέγχου κρατούσαν όσα σημειώνονταν στο 

πίνακα ή τους υπαγόρευε η εκπαιδευτικός 

• όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ τους, 

βοηθώντας ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων 

• είχαν τη δυνατότητα να δουν τα βιντεομαθήματα πολλές φορές με το δικό του ρυθμό 

και χρόνο, όταν στην ομάδα ελέγχου άλλες φορές το video δεν προβλήθηκε και άλλες 

διακόπηκε από το κουδούνι, καθώς η πορεία διδασκαλίας είναι αντίστροφη δηλαδή 

πρώτα γίνεται ανάγνωση-ερμηνεία και μετά προβολή 

• η εργασία σε ομάδες φαίνεται πως βοήθησε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα τους πιο 

αδύναμους, αφού είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην ομάδα, ακόμη και 

όταν δεν είχαν παρακολουθήσει τη φάση πριν την τάξη 

• τέλος οι μαθητές, όταν ρωτήθηκαν, ανέφεραν ότι η μέθοδος αυτή τους βοήθησε να 

προετοιμαστούν για τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις, καθώς κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα ή θέματα της ύλης μόνοι τους και να οργανώσουν 

σκέψεις και τρόπους επίλυσης. 
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Συμπεράσματα (Προαιρετικά: Συζήτηση – Προτάσεις) 

Ακολούθως, τα προαναφερθέντα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα οφέλη και τους 

προβληματισμούς που εγείρει η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης 

(Αμοργιανιώτη, 2022· Γαρίου κ.ά., 2015· Γαριού κ.ά., 2021· Μουζάκης κ.ά., 2017·Σπανού, 

2014). Η καταλληλότητα του μοντέλου εξαρτάται από τους μαθησιακούς στόχους και από τη 

διδακτική μεθοδολογία του εκπαιδευτικού. Ουσιαστικά, ο εκπαιδευτικός έχοντας καλή γνώση 

του αντικειμένου του θα αποφασίσει ποια χρονική στιγμή και σε ποιο τμήμα της ύλης τον 

εξυπηρετεί να αξιοποιήσει το μοντέλο. Για το μάθημα της Ομήρου Οδύσσειας, στη μελέτη 

περίπτωσης, χρησιμοποιήθηκε για να ολοκληρωθεί η ύλη στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

όταν οι μαθητές κατείχαν τα περισσότερα ερμηνευτικά εργαλεία. Ωστόσο, θα μπορούσε την 

επόμενη χρονιά όλο το μάθημα να διδαχθεί με ανεστραμμένη τάξη καθώς προσφέρεται ως 

ένα μάθημα εύληπτο, με παραμυθικό στοιχείο που έλκει τη φαντασία των παιδιών και 

διαρθρώνεται σε ενότητες που ακολουθούν το μύθο και με πλήθος πραγματολογικών, 

πολιτιστικών στοιχείων που επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε ενότητα. 

Παράλληλα,  φάνηκε από την έρευνα δράσης ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα επιλύσει 

όλα τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μοντέλου πχ η εξοικείωση των 

μαθητών-τριών, ο φόρτος εργασίας για το εκπαιδευτικό υλικό πριν την τάξη, οι σημειώσεις 

που πρέπει τα παιδιά να κρατήσουν στο νέο υπό εξέταση θέμα, πώς θα καλύψει τους 

μαθητές-τριες που δεν παρακολούθησαν τη φάση πριν την τάξη και άλλα ζητήματα. Για όλα 

αυτά τα θέματα δεν υπάρχει μια λύση, αλλά φάνηκε ότι μέσα από την έρευνα δράσης 

δόθηκαν αρκετές λύσεις ανάλογα τη περίσταση και δοκιμάστηκαν λύσεις που ταίριαζαν στο 

μαθητικό δυναμικό. 

Συνολικά, για τον ρόλο του εκπαιδευτικού διαπιστώθηκε ότι: 

• επιλέγει ποια τμήματα της ύλης μπορούν να διδαχθούν με ανεστραμμένη τάξη 

• αξιοποιεί το μοντέλο όταν εκτιμά ότι κερδίζει χρόνο και μαθησιακά αποτελέσματα 

από αυτό 

• ελέγχει πριν την εφαρμογή τις γνώσεις των μαθητών-τριών του στην τεχνολογία αλλά 

και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιλύει προβλήματα της τεχνολογίας π.χ. 

δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης 

• οργανώνει την παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στην ολομέλεια με τρόπο που 

εξασφαλίζει ότι οι υπόλοιποι μαθητές κρατούν σημειώσεις, απαραίτητες για μελέτη 

• καλλιεργεί κουλτούρα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• ενισχύει την αυτορύθμιση. 

Βοηθητικό στο ρόλο του εκπαιδευτικού θα ήταν η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας, ο δωρεάν τεχνολογικός εξοπλισμός για όλους, η ανοικτή πρόσβαση στο 
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διαδίκτυο και τέλος επαρκή κατάρτιση ετήσιας διάρκειας και όχι άπειρες επιμορφώσεις στις 

νέες τεχνολογίες. 
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Abstract: The main aim of this study was to investigate the attitude of teachers concerning 

parental involvement in the primary schools.  The absence of a similar research effort in one 

of the largest educational districts in the country that of Western Thessaloniki, oriented the 

field of research and the selection of the sample. The research strategy that followed in this 

study falls within the quantitative research methodology. A questionnaire included Likert-type 

scales, was used -answered by 213 teachers- so as to determine the significance of parental 

involvement and its features, the assessment of possible difficulties while implementing it and 

the necessity of teachers’ training. The responses given were analyzed using SPSS statistical 

software (v25) and it has been ascertained, as in other surveys, that parental involvement is 

considered crucial to accomplish the educational process and address students’ problems, 

confirming the first research hypothesis. The majority of participants responded positively to 

all statements concerning the various types of parental involvement. Furthermore, the study 

demonstrated the noninvolvement of the participants when it came to recognizing additional 

hurdles concerning lack of time, school timetables and work load. Lastly, there has been a 

significant statistical correlation between parental involvement and the content of the 

communication between parents and teachers contingent on some of their demographic 

characteristics. 

Keywords: parental involvement, primary school, teachers, attitude 

Περίληψη: Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν η ανίχνευση της στάσης των 

εκπαιδευτικών -Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης- μιας 

από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές περιφέρειας της χώρας- απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Η 

σχετική διερεύνηση επιχειρήθηκε σε μια έρευνα ερωτηματολογίου -στην οποία συμμετείχαν 

213 δάσκαλοι/ες - μέσα από την αναζήτηση της σπουδαιότητας της γονεϊκής εμπλοκής και 

του περιεχομένου της, την εκτίμηση ύπαρξης εμποδίων κατά την εφαρμογή της και την 

αναγκαιότητα σχετικής επιμόρφωσης.  

Από τις απαντήσεις τους -που αναλύθηκαν με το στατιστικό λογισμικό SPSS (v25) - 

διαπιστώθηκε ότι η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται σημαντική για το εκπαιδευτικό έργο και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους μαθητές/τριες, επιβεβαιώνοντας 

την πρώτη ερευνητική υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως αναγνωρίζουν τη διευρυμένη 
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έννοια της γονεϊκής εμπλοκής. Επιπλέον αναδείχτηκε η ουδετερότητα των συμμετεχόντων 

στην αναγνώριση εμποδίων μεταξύ της έλλειψης χρόνου, του σχολικού ωραρίου ή του 

φόρτου εργασίας. Τέλος εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση όσον αφορά στην 

έννοια της γονεϊκής εμπλοκής και του περιεχομένου της επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών 

με κάποια από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

Λέξεις κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, εκπαίδευση, Δημοτικό Σχολείο, εκπαιδευτικοί 

1. Εισαγωγή 

Η ανάδειξη του σχολείου ως κέντρο της ευρύτερης κοινότητας μέσα στην οποία λειτουργεί 

και ως πόλο συνοχής για τους/τις μαθητές/ τριες, τις οικογένειές τους και την τοπική 

κοινωνία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για 

τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για αυτό και ο βαθμός όπως και η έκταση 

ανάμειξης των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα είναι ένα θέμα που επανέρχεται στις 

σχετικές εκπαιδευτικές συζητήσεις. Διάφορες καταστάσεις της σχολικής καθημερινότητας 

υποδεικνύουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού τόσο της έννοιας της γονεϊκής εμπλοκής όσο 

και των μορφών, με τις οποίες αυτή μπορεί να εκδηλωθεί στο σημερινό σχολείο.  

Καθώς η αρμοδιότητα χειρισμού του θέματος της προσέγγισης των γονέων, της οριοθέτησης 

των τομέων αλλά και των συνθηκών συνεργασίας αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς 

προκύπτει το ερώτημα της διερεύνησης των αντιλήψεών τους σχετικά με την αναγκαιότητα 

της συνεργασίας με τους γονείς αλλά και της ετοιμότητάς τους για επιλογή και χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών συνεργασίας και εν τέλει για τη στάση τους όσον αφορά στην 

προοπτική της γονεϊκής εμπλοκής. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η σχετική βιβλιογραφία έχει υπογραμμίσει την ασάφεια του όρου «γονεϊκή εμπλοκή».  Οι 

δυσκολίες στη χρήση της έννοιας ξεκινούν από την ασυμφωνία στην απόδοση του όρου και 

επεκτείνονται σε διαφοροποιήσεις του περιεχομένου αλλά και της εμβέλειάς του.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στη σχετική βιβλιογραφία ο αγγλικός όρος "involvement" αποδίδεται είτε 

ως "εμπλοκή" ή είτε ως "ανάμειξη" (Γεωργίου, 2000˙ Δοδοντσάκης, 2001). Ενώ ο 

προσδιορισμός «γονική» ή «γονεϊκή» αντιπαρατίθεται μεταξύ των ορισμών της16 . Όπως έχει 

επισημανθεί, μελετητές του φαινομένου έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο ως προς την 

εξέταση των επιμέρους διαστάσεών του όσο και από τη μεθοδολογία που υιοθετείται. Ο όρος 

«γονεϊκή εμπλοκή» αποτελεί την απόδοση αντίστοιχης έκφρασης από την αγγλική γλώσσα 

(‘parental involvement’), η οποία αναφέρεται στη σύνδεση του οικογενειακού και 

εκπαιδευτικού πλαισίου.  

 
16 Παρά την αποδοχή της ορθότητας χρήσης του όρου «γονική εμπλοκή» στην απόδοση της έκφρασης «parental 

involvement», σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης στην ελληνική γλώσσα, επιλέγεται η χρήση του όρου 

«γονεϊκή» σε όλη την έκταση της εργασίας καθώς έχει καθιερωθεί στη σχετική βιβλιογραφία. 
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Συνιστά ένα πολυδιάστατο όρο καθώς η εστίαση στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς 

συμμετέχουν στις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών τους μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων και πρακτικών που μπορούν παράλληλα να παρουσιάσουν διαφορές τόσο ως 

προς τη μορφή αλλά και το βαθμό της έντασής τους. Με αυτή την προοπτική ο όρος «γονεϊκή 

εμπλοκή» μπορεί να  αντιμετωπιστεί ως ευρύτερος όρος/ «ομπρέλα», που μπορεί να καλύψει 

όλες τις εκφάνσεις συμμετοχής των γονέων στη μαθησιακή εμπειρία του παιδιού τους 

(Γεωργίου, 2000). Ανάλογα με τη θεωρητική παραδοχή της επιστημονικής σκέψης που 

χαρακτηρίζει κάθε εποχή, η σύνδεση μεταξύ οικογενειακού και εκπαιδευτικού πλαισίου 

αποδόθηκε μέσα από τρεις -κυρίως-  όρους, που μολονότι δεν είναι ταυτόσημοι συχνά 

χρησιμοποιούνται ως τέτοιοι (‘parental involvement’, ‘school-family relations’, ‘educational 

partnership’). Οι διαφορετικές σημασιοδοτήσεις που έχουν προστεθεί στο περιεχόμενό της 

έννοιας, αναδεικνύουν την τάση διεύρυνσής της ενώ παράλληλα αντανακλούν το αίτημα 

μετασχηματισμού της γονεϊκής εμπλοκής στη συμμετοχή των γονέων στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.  

Η προσπάθεια ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας αποτελεί 

τον κοινό τόπο στους ορισμούς των σχετικών εννοιών. Η ειδοποιός όμως διαφορά τους 

εντοπίζεται στη βαρύτητα και το εύρος που αποδίδεται στο γονεϊκό ρόλο κατά την επιλογή 

του ενός όρου έναντι του άλλου. Μεγάλος αριθμός εμπειρικών ερευνών και θεωρητικών 

προσεγγίσεων καταδεικνύουν τα οφέλη από την ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προς όφελος όλων των 

εμπλεκόμενων.  

Η ευρύτητα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας έχει μελετηθεί από διαφορετικές 

φιλοσοφικές, επιστημολογικές, ιδεολογικές και επιστημονικές προσεγγίσεις (Βεργιοπούλου, 

2016:21), με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση διαφορετικών θεωριών και μοντέλων καθώς και 

διαφόρων τύπων γονεϊκής εμπλοκής. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το οικοσυστημικό 

μοντέλο του Bronfenbrenner και η τυπολογία της Epstein. Σύμφωνα με τον πρώτο, η 

ανάπτυξη του ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα σε μεταβαλλόμενα περιβαλλοντικά πλαίσια και 

δεν μπορεί να εξεταστεί έξω από αυτά (Bronfenbrenner,1996). Από την άλλη πλευρά η 

πρόταση της Epstein (1992, 1995) αναφέρεται στις επιμέρους διαστάσεις που αφορούν στη 

γονεϊκή εμπλοκή, στις δράσεις και ενέργειες των γονέων αλλά και στους τρόπους που το 

σχολείο μπορεί να προωθήσει την εκδήλωση επιθυμητών συμπεριφορών. Η πρότασή της 

περιλαμβάνει έξι τύπους γονεϊκής εμπλοκής, ο καθένας από οποίους κατέχει ένα βαθμό 

σημαντικότητας για τη διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας (Epstein & Dauber, 1991˙ Epstein, 1992˙ Epstein, 1995): 1ος τύπος: Γονεϊκή 

μέριμνα και ανατροφή / 2ος τύπος: Επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών/ 3ος τύπος: Εθελοντική 

συμμετοχή των γονέων σε σχολικές δραστηριότητες / 4ος τύπος: Συμμετοχή σε δραστηριότητες 

μάθησης στο σπίτι / 5ος τύπος: Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση/ 6ος 

τύπος: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας. 
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3. Ερευνητική προσέγγιση 

3.1. Μεθοδολογία  

Με αφετηρία τον ευρύτερο οικολογικό/συστημικό προσανατολισμό ο σχεδιασμός, η 

οργάνωση και η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας έγιναν σύμφωνα με την ποσοτική 

μέθοδο. Η επιλογή της μελέτης περίπτωσης αφορά στη χαρτογράφηση του περιβάλλοντος 

μέσα από την προσέγγιση αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού σε συγκριτικά μικρό 

χρονικό διάστημα. Παράλληλα η ευελιξία ως προς το επίπεδο πολυπλοκότητας που μπορεί να 

παρέχει η ποσοτική επισκόπηση-ξεκινώντας από τις απλές μετρήσεις συχνότητας και 

καταλήγοντας ακόμη και σε αναλύσεις σχέσεων- την καθιστά αξιοποιήσιμη ερευνητική 

μέθοδο για τη μελέτη των στάσεων των ατόμων (Cohen & Manion, 1997). Η απουσία 

παρόμοιας ερευνητικής προσπάθειας σε μια μεγάλη εκπαιδευτική περιφέρεια, αυτή της 

περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προσανατόλισε άλλωστε τόσο τον τομέα όσο και την 

επιλογή του δείγματος. Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε 

η χρήση ενός ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, κλειστού τύπου ενώ για την 

επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν εφαρμόστηκαν τεχνικές ανάλυσης της 

ποσοτικής προσέγγισης. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η 

κωδικογράφηση των ερωτήσεων και στη συνέχεια η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

με την εφαρμογή μεθόδων της περιγραφικής (πίνακες συχνοτήτων, δείκτες κεντρικής τάσης 

και διασποράς) και επαγωγικής στατιστικής. Οι σχετικές αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 25. 

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων έχει προκύψει από τη μελέτη των διαθέσιμων 

εμπειρικών δεδομένων που έχουν κατατεθεί στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και από τους 

αντίστοιχους θεωρητικούς προβληματισμούς γύρω από τη γονεϊκή εμπλοκή, της ανάγκης 

επαναπροσδιορισμού της έννοιάς της αλλά και των πρακτικών υγιούς εφαρμογής της στο 

σύγχρονο σχολείο. Τα διαμορφούμενα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως εξής: 1ο ερευνητικό 

ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός σπουδαιότητας που αποδίδεται από τους δασκάλους και 

δασκάλες της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην εμπλοκή των γονέων των 

μαθητών/τριών τους κατά την προώθηση στόχων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό και 

μορφωτικό έργο του σχολείου; 2ο ερευνητικό ερώτημα:  Ποιοι τύποι της γονεϊκής εμπλοκής 

αναγνωρίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς ως επιμέρους διαστάσεις της συγκεκριμένης 

έννοιας στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα; 3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιους 

παράγοντες αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί ως εμπόδια στην εμπλοκή των γονέων και 

κατά πόσο η σχετική επιμόρφωση γύρω από τη φιλοσοφία και τις πρακτικές γονεϊκής 

εμπλοκής αναγνωρίζεται από τους ίδιους/ιες ως μέτρο άρσης των αντίστοιχων εμποδίων; 4ο 

ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την έννοια και τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής με τα δημογραφικά 
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χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη; 

3.3. Εργαλείο της έρευνας 

Στη δημιουργία του ερωτηματολογίου συνέβαλε αρχικά η προσέγγιση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, η προσεκτική μελέτη και μεθοδολογική ανασκόπηση ερευνών με αντίστοιχα 

ερωτήματα όπως και η αξιοποίηση δεδομένων σχετικών ερευνών που εντοπίστηκαν κατά τη 

βιβλιογραφική διερεύνηση, κυρίως της ελληνικής εργογραφίας. Η αρχική συγκομιδή με τη 

δημιουργία τράπεζας προτάσεων/ δηλώσεων που σχετίζονται με τη γονεϊκή εμπλοκή και τις 

διαστάσεις της, συνεχίστηκε με τη μετατροπή τους σε ερωτήσεις και τη ταξινόμησή τους σε 

κατηγορίες, η οποία κινήθηκε παράλληλα με την επιλογή των θεματικών αξόνων του τελικού 

εργαλείου σύμφωνα με τους στόχους και τα διατυπωμένα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή, επιχειρήθηκε με 

τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και το 

οποίο διαχωρίζεται σε  ενότητες: τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, τη 

συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό έργο, την οριοθέτηση της γονεϊκής 

εμπλοκής, τα εμπόδια στη γονεϊκή εμπλοκή και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης στο ζήτημα 

της γονεϊκής εμπλοκής. Την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του ερωτηματολογίου -με 

την συμπερίληψη ερωτήσεων από το ερευνητικό εργαλείο που προτάθηκε από την Αθ.Γούλα 

(2017: 109) σε μια αντίστοιχη έρευνα διερεύνησης στάσεων Ελλήνων εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- ακολούθησε η διανομή, αποστολή και η συλλογή δεδομένων, 

που πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 20 ημερών (8-27 Ιανουαρίου 2020). Έτσι 

προωθήθηκαν ερωτηματολόγια σε 140 ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών και 140 

διευθύνσεις δημοτικών σχολείων της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Κάποιες από τις ερωτήσεις -ανάλογα με το θέμα τους- ήταν πολλαπλής επιλογής ενώ κάποιες 

άλλες αναζητούσαν μόνο μια απάντηση (διχοτομικές ή ερωτήσεις 5βαθμης διαβάθμισης). 

Επιλέχθηκε η χρήση αυτού του είδους των ερωτήσεων, καθώς η κωδικοποίηση τους 

μπορούσε να γίνει πιο εύκολα και γρήγορα από τον συμμετέχοντα εκπαιδευτικό, 

περιορίζοντάς τον στο θέμα και δίνοντας ομοιογενές υλικό με σταθερή μορφή για όλους/ες. Η 

επιλογή της χρήσης της κλίμακας Likert για μέτρηση στάσεων των συμμετεχόντων 

επιχειρήθηκε μέσα από την παρακίνηση τους, να τοποθετηθούν ανάλογα με το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας τους σχετικά με μια σειρά θεμάτων και μέσα από ερωτήσεις ήταν 

διατυπωμένες με τη μορφή θετικών δηλώσεων, καταλήγοντας σε μια από τις πέντε επιλογές 

(1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4= συμφωνώ, 5= 

συμφωνώ απόλυτα). 

3.4. Δείγμα της έρευνας 

Η επιλογή των σχολείων και των εκπαιδευτικών της έρευνας έγινε δειγματοληπτικά, με τη 

μέθοδο του διαθέσιμου ή βολικού δείγματος, δηλαδή με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών για 
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τους οποίους υπήρχε δυνατότητα προσέγγισης και συνεργασίας. Ωστόσο, έγινε προσπάθεια 

να συγκεντρωθούν δεδομένα από εκπαιδευτικούς με διαφορετικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.  Τελικά συγκεντρώθηκαν 213 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και όσον 

αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας, αυτά αποτυπώνονται 

στα στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής του πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας 

 

4. Ερευνητικά αποτελέσματα- Συζήτηση 

Για την απάντηση των υποθέσεων της έρευνας, αρχικά δημιουργήθηκαν 8 καινούργιες 

μεταβλητές, (όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2), οι οποίες αποτελούνται από 6, 6, 5, 5, 5, 4 

ερωτήσεις αντίστοιχα. Ο έλεγχος αξιοπιστίας τους πραγματοποιήθηκε μέσω του δείκτη 

Cronbach’s Alpha, ο οποίος ανέδειξε ικανοποιητικές τιμές, που κυμαίνονται από 0.676 έως 

0.931. 

Πίνακας 2. Cronbach’s Alpha 
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Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν ώστε να δέχονται τιμές από το 1 έως το 

3 (1-Χαμηλό επίπεδο, 2-Μέτριο επίπεδο, 3-Υψηλό επίπεδο), όπου η αύξηση του μέσου όρου, 

ταυτίζεται με αύξηση του επιπέδου του εκάστοτε Score. Με την περιγραφική παρουσίαση 

των κωδικοποιημένων πλέον Score, έγινε δυνατή η απάντηση των 3 πρώτων ερευνητικών 

υποθέσεων. Επιπλέον, για την απάντηση του τελευταίου ερευνητικού ερωτήματος, έγινε 

χρήση επαγωγικών μεθόδων, με βάση το κεντρικό οριακό θεώρημα και πιο συγκεκριμένα του 

t-test και του τεστ Kruskal-Wallis.  

Για την απάντηση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, αξιοποιείται η περιγραφική 

παρουσίαση της «Συμβολής της γονεϊκής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό έργο». Η γονεϊκή 

εμπλοκή θεωρείται σημαντική για το εκπαιδευτικό έργο και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν από τους μαθητές/τριες ενώ δεν είναι το ίδιο ισχυρή η 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών του δείγματος για τη συμβολή της στην ανάδειξη των αναγκών 

και ενδιαφερόντων τους. Παράλληλα οι ίδιοι  δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη συμβολή 

της στη σχολική επιτυχία αλλά και τη βοήθειά της στη λειτουργία του σχολείου. 

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν κατά 65.3%, τη συμβολή αυτή 

υψηλού επιπέδου σημαντικότητας για το εκπαιδευτικό έργο, μέτριας σημαντικότητας την 

κρίνει το 32.9%, ενώ μόλις 4 από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα 

θεωρούν πως η σημαντικότητα της στο εκπαιδευτικό έργο είναι χαμηλού επιπέδου. 

Πίνακας 3. Συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό έργο 

  

Από τις απαντήσεις των 213 εκπαιδευτικών του δείγματος επιβεβαιώνεται η πρώτη 

ερευνητική υπόθεση («Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της 

γονεϊκής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό έργο, διαμορφώνοντας θετική στάση απέναντι στο 

φαινόμενο της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο»), από όπου συμπεραίνεται ότι η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή είναι θετική. Παρόμοια αποτελέσματα 

συναντώνται και στα ευρήματα πολλών άλλων ερευνών∙ ανάμεσά τους είναι αυτές των 

Epstein & Dauber, (1991) και του Γεωργίου (1997, 2000). Από αυτές αναδεικνύεται η θετική 

στάση των εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α. και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στη γονεϊκή 

εμπλοκή, η οποία αναγνωρίζεται ως σημαντική τόσο για την σχολική επιτυχία των 

μαθητών/τριών όσο και για το σχολείο. Σε νεότερες έρευνες όπως αυτή της Νάκου (2013:45), 

καταγράφεται ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η εμπλοκή του γονέα είναι σημαντική για το 

καλό σχολείο και για την επιτυχία του μαθητή ενώ αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα από την 

έρευνα της Μπόνια (2010:257), όπου η πλειονότητα των εκπαιδευτικών διατηρεί θετική 

στάση απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή.  
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Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ακολουθεί η περιγραφική παρουσίαση των 

μεταβλητών «Ανατροφή των παιδιών και μάθηση στο σπίτι», «Επικοινωνία γονέων-

εκπαιδευτικών» και «Εθελοντική εργασία γονέων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

σχέσεις σχολείου-γονέων-κοινότητας». Όσον αφορά στην οριοθέτηση της έννοιας, οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων την επιμερίζουν σε τρεις διαστάσεις. Η μεν πρώτη 

αντιστοιχεί στους δύο τύπους (1ο και 4ο) της τυπολογίας της Epstein (1996) και αφορά την 

ανατροφή των παιδιών και τη μάθηση στο σπίτι. Ανάμεσα στις δηλώσεις που αφορούν τη 

συγκεκριμένη διάσταση οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (Πίνακας 4), αποδίδουν τη 

συμφωνία τους σχετικά με την αξία των συζητήσεων μεταξύ γονέων και παιδιών στην 

ενθάρρυνση και την καλλιέργεια κινήτρων για τη μάθηση και την εκδήλωση της κατάλληλης 

συμπεριφοράς στο σχολείο. Επίσης στην έννοια της γονεϊκής εμπλοκής αναγνωρίζουν την 

ανάπτυξη καλής σχέσης των γονέων με το παιδί τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος συμφωνούν με την άποψη ότι πως οι γονείς μέσω της εμπλοκής τους εξασφαλίζουν 

τις κατάλληλες συνθήκες και τα απαραίτητα εφόδια για τη φοίτησή των παιδιών τους στο 

σχολείο και επιπλέον ότι στην έννοια της γονεϊκής εμπλοκής εντάσσεται ο έλεγχος και η 

καθοδήγηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους όπως και της μελλοντικής τους πορείας.   

Πίνακας 4. Ανατροφή των παιδιών και μάθηση στο σπίτι 

 

 

Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στον 2ο τύπο της γονεϊκής εμπλοκής, σύμφωνα με την  

Epstein (1996) και συγκεκριμένα στην «Επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών». Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων (Πίνακας 5), συμφωνεί με τη δήλωση ότι η έννοια της γονεϊκής 

εμπλοκής εμπεριέχει την ανάπτυξη καλής σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

Καταγράφεται η συμφωνία με τις δηλώσεις που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών για 

τη συμπεριφορά και την πρόοδο του παιδιού περισσότερο σε σχέση με την ενημέρωση των 

γονέων περί εκπαιδευτικών θεμάτων ενώ ακολουθεί η συμμετοχή των τελευταίων σε 

σεμινάρια. 
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Πίνακας 5. Επικοινωνία γονέων- εκπαιδευτικών 

 

Η τελευταία διάσταση περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους τύπους στην πρόταση της 

Epstein (1996), τόσο την εθελοντική εργασία των γονέων όσο και τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων αλλά και τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείου-γονέων-κοινότητας 

(Πίνακας 6). Εδώ συναντάται η συμφωνία των εκπαιδευτικών σε δράσεις που εκδηλώνουν οι 

γονείς έξω από το οικογενειακό πλαίσιο. Συγκεκριμένα εντάσσουν στην έννοια της γονεϊκής 

εμπλοκής την παρακολούθηση σχολικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε κοινές συλλογικές 

δράσεις και την εθελοντική τους προσφορά. 

Πίνακας 6. Εθελοντική εργασία γονέων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και σχέσεις σχολείου-γονέων-

κοινότητας  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα αλλά και με όσα ακολουθούν στα επόμενα γραφήματα 

(Γράφημα 1,2 και 3) οι εκπαιδευτικοί-συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται πως 

αναγνωρίζουν τη διευρυμένη έννοια της γονεϊκής εμπλοκής, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη 

ερευνητική μας υπόθεση («Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη διευρυμένη έννοια της γονεϊκής 

εμπλοκής στο σύγχρονο σχολείο, τις διαφορετικές μορφές και τύπους που συμπεριλαμβάνονται 

στο περιεχόμενό της»). Ωστόσο σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί σχετικά με τις τρεις 

παραπάνω μεταβλητές, οι ερωτηθέντες συνδέουν την έννοια της γονεϊκής εμπλοκής με την 

επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών, με την ανατροφή των παιδιών και την παροχή βοήθειας 

εκ μέρους των γονέων στο σπίτι  ενώ η εμπλοκή των γονέων σε δράσεις εντός του σχολείου 

και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις 

προηγούμενες διαστάσεις. 
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Γράφημα 1, Γράφημα 2, Γράφημα 3 

Ανατροφή των παιδιών και μάθηση στο σπίτι, Επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών, Εθελοντική εργασία 

γονέων & συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και σχέσεις σχολείου-γονέων-κοινότητας 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως και στα αποτελέσματα της έρευνας της Γούλα (2017) -από το 

ερευνητικό εργαλείο της οποίας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα για τη διερεύνηση της έννοιας 

της γονεϊκής εμπλοκής- και στην παρουσιαζόμενη έρευνα, η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών έδωσαν θετικές απαντήσεις σε όλες τις δηλώσεις που αφορούσαν τους 

διάφορους τύπους της γονεϊκής εμπλοκής, στοιχείο που συνηγορεί στο επιχείρημα ότι οι 

συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη έρευνα εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση του πολυδιάστατου 

χαρακτήρα της γονεϊκής εμπλοκής (Γούλα, 2017:151).   

Στην προαναφερόμενη έρευνα (Γούλα, 2017), που αφορά καθηγητές σε τάξεις Λυκείου όπως 

και σε αυτές του Γεωργίου (1997∙ 2000), που αναφέρονται σε δασκάλους και δασκάλες της 

Κύπρου, ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να αποδίδεται στη διάσταση της ανατροφής ως έργο των 

γονέων και της δικής τους συμβολής στο έργο του σχολείου με τη βοήθεια που οι ίδιοι 

προσφέρουν σε αυτό, φροντίζοντας κατάλληλα τα παιδιά τους στο σπίτι. Μοιάζει με αυτό τον 

τρόπο πως οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις έρευνες να επιθυμούν τη διατήρηση μιας απόστασης 

ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι διαχωρίζοντας το ρόλο των γονέων από αυτό των 

εκπαιδευτικών. Στην παρουσιαζόμενη έρευνα, η εγγύτητα των ποσοστών στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με την επικοινωνία εκπαιδευτικών-γονέων από τη μια πλευρά και 

την ανατροφή και την παροχή βοήθειας εκ μέρους των γονέων από την άλλη, προβάλλει μια 

νέα προοπτική στην κατανόηση της έννοιας της γονεϊκής εμπλοκής από την πλευρά των 

δασκάλων/ισσών. Διαφαίνεται η αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να έχει η 

συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών όπως και η αρωγή της οικογένειας στο έργο 

των εκπαιδευτικών. Ωστόσο η μικρή πριμοδότηση της εμπλοκής των γονέων εντός του 

σχολικού πλαισίου αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού φανερώνει ότι ενώ έχουν συντελεστεί 

κάποια βήματα, χρειάζεται επιπλέον να γίνουν ακόμη περισσότερα. Η απουσία αναγνώρισης 

της εθελοντικής εργασίας των γονέων, του δικαιώματος συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

και της αναγκαιότητας ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ σχολείου-γονέων-κοινότητας εμποδίζει 

την κατάταξη της υφιστάμενης γονεϊκής εμπλοκής στα ανώτερα στάδιά της, που έχουν 

περιγραφεί από τους Martin, Ranson & Tall (1997).  

Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, παρατίθεται η μεταβλητή «Εμπόδια 

στη γονεϊκή εμπλοκή», μέσω του Πίνακα 7 και του Γραφήματος 4. Όπως βλέπουμε, το 56.3% 

των ερωτηθέντων θεωρούν πως τέτοια εμπόδια υφίστανται σε μέτριο επίπεδο, το 37.6% 
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υποστηρίζει πως υπάρχουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ το 6.1% του δείγματος φαίνεται να 

υποστηρίζει πως τα εμπόδια στη γονεϊκή εμπλοκή υπάρχουν σε χαμηλό επίπεδο. 

Πίνακας 7 

Εμπόδια στην εφαρμογή της γονεϊκής εμπλοκής 

  

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την άποψη ότι η έλλειψη αναγνώρισης του 

έργου των εκπαιδευτικών από τους γονείς αποτελεί ένα από τα εμπόδια της γονεϊκής 

εμπλοκής στο σχολείο καθώς επίσης ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 

γονέων για την γονεϊκή εμπλοκή δυσκολεύει τη συνεργασία μεταξύ τους. Σύμφωνα με το 

Γράφημα 5, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται μεταξύ των επιλογών «Ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ» και «Συμφωνώ», με τάση προς το πρώτο, ως προς την έλλειψη 

χρόνου που εμποδίζει τους γονείς να συνεργάζονται με το σχολείο για θέματα των παιδιών 

τους, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς την άποψη ότι το σχολικό ωράριο δυσκολεύει 

την συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Τέλος, κυμαίνονται μεταξύ των απαντήσεων 

«Διαφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», με τάση προς το δεύτερο, ως προς το ότι ο 

φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών μειώνει τις ευκαιρίες συνεργασίας με τους γονείς. 

 

Γράφημα 5 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα εμπόδια στην εφαρμογή της γονεϊκής εμπλοκής 

Αν και αναγνωρίζονται εμπόδια που δημιουργούνται τόσο από τη στάση των γονέων όσο και 

από τις δυσκολίες της μεταξύ τους επικοινωνίας, από τις απαντήσεις διαπιστώνεται η 

ουδέτερη στάση των εκπαιδευτικών του δείγματος στην αναγνώριση επιπλέον εμποδίων 
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ανάμεσα στην έλλειψη χρόνου, του σχολικού ωραρίου ή του φόρτου στην εργασία τους. 

Στοιχεία που δεν επιβεβαιώνουν την τρίτη ερευνητική μας  υπόθεση («Οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τα εμπόδια στην εφαρμογή της γονεϊκής εμπλοκής που σχετίζονται με τους 

ίδιους, τους γονείς αλλά και άλλους παράγοντες του ευρύτερου συστήματος») παρά μόνο 

μερικώς. Ωστόσο σε άλλες έρευνες τα παραπάνω κατατάσσονται στην λίστα των 

ενδεχόμενων εμποδίων κατά την εφαρμογή της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο (Μπόνια κ.ά., 

2010). Έχοντας ως δεδομένο ότι το 84.9% του δείγματος στην παρούσα έρευνα δήλωσε ότι 

δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με το θέμα της γονεϊκής εμπλοκής, φαίνεται πως η επιμόρφωση 

μπορεί να αποτελέσει ένα όχημα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας πιο εποικοδομητικής 

σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Την άποψη αυτή, που έχουν υποστηρίξει αρκετοί 

από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα (Epstein,1996∙Ματσαγγούρας, 2008∙ 

Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003∙ Μπρούζος, 2003∙ Νάκου, 2013), φαίνεται να ενστερνίζονται 

και οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα εκπαιδευτικοί. Στον Πίνακα 8 και το Γράφημα 6, 

φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την άποψη ότι τα κατάλληλα επιμορφωτικά 

προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με τους 

γονείς (3.99) και να βελτιώσουν τη γονεϊκή εμπλοκή (3.96). Ακόμη, συμφωνούν με το ότι 

είναι σημαντική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για να κατανοήσουν την αξία της γονεϊκής 

εμπλοκής (3.91) και να προωθήσουν τη γονεϊκή εμπλοκή (3.77). 

Πίνακας 8. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης στο ζήτημα της γονεϊκής εμπλοκής 

  

Γράφημα 6. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης στο ζήτημα της γονεϊκής εμπλοκής 

Για την απάντηση της τελευταίας ερευνητικής υπόθεσης («Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της στάσης των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στη σπουδαιότητα, το 

περιεχόμενο της έννοιας, στους τύπους της γονεϊκής εμπλοκής, στην επισήμανση αλλά και στην 

άρση των εμποδίων, σε σχέση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους»), χρησιμοποιήθηκαν 

επαγωγικές μέθοδοι όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι τιμές (p-

value) όλων των στατιστικών ελέγχων που έγιναν (8*13=104), από τις οποίες αναδείχθηκαν 

10 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
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Πίνακας 9 Διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά 

 

Από αυτές, φαίνεται πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί, ταυτίζουν σε υψηλότερο επίπεδο την 

έννοια της γονεϊκής εμπλοκής με την επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, σε 

σχέση με τις γυναίκες του δείγματος. Επιπλέον, όσοι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως βρίσκονται σε διάσταση ταυτίζουν περισσότερο την γονεϊκή εμπλοκή με την 

ανατροφή των παιδιών στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε κατάσταση χηρείας είναι οι πιο 

αρνητικοί ως προς την άποψη αυτή. Ακόμη, οι έγγαμοι ερωτηθέντες και όσοι βρίσκονται σε 

διάσταση υποστηρίζουν σε υψηλότερο βαθμό πως η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής συνδέεται 

με την επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών και πως η γονεϊκή εμπλοκή πρέπει να εστιάζει σε 

θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία του παιδιού στο σχολείο. 

5. Προτάσεις 

Η επίτευξη της μετάβασης από την εξάρτηση ή τη συνδρομή στην αλληλεπίδραση ή ακόμη 

στην αμοιβαία συνεργασία/συνεταιρισμό (Martin, Ranson & Tall, 1997), στην κατεύθυνση 

διεύρυνσης της έννοιας της γονεϊκής εμπλοκής, προϋποθέτει καταρχάς τη συνειδητοποίηση 

της ανάγκης αλλαγής των στάσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας και την 

από κοινού επιδίωξη της ουσιαστικής γονεϊκής εμπλοκής. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση -η 

οποία προέκυψε τόσο στα δεδομένα της παρούσας εργασίας όσο και σε προηγούμενες 

σχετικές έρευνες- ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια θετική στάση απέναντι στη 
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γονεϊκή εμπλοκή, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σπουδαιότητά της, θα πρέπει η 

κουλτούρα συνεργασίας -που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί ακόμη ζητούμενο και μεταξύ 

των Συλλόγων Διδασκόντων- να διευρυνθεί. Στην προοπτική λειτουργίας του σχολείου ως 

«ανοικτό σύστημα», να συμπεριλάβει και τους γονείς των μαθητών/τριών.  

Παρά τους περιορισμούς της έρευνας (περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα, αδυναμία 

εξαγωγής ασφαλών και γενικεύσιμων πορισμάτων, αποκλειστική εστίαση μόνο στις στάσεις 

των εκπαιδευτικών), τα ευρήματά της καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση τους για το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Η μύηση τους στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και η εξάσκησή 

τους στην εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η δημιουργία ενός δίαυλου αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, χωρίς εμπόδια,  προϋποθέτει την ενσυναίσθηση, τη γνησιότητα και την άνευ 

όρων αποδοχή, απαραίτητα στοιχεία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης και 

διαμεσολάβησης. Κατ’ επέκταση η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, από πλευράς 

των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχή εμπλοκή των γονέων στη 

σχολική ζωή, με την αντίστοιχη εφαρμογή στρατηγικών συνεργασίας και την άμεση 

ανταπόκριση των αναγκών και των προτεραιοτήτων και των δύο πλευρών (Συμεού, 2008). 
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Επίλυση προβλημάτων από την πραγματική ζωή με Arduino-ένα έργο eTwinning  

I solve real problems with a robotic coding – an eTwinning project 

Ευγενία Καρόκη, 5ο Γυμνάσιο Δράμας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε Πληροφορικός ΠΕ86, ΜΑ Διοίκηση & Οργάνωση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων, evgeniakaroki@gmail.com 

Evgenia Karoki, 5th Junior High School of Drama, Teacher of informatics in secondary Education, M.Sc 

Management & Organization of Educational Units, evgeniakaroki@gmail.com 

 

 

 

Abstract: The specific eTwinning project was implemented in classroom conditions as part of 

the High School Informatics curriculum in collaboration with schools from the countries of 

Turkey and Portugal. The students of the 1st grade of Junior High School came into contact 

with the Arduino microcontroller for the first time in order to cultivate and develop 

computational thinking skills while simultaneously using the educational platform Tinkercad. 

Students started by designing and programming simple circuits using LEDs and resistors and 

then built more complex circuits using potentiometers, buttons and sensors with the main 

purpose of solving everyday problems. In groups of two or three students they implemented 

the circuit using an Arduino Mega robotics kit. The result of each implementation was 

presented to the plenary session and to the other partners via video. The final product of the 

project was the creation of a smart home where each partner school created an automation for 

a part of the home. 

Keywords: eTwinning, STEM, Arduino, Tinkercad, programming 

Περίληψη: Το συγκεκριμένο έργο eTwinning υλοποιήθηκε σε συνθήκες τάξης στα πλαίσια 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Πληροφορικής Γυμνασίου σε συνεργασία με 

σχολεία από τις χώρες της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Οι μαθητές της Α’ 

Γυμνασίου ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον μικροελεγκτή Arduino προκειμένου να 

καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν ικανότητες υπολογιστικής σκέψης χρησιμοποιώντας 

παράλληλα την εκπαιδευτική πλατφόρμα Tinkercad. Οι μαθητές ξεκίνησαν σχεδιάζοντας και 

προγραμματίζοντας απλά κυκλώματα χρησιμοποιώντας LED και αντιστάσεις και στη 

συνέχεια κατασκεύασαν πιο σύνθετα κυκλώματα χρησιμοποιώντας ποτενσιόμετρα, κουμπιά 

και αισθητήρες με κύριο σκοπό την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Χρησιμοποίησαν τα 

kit ρομποτικής Arduino Mega για την υλοποίηση των κυκλωμάτων αφού χωρίστηκαν πρώτα 

σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Το τελικό αποτέλεσμα από την κάθε υλοποίηση 

παρουσιαζόταν στην ολομέλεια και στους υπόλοιπους εταίρους μέσω βίντεο. Ως τελικό 

προϊόν του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού όπου κάθε σχολείο 

εταίρος δημιούργησε έναν αυτοματισμό για ένα τμήμα του σπιτιού. 

Λέξεις κλειδιά: eTwinning, STEM, Arduino, Tinkercad, προγραμματισμός 
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Εισαγωγή 

Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων οδηγεί στη γόνιμη διασταύρωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων διαφορετικών κρατών και ενισχύει τη θεσμική ανάπτυξη του κάθε σχολείου και 

την ευρωπαϊκή του υπόσταση καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο διδασκαλίας και 

μάθησης. Ακόμα και τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα είναι απαραίτητο να 

ξανασκεφτούν τι προσφέρουν σε κάθε μαθητή (Earl & Timperley, 2015). Η μεταβαλλόμενη 

φύση των πληροφοριών και οι νέοι τρόποι με τους οποίους καταλαβαίνουν οι μαθητές και 

δίνουν νόημα στον κόσμο σηματοδοτούν ότι χρειαζόμαστε νέα εργαλεία για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση (Solomon & Schrum, 2007). Καθώς η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που οι 

άνθρωποι επικοινωνούν, δουλεύουν και μαθαίνουν, οι απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς 

γίνονται όλο και πιο έντονες και πολύπλοκες (Lieberman & Wood, 2002). Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να βγουν από το μικρόκοσμο της παραδοσιακής τάξης και να επαναπροσδιορίσουν τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning αποτελεί ένα θεσμοθετημένο και κατεξοχήν 

συνεργατικό, κοινωνικό και μαθησιακό περιβάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα για 

ταχύτατη διάχυση της πληροφορίας με στόχο τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών 

(Θεοφανέλλης, 2013). Στοχεύει στην προώθηση νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 

στα ευρωπαϊκά σχολεία μέσω της ενθάρρυνσης των σχολικών αδελφοποιήσεων και της 

ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Papadakis, 2016). Σύμφωνα 

με την έκθεση του ΟΟΣΑ ο μελλοντικός ψηφιακά γραμματισμένος μαθητής πρέπει να 

διαθέτει μεταξύ των άλλων δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία (OECD, 2019). Οι μαθητές μέσα από το 

eTwinning εξοπλίζονται με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και είναι έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης (Camilleri, 2016). Η ανταλλαγή των 

πληροφοριών και η συνεργασία συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων (Sloep & 

Berlanga, 2011).  

Αναμφισβήτητα όλοι μας ζούμε σ΄ ένα ψηφιακό κόσμο με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία 

μπορούν να είναι υπολογιστικά και να εφαρμόζουν διαφορετική λογική πίσω από όλους τους 

αλγόριθμους για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών και τους δίνει κίνητρα για μάθηση. Το Tinkercad αποτελεί μία από τις 

καλύτερες δωρεάν στη χρήση διαδικτυακές πλατφόρμες για την επίλυση πρώιμων 

προβλημάτων αφού δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές προσομοιώσεις πριν από οποιαδήποτε 

πραγματική συνδεσμολογία του υλικού (Badri Narayan Mohapatra et all., 2020). Η 

εκπαίδευση STEM θεωρείται ότι βρίσκει λύσεις σε προβλήματα της πραγματικής ζωής με 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Stohlmann et al., 2011). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους 

μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν την τεχνολογία μέσα από μια ουσιαστική 

μαθησιακή διαδικασία στα πλαίσια της πραγματικής ζωής (Johnson et al., 2016). Ο μαθητής 

μέσα από το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

καλλιεργεί βασικές ικανότητες της υπολογιστικής σκέψης όπως η κατανόηση και η ανάλυση 
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ενός προβλήματος, η αφαιρετική αναπαράσταση δεδομένων όπως προσομοιώσεις και 

μοντέλα, η εξεύρεση αυτοματοποιημένων λύσεων μέσω από αλγοριθμικές διαδικασίες και η 

γενίκευση και μεταφορά όλων αυτών των διαδικασιών σε μια ποικιλία προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής (Togyer & Wing, 2011). 

Πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της Πληροφορικής του Γυμνασίου (ΙΕΠ, 2022) 

υπάρχουν οι ενότητες «Προγραμματίζω συσκευές υπολογιστών και ρομποτικά συστήματα» 

και «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ». Ο μαθητής καλείται να επιλύσει προβλήματα 

που θα ενισχύσουν την υπολογιστική του σκέψη μέσα από τη συγγραφή κώδικα σε διάφορα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Ο καθηγητής Πληροφορικής έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει οποιοδήποτε προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. 

Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών προτείνει να συμπεριληφθούν στη μαθησιακή διαδικασία 

συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής όπως είναι το Arduino.  

Το περιβάλλον προγραμματισμού Tinkercad είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

εξομοίωσης για την ανάπτυξη έργων ηλεκτρονικών, αυτοματισμών και ρομποτικής. 

Χρησιμοποιεί πλακίδια όπως το Scratch γεγονός που το καθιστά οικείο στους μαθητές της Α’ 

Γυμνασίου μιας που διδάσκονται το Scratch και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Arduino 

Uno που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα του Tinkercad (https://www.tinkercad.com), έχει 

σχεδιαστεί για αρχάριο επίπεδο και οι μαθητές μετά τη σχεδίαση του κυκλώματος και τον 

προγραμματισμό του, μπορούν να κάνουν προσομοίωση με ευκολία όσες φορές θέλουν χωρίς 

τον κίνδυνο να καταστρέψουν τις πλακέτες και τους αισθητήρες του Arduino. Στη συνέχεια 

μετά την επιτυχή  προσομοίωση που έκαναν οι μαθητές στο Tinkercad είχαν την ευκαιρία να 

εργαστούν με kit ρομποτικής Arduino Mega και να εφαρμόσουν όλους αυτούς τους 

αυτοματισμούς στην πράξη. 

Σκοπός και στόχοι του έργου 

Σκοπός του έργου ήταν η εξοικείωση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας το Tinkercad και τον μικροελεγκτή Arduino μέσα από 

μια διακρατική μαθησιακή διαδικασία. 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν για τους μαθητές είναι: 

✓ Να βγουν από τον μικρόκοσμο της σχολικής μονάδας και να κατανοήσουν ότι μέσω 

ενός κοινού ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος μπορούν να αξιοποιήσουν το 

διαδίκτυο με ασφάλεια και με δημιουργικό τρόπο. 

✓ Να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη 

Μηχανική, τα Μαθηματικά (STEM). 
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✓ Να αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης. 

✓ Να αποκτήσουν γνώσεις για μικροελεγκτές Arduino. 

✓ Να φτιάξουν ηλεκτρονικά κυκλώματα χρησιμοποιώντας kit ρομποτικής Arduino. 

✓ Να έρθουν σε επαφή με άλλα σχολεία και να δουν πως δουλεύουν σ' ότι αφορά τον 

τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

✓ Να ενισχύσουν τις ήπιες δεξιότητές τους όπως συνεργασία, υπευθυνότητα, 

επικοινωνία, κριτική σκέψη κ.α. 

✓ Να διαμορφώσουν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση και να δείχνουν ανεκτικότητα 

και σεβασμό στη διαφορετικότητα.  

✓ Να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν για τους εκπαιδευτικούς είναι: 

✓ Να ανταλλάξουν καλές παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές με εκπαιδευτικούς 

άλλων χωρών εφαρμόζοντάς τες στην πράξη. 

✓ Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και τις τεχνολογικές τους δεξιότητες.  

✓ Να τους δοθούν ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.  

Η ιδέα 

Το έργο ξεκίνησε ως ιδέα από δυο καθηγητές πληροφορικής της Ελλάδας και της Τουρκίας οι 

οποίοι ήταν και οι ιδρυτές του έργου. Πρωταρχικός τους στόχος ήταν να ανταλλάξουν καλές 

διδακτικές πρακτικές σ’ ότι αφορά το μάθημα της πληροφορικής στο σχολείο τους 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στη 

συνέχεια προστέθηκαν στο έργο άλλα τρία σχολεία από την Τουρκία και ένα σχολείο από την 

Πορτογαλία. Συνολικά πήραν μέρος 6 εκπαιδευτικοί και 79 μαθητές. Η διάρκεια του έργου 

καθορίστηκε να είναι 7 μήνες.  
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Χρονοδιάγραμμα του έργου 

Α’ Φάση  

Παρουσίαση του έργου και γνωριμία μεταξύ των κρατών  

Αρχικά έγινε μια παρουσίαση στους μαθητές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eTwinning, του 

έργου και των σχολείων που συμμετείχαν. Στο twinspace17 του έργου αναρτήθηκε ο χάρτης 

των σχολείων (eTwinning_Map).  

Β’ Φάση  

Λογότυπα, Poster και Twinspace 

Σ’ αυτή τη φάση δημιουργήθηκαν λογότυπα από τους μαθητές χρησιμοποιώντας το δωρεάν 

διαδικτυακό λογισμικό του Canva18. Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για το καλύτερο 

λογότυπο και poster. Επισκέφθηκαν το twinspace του έργου με προσωπικούς λογαριασμούς 

που φτιάχτηκαν από τους εκπαιδευτικούς, έγραψαν στο Forum19 και αντάλλαξαν  μηνύματα 

μέσω του Twinmail20. Συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις με τους μαθητές των άλλων χωρών για 

να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούν καλύτερα. 

Γ’ Φάση  

Σχεδιασμός και προγραμματισμός κυκλωμάτων στο Tinkercad και υλοποίηση με 

Arduino. 

Σ΄ αυτή τη φάση ανιχνεύτηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για το τι είναι αλγόριθμος, 

ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροί και παρουσιάστηκαν τρόποι 

αναπαράστασής του.  

Οι μαθητές διδάχτηκαν βασικές έννοιες Φυσικής για το τι είναι η τάση, το ρεύμα, η ισχύς, η 

πηγή και η γείωση. Έπειτα παρακολούθησαν μία ηλεκτρονική παρουσίαση από τους 

καθηγητές πληροφορικής για τι είναι το Arduino. Φτιάχτηκαν οι ψηφιακές τάξεις στο 

Tinkercad και κάθε μαθητής έκανε είσοδο στην τάξη με το ψευδώνυμό του. Στη συνέχεια, 

όλοι οι μαθητές των σχολείων σχεδίασαν, προγραμμάτισαν και υλοποίησαν με τη σειρά τα 

παρακάτω ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία αποτέλεσαν  τη βάση για τους αυτοματισμούς 

που θα ενσωματώνονταν στο “έξυπνο σπίτι”: 

1. LED που αναβοσβήνει 

 
17 Το twinspace είναι ένα πολύγλωσσο εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για τα eTwinning έργα. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για όλες τις δραστηριότητες του έργου (Πηγή: http://www.etwinning.gr/2016-02-29-

11-14-03/twinspace/527-twinspace-2). 
18 Το Canva είναι ένα διαδικτυακό λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων, poster, λογοτύπων, κολάζ,  βίντεο 

κ.α.. (Πηγή: https://edtech.gr/canva/). 
19 Το Forum είναι μια υπηρεσία ενσωματωμένη στο Twinspace του έργου που δίνει τη δυνατότητα σ΄ όλους 

τους συμμετέχοντες να αναρτούν τα σχόλια τους νήματα συζήτησης (Πηγή: https://www.etwinning.gr/). 
20 Το Twinmail είναι το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων του έργου και λειτουργεί 

ακριβώς όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Πηγή: https://www.etwinning.gr/). 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15wrALwrsTbk-00EYYzIF3orvca3p6uVi&ll=39.214748350732386%2C16.3813058&z=4
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2. Εξομοίωση «Σειρήνα περιπολικού με 2 LED (κόκκινο, μπλε)» 

3. Εξομοίωση «Φωτεινός σηματοδότης» 

4. Εξομοίωση  «Φώτα από το αυτοκίνητο του Ιππότη της Ασφάλτου» 

5. Μελωδία μ' ένα κουδούνι 

6. Μουσική από το τραγούδι “Happy Birthday” 

7. Φωτοαντίσταση LDR 

8. Σερβοκινητήρας με εύρος από 0-180 

9. Έλεγχος του σερβοκινητήρα με ποτενσιόμετρο 

10. Έλεγχος LED RGB με 3 ποτενσιόμετρα 

11. Ποιος θα πατήσει πρώτος το κουμπί; (Εμπνευσμένο από το τηλεπαιχνίδι "Άκου τι 

είπαν"). Όποιος προλάβει και πατήσει το κουμπί, ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος και 

φωτίζεται το LED. 

12. Αισθητήρας απόστασης με 3 LED 

Για το κάθε κύκλωμα δημιουργήθηκε ένα αντίστοιχο βίντεο το οποίο δείχνει όλη τη 

διαδικασία εργασίας των μαθητών μέσα στο εργαστήριο πληροφορικής (βλ. Εικόνα1). 

 

Εικόνα 3. Οι μαθητές δουλεύουν στο εργαστήριο Πληροφορικής 

Επίσης, όλοι οι μαθητές και των έξι σχολείων συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που αφορούσαν 

την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, παρακολουθώντας βίντεο, φτιάχνοντας συννεφόλεξα με το 
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διαδικτυακό λογισμικό Wordart21 και απαντώντας σε quiz που φτιάχτηκαν με την εφαρμογή 

του Wordwall22.  

Δ’ Φάση 

Μικτή ομαδική εργασία 

Σ’ αυτή τη φάση δημιουργήθηκαν 6 ομάδες και φτιάχτηκε ένας συνεργατικός τοίχος με την 

Web 2.0 εφαρμογή Padlet23. Η κάθε ομάδα περιλάμβανε μαθητές από διαφορετικά σχολεία οι 

οποίοι καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το κύκλωμα που τους ανατέθηκε 

όπως:  

1) Τα υλικά που χρησιμοποίησαν για να το φτιάξουν (LED, αντιστάσεις, button, buzzer κ.α.). 

2) Τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του κυκλώματος. 

3) Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την υλοποίησή του. 

4) Την επέκταση του κυκλώματος. 

5) Την επίλυση προβλημάτων στην πραγματική ζωή με τη χρησιμοποίηση αυτού του 

κυκλώματος. 

Ε’ Φάση 

«Το έξυπνο σπίτι» 

Ο κάθε εταίρος ανέλαβε μαζί με τους μαθητές του να φτιάξει και να ενσωματώσει έναν 

αυτοματισμό στο σπίτι (βλ. Εικόνα2). Στη συνέχεια φτιάχτηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το 

διαδικτυακό λογισμικό Storyjumper24 και ο κάθε εταίρος παρουσίασε αυτό που έκανε. 

 
21 Το WordArt είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας συννεφόλεξων με εύκολο τρόπο (Πηγή: 

https://wordart.com). 
22 Το Wordwall είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας κουίζ, διαδραστικών σταυρολέξων, ασκήσεων 

αντιστοίχισης κ.α. με παιγνιώδη μορφή (Πηγή: https://edtech.gr/wordwall/). 
23 Το Padlet είναι ένα διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων (Πηγή: https://padlet.com/about). 
24 To Storyjumper είναι ένα διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων (Πηγή: 

https://www.storyjumper.com/). 

https://www.storyjumper.com/
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Εικόνα 4. Το «έξυπνο σπίτι» 

Το έργο βραβεύτηκε από την Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης eTwinning των αντίστοιχων 

χωρών με 6 εθνικές ετικέτες ποιότητας. Όλο το ψηφιακό υλικό που παράχθηκε κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου αναρτήθηκε στο επίσημο blog του προγράμματος.  

Αξιολόγηση – Διάχυση 

Η αξιολόγηση του έργου έγινε μέσα από online ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε με 

το εργαλείο Google Forms και διαμοιράστηκε στους μαθητές. Οι μαθητές από το ελληνικό 

σχολείο δεν είχαν ξανασυμμετάσχει σε κάποιο eTwinning πρόγραμμα. Οι απαντήσεις όλων 

των μαθητών έδειξαν πως οι μαθητές ενίσχυσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις τεχνολογικές και 

ήπιες δεξιότητες τους σε σχέση με το βαθμό ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Στην έρευνα πήραν μέρος και οι 79 μαθητές που συμμετείχαν. Το 54,4% ήταν αγόρια ενώ το 

45,6% ήταν κορίτσια (βλ. Γράφημα 1). 
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Γράφημα 11. Φύλο 

Σε ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές σχετικά με το αν τους άρεσε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα το 96,2% έδωσε θετική απάντηση ενώ το 3,8% έδωσε αρνητική απάντηση (βλ. 

Γράφημα 2).  

 

Γράφημα 12. Αποδοχή του προγράμματος από τους μαθητές 

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το 97,5% τώρα γνωρίζει τι είναι το Arduino ενώ το 2,5% 

απάντησε αρνητικά (βλ. Γράφημα 3). 
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Γράφημα 13. Εξοικείωση με το Arduino 

Το 87,4% των μαθητών βελτίωσε από πολύ έως πάρα πολύ τις τεχνολογικές τους δεξιότητες 

(βλ. Γράφημα4).  

 

 

Γράφημα 14. Τεχνολογικές δεξιότητες 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 5 το 88,4% των μαθητών βελτίωσε τις ήπιες δεξιότητές τους όπως 

επικοινωνία, κριτική ικανότητα,  υπευθυνότητα, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων από 

πολύ έως πάρα πολύ. 
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Γράφημα 15. Ήπιες δεξιότητες 

Το 65,4% των μαθητών ενίσχυσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες σε μεγάλο βαθμό (βλ. 

Γράφημα 6). 

 

Γράφημα 16. Γλωσσικές δεξιότητες 

 

Σχεδόν το σύνολο των μαθητών επιθυμεί τη συμμετοχή του σε μελλοντικό πρόγραμμα 

eTwinning (βλ. Γράφημα 7).  
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Γράφημα 17. Επιθυμία συμμετοχής σε μελλοντικό πρόγραμμα eTwinning 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσα από το blog του προγράμματος, τις ιστοσελίδες 

των σχολείων, τα προσωπικά blog των εκπαιδευτικών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο έργο είχε θετικό αντίκτυπο στους μαθητές. Τα kit ρομποτικής Arduino 

δίνουν απεριόριστες δυνατότητες στα παιδιά να υλοποιήσουν μια ποικιλία διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι τα παιδιά υλοποιούν κάτι με τα χέρια, τους δίνει την 

αίσθηση της δημιουργίας. Όταν κατάφερναν να τοποθετήσουν σωστά τα jumper wires, τα 

LED, τις αντιστάσεις και οτιδήποτε άλλο είχε σχέση με το κύκλωμα η χαρά τους ήταν 

απερίγραπτη. Τα προγράμματα STEM σε συνδυασμό με το Arduino βοηθούν τα παιδιά να 

αναζητούν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινής ζωής, να αντιλαμβάνονται τη 

χρησιμότητα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, να επιχειρηματολογούν και να συνεργάζονται. 

  

https://etwinningarduino.blogspot.com/
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