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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της ηθικής των εκπαιδευτικών στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Νομών 

Αττικής, Λακωνίας, Ρεθύμνου και Χανίων. Συγκεκριμένα έγινε έρευνα για τη χρήση ψεμάτων από 

τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διασφαλίσουν τις ισορροπίες της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

για το αν τα ψέματα επηρέασαν την αυθεντικότητα στη μάθηση, για τα πρόσωπα στα οποία 

απευθύνθηκαν και τις αιτίες για τις οποίες είπαν ψέματα. Επίσης, έγινε προσπάθεια για 

προσέγγιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ηθικής τους. 

Ως καταλληλότερη μέθοδος επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση και το ερευνητικό εργαλείο 

ήταν ένα ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση 

ανοιχτού τύπου. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στη χρήση ψεμάτων ανά φύλο, ηλικία και βαθμίδα 

των εκπαιδευτικών.  

Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα στους μαθητές, τους συναδέλφους, τους 

γονείς, τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο και άλλους φορείς, είτε για διεκπεραιωτικούς λόγους, για 

ενθάρρυνση ή εκφοβισμό, είτε για να καλύψουν μαθητές ή συναδέλφους, είτε για διοικητικά 

θέματα. Δεν υπήρξε γενίκευση των αποτελεσμάτων ως προς την ηλικία, το φύλο ή τη βαθμίδα, 

λόγω έλλειψης βιβλιογραφικών αναφορών και τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά παρατηρήθηκαν 

αντιφατικές απαντήσεις εκπαιδευτικών, φανερώνοντας έλλειψη αξιοπιστίας, επαγγελματικότητας 

και αποτελεσματικότητας ως προς το έργο τους.  
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ABSTRACT 

The present study aims at investigating teachers’ ethics within the educational process. 

More specifically, it seeks to explore why and how educators adopt the use of lies, to whom they 

lie and whether their lies affect the authenticity of learning or function as a means of ensuring the 

balance of relations within the educational community.  

The participants are primary and secondary education teachers from the prefectures of 

Attica, Laconia, Rethymnon and Chania, Greece. Both qualitative and descriptive quantitative 

approaches have been employed to collect and analyze data. The research tool included both open-

ended and forced type questions. The analysis focused on the preference of employing lies by 

gender, age and school level [primary or secondary].   

It was found that teachers lied to a variety of persons [students, fellow teachers, the 

Principal, parents] for a variety of reasons [intimidation, encouragement, administrative matters]. 

There was no attempt for generalization of results due to lack of random sampling and teacher 

representation from a greater part of the country. A major result of this study is the abundance of 

the educators’ contradictory answers provided to similar questions in the qualitative and the 

quantitative part of the questionnaire. This fact underlines the necessity of more probing future 

research on the same issue but with the use of a different tool.      
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει η τάση για εξέλιξη και εξειδίκευση. Ο ανταγωνισμός και οι 

απαιτήσεις έχουν αυξηθεί σε όλους τους κλάδους. Συγκεκριμένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα παρατηρείται κάθε χρόνο η τάση για διόγκωση της διδακτέας ύλης, αύξηση των 

απαιτήσεων ως προς τους μαθητές, αλλά και ως προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η διαδικασία 

οδηγεί στην παραμέληση των κοινωνικών αξιών και δεοντολογικών ζητημάτων. Στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπάρχει επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς σχετική με τη 

διαχείριση ηθικών διλημμάτων και κρίσιμων καταστάσεων.  

Αναγκαία θεωρήθηκε, λοιπόν, η διερεύνηση της ηθικότητας των εκπαιδευτικών, αλλά και 

της άποψης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική ηθική τους. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας αρχικά τονίστηκαν οι αξίες των εκπαιδευτικών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η 

αποτελεσματικότητα του, ο ηγετικός του χαρακτήρας, η αυθεντικότητα και η ηθικότητά του. Σε 

επόμενη φάση έγινε διερεύνηση σε βιβλιογραφικές αναφορές για τις μορφές και τη σπουδαιότητα 

της ηγεσίας στη σχολική κοινότητα, για όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο για τους διευθυντές. 

Σπουδαία, επίσης, θεωρήθηκε η μελέτη για την ηθική ηγεσία στη σχολική κοινότητα. Ο 

εκπαιδευτικός στα πλαίσια διαχείρισης των σχέσεων με τους μαθητές, τους συναδέλφους, τους 

γονείς και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, έρχεται αντιμέτωπος με 

ηθικά διλήμματα και με την  ευθύνη της λήψης αποφάσεων, χωρίς να έχει κάποιες συγκεκριμένες 

οδηγίες που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της ηθικότητας των εκπαιδευτικών έγινε βιβλιογραφική 

έρευνα για τη χρήση ψεμάτων στην καθημερινότητα, για την ηθικότητα της παραποίησης της 

αλήθειας και για τα ψέματα που λένε γενικά οι άνθρωποι ανάλογα το φύλο τους.  Στο κεφάλαιο 

της  βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται και σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη χρήση 

ψεμάτων ανά ηλικία και φύλο, καθώς λόγω έλλειψης ποσότητας γενικά συναφών ερευνών και 

ερευνών στοχευμένων στη χρήση ψεμάτων στην εκπαίδευση, προτιμήθηκε να μη γίνει χωριστό 

κεφάλαιο βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Η χρήση ψεμάτων είναι ένα ευαίσθητο θέμα και περιορίζεται στα πλαίσια της 

ιδιωτικότητας του ατόμου. Για να διερευνηθεί με περισσότερη αξιοπιστία και ειλικρίνεια 

προτιμήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα. Με δύο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου έγινε έρευνα για το αν οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν ψέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την ισορροπία της 



σχολικής μονάδας, αν τα ψέματα που λένε μπορούν να επηρεάσουν την αυθεντικότητα στη 

μάθηση και την εκπαιδευτική διαδικασία, σε ποιους λένε ψέματα και τις αιτίες που λένε ψέματα.  

 Στη συνέχεια ακολούθησε η αναφορά στη μεθοδολογία µε βάση την οποία υλοποιήθηκε 

η συγκεκριμένη έρευνα, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι, παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, έγινε αναφορά στο δείγμα και τη χρησιμότητα της έρευνας, και έγινε περιγραφή 

διεξοδικά του εργαλείου και των σταδίων συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. 

Τέλος, έγινε αναφορά στην αξιοπιστία της έρευνας, στους περιορισμούς και τις δυσκολίες που 

προέκυψαν  στη συγκεκριμένη διερεύνηση.    

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε η καταγραφή των απαντήσεων ανά κατηγορία 

και ανά κωδικό εκπαιδευτικού, με σκοπό να τηρηθεί η ανωνυμία, στα πλαίσια της αξιοπιστίας της 

έρευνας. Ακολούθησε ανάλυση των αποτελεσμάτων χωριστά για την ερώτηση ανοιχτού τύπου 

και τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στη συζήτηση έγινε σχολιασμός των απαντήσεων σχετικά με 

τα πρόσωπα στα οποία απευθύνθηκαν οι εκπαιδευτικοί όταν είπαν ψέματα, ανά φύλο και ηλικία 

και τις αιτίες που είπαν ψέματα, ανά φύλο, ηλικία και βαθμίδα. Έγινε επίσης αναφορά στις 

ελλιπείς απαντήσεις που καταγράφηκαν και σχολιασμός των αντιφατικών απαντήσεων που 

παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί. Λόγω της χρήσης της τεχνικής «RADaR» (Watkins, 2017) , για 

την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, έγινε τεκμηρίωση της χρήσης του ερευνητικού εργαλείου, 

καθώς αποτελεί δευτερεύοντα στόχο της έρευνας η αποτελεσματικότητά του.  

Στο τέλος έγινε παρουσίαση των συμπερασμάτων της παρούσας ερευνητικής εργασίας, 

αλλά όχι γενίκευση των αποτελεσμάτων, λόγω της τυχαίας δειγματοληψίας και της ποιοτικής 

προσέγγισης και παρουσίαση ορισμένων προτάσεων για περαιτέρω έρευνα.  

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται εις βάθος ανάλυση των αξιών και του ρόλου των 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, όπως και της ηγεσίας και της ηθικής ηγεσίας στη σχολική 

κοινότητα. Ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και επισκόπηση γίνεται σύγκριση των 

ερευνών σχετικά με την οριοθέτηση των εννοιών που ανεφέρθηκε παραπάνω. 

 

1.1 Αξίες στην εκπαίδευση 

Ο ορισμός της έννοιας «αξία» είναι δύσκολο να διατυπωθεί ύστερα από πολλές συζητήσεις 

και αναζητήσεις που έχουν γίνει. Οι αξίες αλλάζουν ανάλογα την επιστήμη που τις μελετά και το 

πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται. Η ψυχολογία ερευνά τις αξίες του ατόμου, ενώ η κοινωνιολογία 

τις αξίες μιας κοινωνικής ομάδας γενικότερα, αλλά και στις δύο επιστήμες «οι αξίες αποτελούν 

ευρείες εννοιολογικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται από άτομα και κοινωνίες για να 

ερμηνεύσουν συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές των ανθρώπων με ολοκληρωμένο τρόπο 

και νόημα» (Hogg & Vaughan, 2010, σ. 762) 

Σύμφωνα με τους  Hughes και  Kroehler (2007, σελ. 127) οι αξίες θεωρούνται γενικές ιδέες 

που σχετίζονται με το επιθυμητό, αποδεκτό, σωστό και καλό για τα περισσότερα μέλη μιας 

κοινωνίας, προσφέρουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση άλλων ανθρώπων, αντικειμένων και 

διαφόρων γεγονότων, ως προς την ουσία και την ηθικότητά τους. Προκειμένου να 

νομιμοποιηθούν οι επιλογές των ανθρώπων, οι αξίες χαρακτηρίζονται ως ανώτερη πηγή για τη 

διαδικασία αυτή (Hughes & Kroehler, 2007, σ. 127). Οι αξίες μεταβάλλονται σε βάθος χρόνου, 

παρουσιάζουν διαφορετικούς κοινωνικούς κανόνες (Hughes & Kroehler, 2007, σ. 127),  είναι 

συνυφασμένες με κουλτούρες, κατασκευάζονται και συντηρούνται από την κοινωνία (Hogg & 

Vaughan, 2010, σ. 762).  

Σύμφωνα με τον Davis  (2011, όπως αναφέρεται στο Baloğlu, 2012) οι αξίες βοηθούν στην 

καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων των μελών μιας ομάδας, δίνουν ταυτότητα και πρότυπα στα 

μέλη της ομάδας τόσο σε ομαδικό επίπεδο, όσο και σε ατομικό και διατηρούν την ομάδα ενωμένη, 

ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες. Σε έρευνα που πραγματοποίηθηκε στην Τουρκία έγινε σύνδεση 

της ουσίας των αξιών με τον ηγέτη της ομάδας, καθώς η ποιότητα των μελών μιας ομάδας 

επηρεάζεται με τις αξίες  του ηγέτη της ομάδας (Baloğlu , 2012). Οι ηγέτες με αξίες προσπάθησαν 

να καλλιεργήσουν στα μέλη της ομάδας  τους την αξία της φιλίας, της συνεργασίας, της 



αλληλεγγύης, της αγάπης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας (Baloğlu , 2012, σ. 1377). Οι 

ηγέτες που λειτουργούσαν με βάση τις αξίες δεν χρειάστηκε να φερθούν αυταρχικά προς τα μέλη 

της ομάδας με σκοπό την αποτελεσματικότητα της  (Baloğlu , 2012, σ. 1378).  

Κάθε κοινωνία έχει διαφορετικές αρχές, ήθη, έθιμα και συνήθειες, επομένως και 

διαφορετικές αξίες. Επομένως κάθε άνθρωπος που γεννιέται αποκτά τις αξίες της κοινωνίας που 

αλληλοεπιδρά και εξελίσσεται. Στην ανάπτυξη του ανθρώπου καθοριστικό ρόλο έχει το σχολικό 

περιβάλλον, πέρα από την οικογενειακή δομή. Σε έρευνα που έγινε στην Αυστραλία εξετάστηκε 

η επιρροή των αξιών των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στους μαθητές (Brady, 

2011).  Στη σχολική κοινότητα τόσο οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια ποικιλία επαγγελματικών 

και προσωπικών αξιών, όσο και οι μαθητές μεταφέρουν μια ποικιλία αξιών από το σπίτι, όπως 

ανοχή, σεβασμό προς τους άλλους, κοινωνική και ατομική συνείδηση (Brady, 2011, σ. 56).  

Στην παραπάνω έρευνα αναφέρεται η τάση της σύγχυσης της προσωπικότητας με τις αξίες 

ενός ατόμου και των προσωπικών αξιών με τις επαγγελματικές αξίες. Ένας εκπαιδευτικός 

θεωρητικά πρέπει να είναι προσιτός, γοητευτικός, ενθουσιώδης και με χιούμορ, ωστόσο κάποιοι 

μαθητές προτιμούν το αντίθετο, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα του έργου του 

(Brady, 2011, σ. 57).  Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτει ένας 

εκπαιδευτικός, όπως να είναι αυθεντικός, ειλικρινής, να έχει εμπιστοσύνη στους μαθητές του και 

να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, να κατανοεί, να εκφράζει τα συναισθήματα του, να είναι 

ταπεινός, δημοκρατικός, ανεκτικός, αποφασιστικός, να αγαπά και να χαροποιεί τους μαθητές του 

σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία (Brady, 2011, σ. 58). 

Σύμφωνα με τον Durkheim (1961, όπως αναφέρεται στο Campbell, Kyriakides, Muijs, & 

Robinson, 2004, σ. 453)  η σχολική τάξη είναι σαν μία μικρή κοινωνία, που πρέπει να έχει κανόνες, 

ηθικό χαρακτήρα και τα μέλη της να είναι πειθαρχημένα. Σε βάθος χρόνου λόγω της 

πολυπολιτισμικότητας οι κοινωνικές αξίες αλλάζουν και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Ο 

εκπαιδευτικός, λοιπόν, οφείλει να είναι δίκαιος και δημοκρατικός, χωρίς προκαταλήψεις και 

ρατσισμό απέναντι στους μαθητές του (Campbell, Kyriakides, Muijs, & Robinson, 2004, σ. 457). 

Για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία πρέπει να καλλιεργηθεί ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών και ο εκπαιδευτικός να φροντίζει για την πρόοδο κάθε μαθητή 

(Campbell, Kyriakides, Muijs, & Robinson, 2004, σσ. 457-458). 

Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης της σχολικής τάξης είναι «υπεύθυνος ως 

άνθρωπος, ως εκπαιδευτικός, ως διοικητικό στέλεχος κι ως πολίτης» (Starratt R. , 2017, σ. 160). 



Η ευθύνη που έχει απευθύνεται στους μαθητές, τους γονείς, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 

τα προϊστάμενα διοικητικά κλιμάκια, το κράτος και την τοπική κοινωνία (Starratt R. , 2017, σσ. 

162-170). Οφείλει να εξασφαλίζει αυθεντικές εργασιακές και εκπαιδευτικές σχέσεις και να 

δημιουργεί ένα περιβάλλον υγιές για την εκμάθηση της πολιτικής αρετής από τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς (Starratt R. , 2017, σ. 183).  Ο σχολικός ηγέτης για να είναι αποτελεσματικός 

πρέπει να είναι αυθεντικός. Οι μαθητές ως «ακόλουθοι» του και υποστηρικτές του φέρονται 

αυθεντικά και ηθικά εφόσον ο ηγέτης τους τους το έχει καλλιεργήσει. Η αυθεντικότητά τους 

σχετίζεται με την αυτό- επίγνωση, της αυτό-αποδοχή και τις αυθεντικές πράξεις τους, αλλά 

συγκεκριμένα η αυθεντικότητα των υποστηρικτών εξαρτάται από την αυθεντικότητα του ηγέτη 

(Starratt R. , 2017, σσ. 34-35).   

Σε έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι οι σχολικοί ηγέτες δρούσαν με βάση 

τις προσωπικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές αξίες τους (Campbell, Gold , & Lunt, 2003). Οι 

αξίες τους ήταν επηρεασμένες από την ευρύτερη εκπαιδευτική, κοινωνική και προσωπική 

ανάπτυξη των μαθητών, των συναδέλφων εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας (Campbell, 

Gold , & Lunt, 2003, σ. 218). Οι εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες, στα πλαίσια των ηγετικών 

αξιών, έπρεπε να είναι ενεργοί και όχι παθητικοί δέκτες των αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική 

(Campbell, Gold , & Lunt, 2003, σ. 218). Μέσα από την έρευνα τονίστηκε ότι αυτές οι αξίες 

επηρέασαν τις σχέσεις τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ιδιαίτερα οι διευθυντές ως σχολικοί 

ηγέτες είχαν αρκετές ευθύνες, επιτηρούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία, έπρεπε να παίρνουν 

σοβαρές αποφάσεις και να είναι σε ετοιμότητα για κάθε αλλαγή που παρουσιαζόταν (Campbell, 

Gold , & Lunt, 2003, σ. 218). Με δημοκρατικό τρόπο και με τη συνεργασία σχολικής μονάδας και 

κοινωνίας, κατάφεραν να επιβιώσουν και να ορίσουν κοινές αξίες, ειδικά σε πλαίσια διαφορετικών 

και αντικρουόμενων αξιών (Campbell, Gold , & Lunt, 2003, σ. 218). 

 

1.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση 

Ένας εκπαιδευτικός ως μέλος της σχολικής κοινότητας έχει αρκετές ευθύνες κοινωνικού, 

ανθρωπιστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός, καθώς οδηγεί 

τη νέα γενιά από την κοινωνία των μικρών στην κοινωνία των μεγάλων, βοηθώντας τους να 

ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά (Πυργιωτάκης, 2011). Ένας εκπαιδευτικός ευέλικτος και 

δυναμικός με σταθερές και αξίες μπορεί να επιβιώσει στο σύγχρονο κόσμο. Με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί, θέτοντας σε 



δεύτερη μοίρα τη διατήρηση των ηθών, αξιών και εθίμων στην κοινωνία (Πυργιωτάκης, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκτελέσουν ένα δύσκολο έργο, πέρα από την ακαδημαϊκή ευθύνη 

των μαθητών, έχουν «να διαφυλάξουν και να μεταδώσουν στους μαθητές τις πνευματικές και τις 

ηθικές αξίες και να καλλιεργήσουν την κοινωνική προοπτική του αναπτυσσόμενου ανθρώπου» 

(Πυργιωτάκης, 2011, σ. 33).   

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση, οι διαρκείς ανατροπές, η αμφισβήτηση 

των πάντων, η διακίνηση υπέρογκου αριθμού πληροφοριών και τα φαινόμενα απομόνωσης είναι 

τα βασικά γνωρίσματα της εποχής που αναγκάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα να εξελιχθεί για να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται 

(Χρυσαφίδης, 2011). Σκοπός του σύγχρονου σχολείου είναι να καταπολεμήσει τον εγωισμό που 

κυριαρχεί στην κοινωνία, ενισχύοντας τις κοινωνικές σχέσεις (Χρυσαφίδης, 2011, σ. 40). Μέσα 

από την ομαδοσυνεργατική μάθηση το παιδί καλείται να βιώσει και να κατανοήσει τη 

σπουδαιότητα να συνυπάρχει με άλλους κατά τη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και 

διαμόρφωσης συνθηκών χαράς και αμοιβαιότητας (Χρυσαφίδης, 2011, σ. 41).  Η ευθύνη για την 

ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών και την ανάπτυξη της αυτονομίας τους επιβαρύνει τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καλλιεργήσει την επικοινωνία και την ισότητα 

μεταξύ των μελών της ομάδας, να λάβει υπόψη τα βιώματα και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών 

και να τα θεωρήσει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική διαδικασία (Χρυσαφίδης, 2011, σσ. 

41-43). Ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του ερευνητή έχει το χρέος να προσεγγίσει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα διαδραστικά και με βάση τις ανάγκες των μαθητών να οδηγηθεί σε μία 

αποτελεσματική διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2011, σ. 43).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός, καθώς μέσα από την προσφορά γνώσεων 

και αξιών, προετοιμάζει προσωπικότητες και κτίζει χαρακτήρες. Ο αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι σκοπός του είναι η διαμόρφωση ισορροπημένων προσωπικοτήτων και 

ατόμων με αυτοπεποίθηση (Κυριακίδης, 2011). Σύμφωνα με τον Κυριακίδη (2011) «ο 

αποτελεσματικός δάσκαλος είναι “ηθοποιός” με διπλή σημασία του όρου : α) διδάσκει ήθος και 

β) παίζει το ρόλο του σαν ηθοποιός». Το ήθος αποτελεί το συστατικό για τη διατήρηση των αξιών 

της κοινωνίας. Όταν ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής έχουν καλλιεργηθεί ηθικά, έχουν ως 

όπλα του χαρακτήρα τους τη δικαιοσύνη, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη, την υπομονή, την ανοχή 

και την ανεξικακία (Κυριακίδης, 2011, σ. 64).  Στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος, εκτός 

από τις γνώσεις, ο εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει και το ήθος μέσα από την αγωγή υγείας, την 



κυκλοφοριακή και περιβαλλοντολογική αγωγή, αγάπη για την πατρίδα, την ειρήνη, τη δημοκρατία 

και την θρησκεία (Κυριακίδης, 2011, σ. 64).  Κυνηγώντας την επαγγελματική και οικονομική 

επιτυχία, παραμελούνται τα «φρονηματιστικά» μαθήματα και υπερτονίζεται η επαγγελματική 

επιτυχία (Κυριακίδης, 2011, σ. 64). Έτσι παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά άνθρωποι με αγάπη 

για το χρήμα και τη δόξα, χωρίς ηθικές αναστολές  (Κυριακίδης, 2011, σ. 64).  

Σε μία σχολική τάξη ο εκπαιδευτικός έχει ηγετικό και υποδειγματικό ρόλο ως προς τους 

μαθητές του (Μπασέτας, 2007, σ. 196).  Η αυθεντία του εκπαιδευτικού είναι δύσκολο να υπάρξει 

λόγω της διαφορετικότητας των μαθητών (Μπασέτας, 2007, σ. 196). Κάθε εκπαιδευτικός καλείται 

να διαχειριστεί τις σχέσεις του με τους μαθητές του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και την 

υπακοή τους με δικιά τους θέληση και όχι με στρατιωτική πειθαρχία (Μπασέτας, 2007, σσ. 196-

197). Την «αυθεντία» τη μαθαίνει ο εκπαιδευτικός μέσα από τους κανόνες της κοινωνικής 

μάθησης, όπου οφείλει να σέβεται, να αγαπά, να είναι ειλικρινής, να εκπαιδεύει, να 

μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μαθητές και να μεταφέρει στη νέα γενιά ήθη και αξίες της 

κοινωνίας  (Μπασέτας, 2007, σσ. 198-200).  

Για να αναπτύξει την αυθεντικότητα μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 

κάποιες ικανότητες, όπως σφαιρική αντίληψη της διαδικασίας της μάθησης, τάση να αναζητά 

κανόνες για την διαφύλαξη της ισορροπίας μέσα στην τάξη, ικανότητα να ενεργοποιεί όλους τους 

μαθητές, ικανότητα για «διανεμητική» προσοχή, να θέτει κανόνες μέσα στην σχολική τάξη, καλή 

πρώτη επαφή και γνωριμία με τους μαθητές του (Μπασέτας, 2007, σσ. 204-211).  

Η αυθεντικότητα του εκπαιδευτικού σχετίζεται και με τον επαγγελματισμό του. Ο 

επαγγελματισμός δεν θεωρείται στοιχείο έμφυτο. Αντίθετα, συνδέεται με τις διαπροσωπικές 

ιδιότητες, τις συμπεριφορές και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού και 

συνδυάζεται με τη συλλογικότητα, την ευθύνη προς τους μαθητές, τους γονείς και τα μέλη της 

κοινότητας, καθώς και τις σχέσεις με άλλους φορείς (Hill-Berry, 2016, σ. 65).  

Σε έρευνα που έγινε στη Τζαμάικα αναφέρθηκε ότι λόγω της θέσης που κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να τηρούν την εκπαιδευτική πολιτική, τα πρότυπα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών (Hill-Berry, 2016, σ. 

72). Αποτελώντας πρότυπο για τους μαθητές οφείλουν να είναι ειλικρινείς και να λειτουργούν με 

ακεραιότητα, δίκαια και δεοντολογικά (Hill-Berry, 2016, σ. 72). Αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν αλλοιωμένες βαθμολογίες με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους, μειώνοντας έτσι τον επαγγελματισμό τους και την ηθικότητά τους (Hill-Berry, 



2016, σ. 72).  Το έργο του εκπαιδευτικού για να θεωρεί επαγγελματικό πρέπει να διακατέχεται 

από αυτοπειθαρχία και σταθερότητα, όσο δύσκολο και να είναι, γιατί παρουσιάζοντας ψευδή 

στοιχεία θα αδυνατήσουν στο μέλλον να ζητήσουν ειλικρίνεια από τους μαθητές τους (Hill-Berry, 

2016, σ. 72).  Για την αποτελεσματικότητα τους χρειάζεται να λειτουργούν, όπως θα περιμέναν 

να λειτουργήσουν οι μαθητές και οι συνάδελφοι τους προς αυτούς (Hill-Berry, 2016, σ. 72).  

Όπως σε κάθε επάγγελμα έτσι και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού υπάρχουν μικρά ή 

μεγάλα εμπόδια. Τα εμπόδια μπορεί να σχετίζονται με την αμοιβή του εκπαιδευτικού, με τις 

υποδομές της σχολικής μονάδας, τις διοικητικές αδικίες, προσωπικά και οικογενειακά 

προβλήματα, ή προβλήματα με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς  και τους γονείς (Κυριακίδης, 

2011, σ. 66).  Συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο των αντιπαραθέσεων των εκπαιδευτικών με 

τους γονείς των μαθητών, λόγω παρεξηγήσεων και παρερμηνειών των μαθητών (Κυριακίδης, 

2011, σ. 66). Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να προσέχει πως εκφράζεται χωρίς 

υπονοούμενα και διφορούμενα στοιχεία, αλλά και να προσέχει τη διαχείριση των σχέσεων των 

μαθητών, με σκοπό την αποφυγή βίας, λεκτικής ή σωματικής (Κυριακίδης, 2011, σ. 67). Ο 

εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας, έχοντας την ευθύνη των μαθητών, έχει χρέος να προστατέψει κάθε 

προσωπικότητα και να διερευνήσει τα βιώματα των επιθετικών παιδιών με σκοπό να τα βοηθήσει.  

Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, είτε θετική είτε αρνητική, αποτυπώνεται στη μνήμη 

των μαθητών και αποτελεί βίωμα που θα τους ακολουθεί μια ζωή. Το ύφος και ο τόνος που 

χρησιμοποιεί ένας δάσκαλος για να μιλήσει σε ένα παιδί και ο τρόπος που θα παρουσιάσει τα 

ενδιαφέροντα μέσα στην τάξη παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση δεοντολογίας του 

εκπαιδευτικού  (Campbell E. , 2008, σ. 357). Η αξιολόγηση που θα κάνει θα πρέπει να 

διακατέχεται από ειλικρίνεια και σεβασμό και ο εκπαιδευτικός να είναι τίμιος, επιμελής, δίκαιος 

και να δείχνει συμπόνια σε κάθε περίπτωση  (Campbell E. , 2008, σσ. 357-358). Είναι εύκολο να 

χαρακτηριστούν ηθικοί ή ανήθικοι από τους μαθητές, ανάλογα την ευγένεια και τη δοτικότητά 

τους ή τη σκληρότητά τους  (Campbell E. , 2008, σσ. 357-358).  

Ωστόσο, σύμφωνα με την Campbell (2008, σ. 358) η ηθικότητα του εκπαιδευτικού τόσο 

στη διδασκαλία, όσο και στις άλλες επαγγελματικές του ευθύνες θεωρείται δεδομένη λόγω της 

υποτιθέμενης επιρροής τους ως ηθικών μοντέλων για τα παιδιά. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

μονάδας η καθημερινότητα είναι γεμάτη εντάσεις και προκλήσεις, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε αμφισβήτηση της ηθικότητας των εκπαιδευτικών, παρόλο που θεωρητικά 

υποστηρίζεται ότι η έννοια της διδασκαλίας είναι εγγενώς ηθική (Campbell E. , 2008, σ. 367). Οι 



συγκρούσεις που μπορούν να προκληθούν είναι μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και 

διευθυντών ή μαθητών ή γονέων. Σύμφωνα με την Campbell (2008) δημιουργείται το ερώτημα αν 

θεωρείται ηθική η στάση του εκπαιδευτικού αν διαπιστώσει ότι κάποιος συνάδελφος 

εκπαιδευτικός είναι επιβλαβής για τους μαθητές,  και το αποκρύψει ή βαθμολογήσει το μαθητή 

δυσανάλογα με τις επιδόσεις του προκειμένου να μην υπάρξει τιμωρία από τους γονείς του. 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν υπάρξει μάρτυρες σε ανάρμοστες συμπεριφορές και έχουν έρθει 

αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, καθώς ανησυχούν μήπως με δικές τους παρεμβάσεις 

προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες και έτσι αποφεύγουν να κάνουν κάτι διαφορετικό (Campbell 

E. , 2008, σ. 367).  

Με την ηθικότητα και τα ηθικά διλήμματα του εκπαιδευτικού ασχολείται και η Shapira- 

Lishchinsky (2011), η οποία αναφέρει ότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ ηθικού σχολικού κλίματος 

και επίσημου- τυπικού, από τη μία η φροντίδα των μαθητών, ως προς τις ατομικές και κοινωνικές 

ανάγκες, και από την άλλη η τήρηση των σχολικών κανόνων και τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Αυτή 

η σύγχυση μπορεί να προκληθεί όταν ο εκπαιδευτικός έρχεται σε δίλλημα για να αποφασίσει τον 

τρόπο που θα φροντίσει καλύτερα τον μαθητή ή να διαχειριστεί ένα συνάδελφό του, όταν δρουν 

ενάντια στους κανόνες (Shapira- Lishchinsky, 2011, p. 648). Σε ηθικά διλήμματα μπορούν επίσης 

να έρθουν οι εκπαιδευτικοί όταν έχουν να αξιολογήσουν μια δίκαιη ή άδικη πράξη εντός της 

σχολικής μονάδας, για παράδειγμα όταν έχουν να μεταχειριστούν μαθητές από διαφορετικά 

κοινωνικά στρώματα και με διαφορετικές ανάγκες (Shapira- Lishchinsky, 2011, p. 649).  

Σύμφωνα με τη Shapira- Lishchinsky (2011, σ. 649) ο εκπαιδευτικός έρχεται συχνά σε 

ηθικό δίλημμα όταν κάποιος μαθητής εμπιστευτεί τον εκπαιδευτικό για κάποιο θέμα που δεν 

γνωρίζουν οι γονείς ή η διοίκηση, ή ακόμα και αν αντιληφθεί από μόνος του κάποιο ευαίσθητο 

θέμα που αντιμετωπίζει κάποιος μαθητής και είναι δύσκολο να το αναφέρει, αλλά χρειάζεται η 

βοήθεια επαγγελματιών θεραπευτών. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έρθει σε ηθικό 

δίλημμα αν δει κάποιο συνάδελφο του εκπαιδευτικό να κακομεταχειρίζεται κάποιον μαθητή,  ή 

αντιστρόφως να αντιληφθεί ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός είναι πολύ χαλαρός με την 

εκπαιδευτική του πολιτική, αφήνοντας τους μαθητές του χωρίς όρια (Shapira- Lishchinsky, 2011, 

σ. 649).  

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διαχείρισης των σχέσεων τους οι εκπαιδευτικοί με τους 

γονείς των μαθητών τους έρχονται σε ηθικά διλήμματα. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι γονείς 

θα πρέπει να επιβάλλουν περισσότερους κανόνες και να ανατρέφουν τα παιδιά τους με συνέπεια, 



ενώ οι γονείς από την άλλη επικρίνουν τους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι δεν διαθέτουν σαφή 

παιδαγωγική πολιτική και δεν ενημερώνουν τους γονείς για τις αξίες που διδάσκουν (Shapira- 

Lishchinsky, 2011, σ. 649). Οι γονείς για τους εκπαιδευτικούς θεωρούνται «πελάτες» του 

εκπαιδευτικού συστήματος και «σύμφωνα με την αντίληψη, ότι ο πελάτης είναι πάντα σωστός» 

οι εκπαιδευτικοί ενώ έχουν δίκιο, συμπεριφέρονται επιφυλακτικά και με προσοχή προς τους 

γονείς, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μαθητών   (Shapira- Lishchinsky, 2011, σ. 649). 

Σύμφωνα με την Shapira- Lishchinsky (2011, σ. 649) η πολυπλοκότητα του διδακτικού 

επαγγέλματος και η αβεβαιότητα για την ηθική στην εκπαίδευση φαίνονται από τα παραπάνω 

παραδείγματα ηθικών διλημμάτων.  

Σε έρευνα που έγινε σε σχολεία του Ισραήλ διαπιστώθηκε ότι  πολλά ηθικά διλήμματα 

οφείλονται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στις εκπαιδευτικές ικανότητες και στην έλλειψη 

αυτοπεποίθησης για να ενεργήσουν σωστά  (Shapira- Lishchinsky, 2011, σ. 655). Οι εκπαιδευτικοί 

ζήτησαν κατευθυντήριες γραμμές, όχι κανόνες,  καθώς τα ηθικά διλήμματα απαιτούν κριτική 

σκέψη (Shapira- Lishchinsky, 2011, σ. 655). Τα ηθικά διλήμματα των εκπαιδευτικών σε κρίσιμες 

καταστάσεις αποκάλυψαν ότι η αυτονομία τους περιορίστηκε από τα συναισθήματα αδυναμίας, 

καθώς δεν διέθεταν τις γνώσεις για το πώς να τα αντιμετωπίσουν (Shapira- Lishchinsky, 2011, σ. 

655). Σύμφωνα με την Shapira- Lishchinsky (2011, σ. 655) η έκθεση των εκπαιδευτικών σε μια 

σειρά κρίσιμων καταστάσεων θα μπορούσε να τους δώσει εμπειρικά τα εργαλεία για να 

αναπτύξουν αυτονομία κατά τη λήψη ηθικών αποφάσεων. 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε στην Κροατία, σε ανάλυση νομοθετικών εγγράφων,  

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες πληροφορίες σχετίζονται με τα διοικητικά ζητήματα, ενώ το 

θέμα της ηθικής παραμελείται και εμφανίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο σε κώδικες 

δεοντολογίας των κροατικών σχολείων (Turk & Vignjević, 2016, σ. 494). Σε αυτά τονίζονται η 

σημασία της ίσης μεταχείρισης των μαθητών και η σημασία της εκπαίδευσης ξεκινώντας από τις 

ανθρώπινες αξίες, όπως τη σωστή συμπεριφορά, την αγάπη, την ειρήνη, την ειλικρίνεια και την 

αποφυγή της βίας (Turk & Vignjević, 2016, σ. 494). Επιπλέον, μέσα από τους κώδικες 

υποδηλώνεται η αρχή του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να είναι 

υπεύθυνοι, ευσυνείδητοι, επαγγελματίες και ηθικοί ως προς τους μαθητές, τους συναδέλφους, 

τους γονείς και τους  άλλους παράγοντες, εξαλείφοντας τη διαφθορά και την εξαπάτηση που 

μπορεί να προκύψει από τους μαθητές (Turk & Vignjević, 2016, σ. 494). Στην ίδια έρευνα 

αναφέρεται, συγκεκριμένα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, στη μεταβατική φάση της 



εφηβείας ότι η κοινωνικοποίηση είναι καθοριστική, ώστε να αποδεχτούν οι μαθητές ένα ευρύ 

φάσμα αξιών, καθώς με τον συνεχή ανταγωνισμό για εξέλιξη και ανάπτυξη, οι αξίες 

παραγκωνίζονται (Turk & Vignjević, 2016, σ. 497).  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει καθημερινά λύσεις σε πολλά 

προβλήματα εντός της σχολικής μονάδας. Η ευελιξία, η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η 

ηθικότητα του θα του δώσουν λύσεις σε κάθε ηθικό δίλημμα που μπορεί να συναντήσει, ώστε να 

μπορέσει να πάρει αποφάσεις και να χαρακτηριστεί το έργο του αποτελεσματικό και δίκαιο. 

 

1.3 Ηγεσία στη σχολική κοινότητα  

Ο όρος ηγεσία είναι δύσκολο να αποτυπωθεί λόγω του ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

ευρημάτων. Πιθανότατα περισσότερα έχουν ερευνηθεί και λιγότερο είναι γνωστά για την ηγεσία 

από οποιοδήποτε άλλο θέμα στις επιστήμες συμπεριφοράς (Harris, 2005, p. 76).  Σύμφωνα με την 

κοινωνική ψυχολογία, ηγεσία νοείται «το να κάνεις τα μέλη της ομάδας να πετυχαίνουν τους 

στόχους της ομάδας» (Hogg & Vaughan, 2010, σ. 395). «Οι ηγέτης δίνουν τη δυνατότητα στις 

ομάδες να λειτουργούν ως παραγωγικά και συντονισμένα σύνολα.» (Hogg & Vaughan, 2010, σ. 

394). Επικρατέστερες μορφές ηγεσίας είναι η μετασχηματιστική, η ερμηνευτική, η εκπαιδευτική 

και η διοικητική ηγεσία (Harris, 2005, σ. 77).   

Σύμφωνα με τον Sergiovanni (2001, όπως αναφέρεται στο Harris, 2005, σσ. 77-78) η 

εκπαιδευτική ηγεσία προσεγγίζεται από την άποψη της ηγεσίας ως συμπεριφοράς και όχι ως 

δράσης και δίνεται υπερβολική έμφαση στην γραφειοκρατική εξουσία που εξισώνεται με ηγεσία 

με μια σειρά συναλλαγών μέσα σε έναν οργανισμό. Αυτή η λογική μορφή ηγεσίας βασίζεται στην 

ηγεσία που ισοδυναμεί με τη διαχείριση των συστημάτων και των διαδικασιών και όχι τη 

διαχείριση των ανθρώπων (Harris, 2005, σ. 78).  

Στα πλαίσια της ηγεσίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων στους υποστηρικτές των ηγετών 

(Harris, 2005, σ. 78). Αυτή η μορφή ηγεσίας είναι αυτή που δίνει έμφαση στις διαδικασίες και τα 

δεδομένα κατά την ενημέρωση για τη λήψη αποφάσεων (Harris, 2005, σ. 78). Με βάση την 

ανταλλαγή υπηρεσιών για διάφορα είδη ανταμοιβών που ο ηγέτης ελέγχει, ο ρόλος του ηγέτη των 

συναλλαγών είναι να επικεντρωθεί στους σκοπούς της οργάνωσης και να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να αναγνωρίσουν τι πρέπει να γίνει για να επιτύχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Harris, 2005, σ. 78). Η συναλλακτική ηγεσία ή η διοικητική προσέγγιση, καθώς σχετίζεται με τα 

σχολεία και τη σχολική φοίτηση, αφορά κατά κύριο λόγο τις δομές, δίνοντας έμφαση στους 



οργανωτικούς σκοπούς και όχι στους ανθρώπους (Harris, 2005, σ. 78). Ο ρόλος του 

συναλλακτικού ηγέτη είναι να επικεντρωθεί στους βασικούς σκοπούς της οργάνωσης και να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τι πρέπει να γίνει για να επιτύχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα (Harris, 2005, σ. 78).  

Αντιθέτως, η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια ηγετική προσέγγιση που επικεντρώνεται 

στους ανθρώπους και όχι στις δομές και ασχολείται κυρίως με την πολιτισμική παρά με τη 

διαρθρωτική αλλαγή (Harris, 2005, σ. 79). Αυτή η μορφή ηγεσίας προϋποθέτει ότι κύριος σκοπός  

ηγεσίας πρέπει να είναι οι δεσμεύσεις και οι ικανότητες των οργανωτικών μελών (Harris, 2005, 

σ. 79). Οι δεσμεύσεις σχετίζονται  με οργανωτικούς στόχους και μεγαλύτερες ικανότητες για την 

επίτευξη των στόχων, ώστε να οδηγούν σε επιπλέον προσπάθεια και μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

της ομάδας (Harris, 2005, σ. 79).  

Σύμφωνα με τον Sergiovanni (2001, όπως αναφέρεται στο Harris, 2005) στη 

μετασχηματιστική ηγεσία οι ηγέτες και οι υποστηρικτές του είναι ενωμένοι για την επιδίωξη 

κοινών στόχων υψηλότερου επιπέδου, με σκοπό να γίνουν καλύτεροι και να διαμορφώσουν το 

σχολείο σε μια νέα κατεύθυνση (Harris, 2005, σ. 79).  Οι ηγέτες που ενεργούν σε αυτόν τον τρόπο 

προσπαθούν να δρουν σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους, αντί να ασκούν έλεγχο πάνω τους 

και για αυτό περιγράφεται η ηγεσία ως  «ηθική τέχνη» και όχι μια τεχνική επιστήμη (Harris, 2005, 

σ. 79).  Σαν αρχή η μετασχηματιστική ηγεσία έχει την αλλαγή, οπότε από την άποψη αυτή 

οποιοσδήποτε ηγέτης που επιφέρει αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως μετασχηματιστικός ηγέτης, 

βέβαια η αλλαγή αυτή να σχετίζεται με τη σχέση ηγέτη και υποστηρικτών προς αμοιβαίο όφελος 

(Harris, 2005, σ. 79). 

Οι δύο πιο σημαντικές πτυχές της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι ότι, πρώτον, οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες διαχειρίζονται συνεχώς και σταθερά πολλές ανταγωνιστικές εντάσεις και 

διλήμματα και, δεύτερον, οι αποτελεσματικοί ηγέτες λειτουργούν με ένα ανθρωποκεντρικό 

μοντέλο (Harris, 2005, σ. 80). Αυτή η μορφή ηγεσίας δεν ξεκινά από τη βάση της εξουσίας και 

του ελέγχου, αλλά από την ικανότητα να δρα με άλλους και να επιτρέπει σε άλλους να δρουν 

(Harris, 2005, σ. 80). Οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν 

και να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο ή το σύνολο των συνθηκών που 

αντιμετωπίζουν (Harris, 2005, σ. 80). Από αυτή την άποψη, η ηγετική συμπεριφορά τους 

εξαρτάται από το πλαίσιο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται (Harris, 2005, σ. 80). Οι 



επιλογές που κάνουν σχετίζονται άμεσα με τις δικές τους πεποιθήσεις, τις αξίες και το στυλ 

ηγεσίας που υποστηρίζουν (Harris, 2005, σ. 80).  

Στη σχολική ηγεσία υπάγεται και η διανεμημένη ηγεσία, όπου είναι μια αναδυόμενη 

ιδιότητα μιας ομάδας ή ενός δικτύου αλληλοεπιδρώντων ατόμων (Harris, 2005, σ. 81). Πρόκειται 

για μια μορφή συντονισμένης δράσης που αφορά την πρόσθετη δυναμική που συμβαίνει όταν οι 

άνθρωποι συνεργάζονται ή είναι το προϊόν της σύμπραξης (Harris, 2005, σ. 81). Η κατανεμημένη 

ηγεσία θεωρητικά σημαίνει πολλαπλές πηγές καθοδήγησης και κατεύθυνσης, τα οποία 

καθίστανται συνεκτικά μέσα από μια κοινή κουλτούρα (Harris, 2005, σ. 81).  Η κατανεμημένη 

θεωρία ηγεσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση της έννοιας της εκπαιδευτικής ηγεσίας, 

καθώς ενσωματώνει τις δραστηριότητες πολλών ομάδων ατόμων σε ένα σχολείο που εργάζονται 

για την καθοδήγηση και την κινητοποίηση του προσωπικού στη διαδικασία των εκπαιδευτικών 

αλλαγών, γίνεται κοινωνική κατανομή της ηγεσίας, με στόχο την αλληλεπίδραση πολλών ηγετών 

και τέλος, οδηγείται σε αλληλεξάρτηση, υποστηρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι 

διαφόρων ειδών και σε διάφορους ρόλους μοιράζονται την ευθύνη (Muijs & Harris, 2003, p. 440). 

Στην συνέχεια στα πλαίσια της εκπαιδευτικής- σχολικής ηγεσίας παρουσιάζεται ένα 

μοντέλο καθοδηγητικό, καθώς η προσοχή των ηγετών στρέφεται στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών, καθώς συμμετέχουν σε δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των 

μαθητών (Harris, 2005, σ. 82).  Θεωρείται σημαντική η κατανόηση της σημασίας της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, διότι βασίζεται στη δημιουργία των συλλογικών κανόνων στα σχολεία, τα 

οποία αποδεικτικά στοιχεία έχουν δείξει ότι συμβάλλουν άμεσα στην αποτελεσματικότητα, τη 

βελτίωση και την ανάπτυξη του σχολείου (Muijs & Harris, 2003, σ. 444). Η ηγεσία των 

εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια και αφορά μια δυναμική μεταξύ ατόμων μέσα σε μια οργάνωση και ασχολείται πρωτίστως 

με τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών (Harris, 2005, σ. 82). Η συλλογική αλληλεπίδραση 

θέτει τουλάχιστον τις βάσεις για την ανάπτυξη κοινών ιδεών και για τη δημιουργία μορφών 

ηγεσίας (Muijs & Harris, 2003, σ. 445).  Η σημαντικότητα της  ηγεσίας των εκπαιδευτικών γίνεται 

αντιληπτή όταν οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν την ικανότητα να καθοδηγούν και να επιδρούν στις 

σχέσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια του σχολείου και στη διδασκαλία (Muijs & Harris, 2003, 

σ. 445).  

Για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής μονάδας σπουδαίο ρόλο παίζει η 

συναισθηματική διάσταση της ηγεσίας στα σχολεία και οι τρόποι οικοδόμησης αυτοεκτίμησης και 



θετικών σχέσεων μέσα στα σχολεία (Muijs & Harris, 2003, σ. 445). Η ηγεσία των εκπαιδευτικών 

προσφέρει έναν «νέο επαγγελματισμό» που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την 

αναγνώριση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη, ενώ πρακτικά παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο 

οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για να βελτιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες των νέων (Muijs & 

Harris, 2003, σ. 445). Η ηγεσία των εκπαιδευτικών επαναφέρει την ηγεσία του σχολείου από την 

ατομικότητα στη συλλογικότητα και ενισχύει τη δράση στα πλαίσια της κατανεμημένης ηγεσίας 

(Muijs & Harris, 2003, σ. 445).  

Σύμφωνα με τον Harris (2005, σ. 83) η ηγεσία έχει χαρακτηριστεί καθοδηγητική, 

θεωρώντας την ξεχωριστή οντότητα από τη διοίκηση, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία 

και τη μάθηση. Μέσα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών, καλλιεργεί τους 

εκπαιδευτικούς  κοινωνικά, ακαδημαϊκά, πνευματικά και εκπαιδευτικά (Harris, 2005, σ. 83). 

Υποστηρίζει ότι αυτό το μοντέλο διαφέρει από τις άλλες γραφειοκρατικές, οραματικές και 

επιχειρηματικές θεωρίες ηγεσίας που κυριαρχούν, καθώς έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο (Harris, 

2005, σ. 83).  Επομένως, για να θεωρεί ένας σχολικός ηγέτης αποτελεσματικός πρέπει να 

επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς και να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη και τους 

προβληματισμούς τους (Harris, 2005, σ. 83). 

Τέλος, σύμφωνα με τους Leithwood & Jantzi (1998, όπως αναφέρεται στο Muijs & Harris, 

2003)) και Helm (1989, όπως αναφέρεται στο Muijs & Harris, 2003, σ. 441)  έρευνες είχαν δείξει 

ότι για την ανάπτυξη του σχολείου οι σχολικοί ηγέτες παρέχουν την δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων, ώστε να διανέμονται οι ευθύνες και η 

εξουσία για ηγεσία σε όλο το σχολείο, λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του προσωπικού, 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων των ομάδων κατά τη διάρκεια 

συνεδριάσεων του προσωπικού, παρέχουν αυτονομία στους εκπαιδευτικούς, προσαρμόζουν τις 

συνθήκες εργασίας, ώστε το προσωπικό να καταφεύγει σε συνεργασία, εξασφαλίζουν τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

μονάδας και δημιουργούν ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ύστερα από την ανάλυση του ρόλου των 

εκπαιδευτικών, των ειδών της ηγεσίας και των ευθυνών του σχολικού ηγέτη, παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο τα χαρακτηριστικά και οι αξίες του ηθικού ηγέτη. 

1.4 Από τον ηγέτη στον ηθικό ηγέτη 

Αρχικά οι θεωρίες ηγεσίας είχαν εξεταστεί σε τέσσερις ομάδες, η προσέγγιση των 

χαρακτηριστικών, της συμπεριφοράς, της κατάστασης και οι νέες θεωρίες ηγεσίας (Özan, 



Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 163).  Σύμφωνα με την προσέγγιση των χαρακτηριστικών οι ηγέτες 

γεννιούνται, δεν γίνονται (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 163). Οι πρώτοι ερευνητές της 

ηγεσίας συσχέτιζαν την ηγεσία με το ύψος, την εμφάνιση, την ενέργεια, την αυτοεκτίμηση, την 

κυριαρχία, τη νοημοσύνη, τη λεκτική επιρροή, τη διαίσθηση, την προνοητικότητα, τη 

δημιουργικότητα και την πείρα (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 163). Στη συνέχεια, 

αμφισβητώντας αυτή τη θεωρία, άλλοι ερευνητές κατέφυγαν στη προσέγγιση της συμπεριφοράς, 

παρατηρώντας αυτό που πραγματικά κάνουν οι ηγέτες (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 163). 

Στη προσέγγιση της κατάστασης οι ερευνητές υποστήριξαν ότι κάθε πολιτική απαιτεί 

διαφορετικό στυλ ηγεσίας και η ηγετική συμπεριφορά υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τις 

συνθήκες που επικρατούν (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). Αμφισβητώντας όλα τα 

παραπάνω οι πιο σύγχρονοι ερευνητές κατέφυγαν στις νέες θεωρίες της ηγεσίας που 

παρουσιάζονται παραπάνω (βλ. υποκεφάλαιο 1.3),  όπως τη μετασχηματιστική ηγεσία, την ηγεσία 

των συναλλαγών, την ηγεσία του οραματισμού και την ηγεσία των υπαλλήλων (Özan, Özdemir, 

& Yirci, 2017, σ. 164).  

Ο ηγέτης μιας ομάδας διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον προσδιορισμό των στόχων, 

καθώς ασκεί επιρροή στα μέλη της ομάδας. Για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας είναι 

απαραίτητη η επιτυχία όχι μόνο του προσδιορισμού των στόχων αλλά και η επιρροή στα μέλη της 

ομάδας ώστε να πετύχουν τους στόχους αυτούς (Hogg & Vaughan, 2010, σ. 396). Πολλοί 

ερευνητές πιστεύουν ότι είναι χάρισμα να είναι κάποιος αποτελεσματικός ηγέτης, όπως επίσης ότι 

έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως εξωστρέφεια- ορμητικότητα, προσήνεια, 

ευσυνειδησία, συναισθηματική σταθερότητα, νοητική ικανότητα και δεικτικότητα στην εμπειρία 

(Hogg & Vaughan, 2010, σσ. 397-398). 

Σε μικρές ομάδες συναντάμε δύο τύπους ηγετών, τον εμπειρογνώμονα και τον κοινωνικο- 

συναισθηματικό ηγέτη. Για τη διαχείριση των σχέσεων και συγκεκριμένα των συγκρούσεων σε 

μία ομάδα βασικό ρόλο παίζει ο κοινωνικο- συναισθηματικός ηγέτης, καθώς είναι υπεύθυνος για 

τη δημιουργία αρμονίας και τη διαχείριση του άγχους της ομάδας. (Hughes & Kroehler, 2007, σ. 

229). Έρευνα που έγινε στο Πακιστάν έδειξε ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων συνδέεται 

άμεσα με την ηγεσία.  Ένας καλός ηγέτης ενθαρρύνει το έργο των υπαλλήλων του ερχόμενος σε 

επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους να εκφράζονται ελεύθερα 

και να νιώθουν δημιουργικοί κερδίζουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό τους (Rana , Malik, & 

Hussain, 2016, p. 162). Το έργο των ηγετών σχετίζεται με το ομαδικό κλίμα εργασίας, με κοινούς 



στόχους της ομάδας, με δημιουργικότητα και ευελιξία για τη λύση των προβλημάτων (Rana , 

Malik, & Hussain, 2016, σ. 163). 

Ο Διευθυντής ως επικεφαλής της ομάδας συχνά υποκινά και διευκολύνει τις συζητήσεις 

για την εκμάθηση της ομάδας. Μπορεί να αφαιρεί τα συλλογικά και διαπροσωπικά εμπόδια 

παροτρύνοντας τα μέλη στην αυτορρύθμιση της ομάδας ως προς τη διαχείριση των διαφωνιών και 

των προβλημάτων της (Schaubroeck, Carmeli, Bhatia, & Paz, 2016, p. 1712).  

Επίσης, ο ηγέτης μιας ομάδας  παροτρύνει την ομάδα για συζήτηση ενσωματώνοντας ο 

καθένας ατομικά τις γνώσεις τους και ρισκάροντας για την υλοποίηση νέων ιδεών, έτσι μέσα από 

αυτήν την διαδικασία διαπιστώνουν τα μέλη τη δύναμη της συνεργασίας και της ομαδικότητας 

(Schaubroeck, Carmeli, Bhatia, & Paz, 2016, σ. 1715). Βέβαια μετά από συζητήσεις για στόχους, 

λήψη αποφάσεων, προγραμματισμό και διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων, επόμενο βήμα αποτελεί η 

ανατροφοδότηση από όλα τα μέλη της ομάδας με συντονιστή τον διευθυντή προς την αποφυγή 

λαθών και συγκρούσεων (Schaubroeck, Carmeli, Bhatia, & Paz, 2016, σ. 1723). Γενικότερα, ένας 

ηγέτης πρέπει να είναι δίκαιος και ειλικρινής στην ομάδα του. Να τους προστατεύει και να τους 

υπερασπίζεται σε κάθε εξωτερικό κίνδυνο. Να διεκδικεί τα δικαιώματα της ομάδας και να μάχεται 

για το κοινό καλό παραμερίζοντας τα ατομικά συμφέροντα.  

Στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης των τεχνολογιών επικοινωνίας  η 

σχολική διαχείριση έρχεται αντιμέτωπη με ηθικά διλήμματα όλο και συχνότερα (Özan, Özdemir, 

& Yirci, 2017, σ. 162). Σε τομείς όπως η πολιτική, η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και η υγεία, η ηθική εμφανίζεται συχνότερα (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 162). Οι διακρίσεις, 

η φοροδιαφυγή, η δωροδοκία και η προκατάληψη είναι ορισμένα από αυτά τα ηθικά προβλήματα 

(Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 162). Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας γονείς, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί περιμένουν από τους διευθυντές να διαχειριστούν και να λύσουν τα ηθικά 

διλήμματα που προκύπτουν (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 162). Αυτό ενισχύει τη σημασία 

της ηθικότητας και αυξάνει τις υποχρεώσεις των διευθυντών, ορίζοντας αναγκαία τη θέσπιση 

γραπτών δεοντολογικών κανόνων για τους διευθυντές σχολείων ώστε λαμβάνουν αποφάσεις με 

ακεραιότητα, δικαιοσύνη και με ηθικό τρόπο, ειδικά για θέματα προσωπικού (Özan, Özdemir, & 

Yirci, 2017, σ. 161).  

Η λέξη δεοντολογία (ethics) χρησιμοποιούταν κάποτε για περιγράψει τα έθιμα και τις 

αντιλήψεις που ξεχώριζαν μία κοινωνία από άλλες (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). «Η 

ετυμολογία βασίζεται στην ελληνική λέξη “Ήθος”. Αργότερα, άρχισε να σημαίνει κυρίως 



χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία και οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο ηθική για να 

περιγράψουν αξιοπρεπείς συμπεριφορές.» (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). Αυτό οδήγησε 

στη διερεύνηση των κριτηρίων για να οριστεί κάτι ηθικό ή να προσδιοριστεί σωστό ή λάθος (Özan, 

Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164).  

Στον τομέα της ηθικής υπάρχει το φαινόμενο της ηθικής συνείδησης. Σύμφωνα με τον 

Τζαβάρα (2006, σελ. 197) η ηθική συνείδηση παίζει το ρόλο του κριτή, ως εσωτερική «φωνή», 

πριν την πραγματοποίηση μιας πράξης, προτρέπει ή αποτρέπει να γίνει αυτή η πράξη ή μετά τη 

πραγματοποίηση της πράξης έχει δικαστικό ρόλο επαινώντας ή κατηγορώντας το υποκείμενο.  

Αυτή η εσωτερική «φωνή» προβλημάτισε αρκετούς φιλοσόφους, ξεκινώντας από το Σωκράτη. 

Άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν μια θεϊκή – ενστικτώδης δύναμη, χωρίς εμπειρική επιρροή και άλλοι 

αμφισβητώντας την, θεωρούσαν ότι η ηθική συνείδηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κοινωνικά 

πρότυπα και τις επιρροές, διότι αν ήταν έμφυτη δεν θα υπήρχε η ανηθικότητα στην κοινωνία 

(Τζαβάρας , 2006, σσ. 197-199). Σύμφωνα με τον Starratt (2004, σελ. 5, όπως αναφέρεται στο 

Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164) ορίζει την «ηθική ως κανόνες, πεποιθήσεις, υποθέσεις και 

αξίες που καθορίζουν τα όρια μιας ηθικής ζωής.»  

Ερευνώντας την έννοια της ηθικής, πρέπει να αναφέρουμε την ηγεσία και την ηθική ηγεσία 

(Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). Οι ηγέτες με επιρροή είναι στην πραγματικότητα αυτοί 

που ξέρουν πώς να κερδίσουν την εύνοια των εργαζομένων πριν τους ζητήσουν να ακολουθήσουν 

(Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164).  Η αξία του ηγέτη εξαρτάται από τη διαμόρφωση καλών 

σχέσεων και τη λήψη ηθικών αποφάσεων (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). Διαφορετικά, 

οι κανόνες εφαρμογής καθίστανται δυσκολότεροι και η ηγεσία του διευθυντή- ηγέτη 

αμφισβητείται (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164). Για να ασκήσει κάποιος επιρροή σε άλλους 

χρειάζεται να αποκτήσει τη δύναμη μέσα από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους, με τον 

εκφοβισμό και την άσκηση δύναμης (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164).  

Τέλος, στις ηγετικές θεωρίες, η ηθική ορίζεται ως ένα στοιχείο. Οι ερευνητές έχουν αρχίσει 

να εξετάζουν την ηθική ηγεσία ως ξεχωριστό στυλ ηγεσίας (Sağnak, 2017). Σύμφωνα με την 

κοινωνική θεωρία μάθησης, τα άτομα μαθαίνουν μέσω των προτύπων τους και του 

παραδειγματικού ρόλου τους μέσω της παρατήρησης και της απομίμησης (Sağnak, 2017). Οι 

Trevino, Hartman και Brown (2000) δήλωσαν ότι η ηθική ηγεσία συνδέεται με δύο πτυχές: ως 

ηθικό πρόσωπο και ως ηθικός υπεύθυνος (Sağnak, 2017, p. 1104). Ο διαχειριστής (manager) 

χαρακτηρίζεται από προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ειλικρίνεια και η ηθική ακεραιότητα 



(Sağnak, 2017, p. 1104). Οι ηθικοί ηγέτες είναι ειλικρινείς, αξιόπιστοι, δίκαιοι. Ο ηθικός 

διευθυντής επιδεικνύει προληπτικές προσπάθειες για να επηρεάσει την ηθική συμπεριφορά των 

υποστηρικτών του, θέτει δεοντολογικά πρότυπα και χρησιμοποιεί την επιβράβευση και τις ποινές 

για την εφαρμογή αυτών των προτύπων (Sağnak, 2017, p. 1104). Ο ηθικός διευθυντής δημιουργεί 

ισχυρότερα ηθικά μηνύματα που προσελκύουν την προσοχή των υποστηρικτών του, τις σκέψεις 

και τη συμπεριφορά τους (Sağnak, 2017, p. 1104). Ο ηγέτης βρίσκει τρόπους να εστιάσει την 

προσοχή του οργανισμού και παρέχει τις αρχές της ηθικής και των αξιών που θα καθοδηγούν τις 

οργανωτικές ενέργειες (Sağnak, 2017, p. 1104).   

Αξίζει κανείς να αναρωτηθεί τι γίνεται σε περίπτωση διατάραξης ενός ισορροπημένου και 

ηθικού πλαισίου. Σε συνέχεια της οριοθέτησης των εννοιών των αξιών, της ηθικής, του ρόλου και 

της ηγεσίας των εκπαιδευτικών, ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα ψέματα 

που χρησιμοποιούνται από την κοινωνία γενικότερα στην καθημερινότητα. Επίσης, έγινε έρευνα 

για την παραποίηση της αλήθειας και για τη χρήση των ψεμάτων από τους ανθρώπους ανάλογα 

το φύλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και επισκόπηση 

ερευνών σχετικά με τα ψέματα που λένε οι άνθρωποι γενικότερα στην κοινωνία, ανά ηλικία και 

φύλο, αλλά και για την παραποίηση της αλήθειας. Η συγκεκριμένη διερεύνηση έγινε στην 

προσπάθεια ανεύρεσης συναφών ερευνών για τα ψέματα στην εκπαίδευση, αλλά λόγω έλλειψης 

αυτών, προτιμήθηκε η παρακάτω θεματική προσέγγιση.  

 

2.1 Ψέματα στην καθημερινότητα 

Για την διερεύνηση της χρήσης των ψεμάτων στην καθημερινότητα των ανθρώπων έχουν 

γίνει αρκετές έρευνες. Βέβαια λόγω της λεπτότητας του θέματος είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η 

ακριβής αλήθεια. Το ψέμα έχει διάφορες διαστάσεις και θεωρείται απειλή για την ηθικότητα της 

κοινωνίας. Οι περισσότερες έρευνες σχετίζουν την ηθική και τη χρήση ψεμάτων με την θρησκεία, 

ιδιαίτερα σε έρευνες για τις εκπαιδευτικές μονάδες.  

Σε έρευνα που είχε γίνει στην Αμερική ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράφουν 

όλες τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και όλα τα ψέματα που είπαν κατά τη διάρκεια αυτών 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, καθημερινά για μια εβδομάδα (DePaulo, Kashy, Kirkendol, 

Wyer, & Epstein, 1996, pp. 979-980).  Περιέγραψαν επίσης τους συνεργάτες τους στις κοινωνικές 

τους αλληλεπιδράσεις, τους στόχους των ψεμάτων τους και τους λόγους για τους οποίους είπαν 

τα ψέματά τους (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, pp. 979-980). Η εικόνα που 

παρουσιάζει ο καθένας για τον εαυτό του στους άλλους στην καθημερινή κοινωνική ζωή είναι 

αλλοιωμένη (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, pp. 979-980). Η παραπλανητική 

παρουσίαση είναι σκόπιμα σχεδιασμένη για να προάγει μια ψευδή εντύπωση (DePaulo, Kashy, 

Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, pp. 979-980).  

Στην παραπάνω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού είπε ψέματα για 

τον εαυτό της για ψυχολογικούς λόγους, με κίνητρο την απόκτηση αυτοπεποίθησης και όχι για 

προσωπικό όφελος (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 991).  Πολλοί, επίσης, 

είπαν ψέματα για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, ενθαρρύνοντας τους και στηρίζοντας τους 

ψυχολογικά, αφού θεώρησαν ότι θα είναι και οι ίδιοι σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση αν 

έλεγαν την αλήθεια (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 991). Οι περισσότεροι 

μάλιστα απάντησαν ότι τα ψέματα που έχουν πει είναι τόσο ασήμαντα, που δεν θα έχουν 



πρόβλημα αν ανακαλυφθούν και επίσης, στην ερώτηση αν το ξαναέλεγαν οι περισσότερες 

απαντήσεις ήταν θετικές (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 991). 

Σε έρευνα που έγινε στην Αυστρία παρουσιάζονται τα ψέματα ως συχνό φαινόμενο που 

λέγονται ακούσια και αυθόρμητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων ανεξάρτητα από την 

ηλικία (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015).  Η φοροδιαφυγή, η παράνομη λήψη μουσικής, η 

χρήση του λεωφορείου χωρίς εισιτήριο, τα διευθυντικά στελέχη που αξιολογούν γενναιόδωρα,  οι 

έφηβοι που χρησιμοποιούν ψεύτικη ηλικία προκειμένου να αγοράσουν καπνό και οινόπνευμα, οι 

οδηγοί ταξί που δίνουν λανθασμένες πληροφορίες σε έναν ξένο επιβάτη, οι γιατροί που δίνουν 

στους ασθενείς τους εικονικό φάρμακο, οι γονείς και οι δάσκαλοι που υπερβάλλουν τους επαίνους 

τους σε ένα παιδί με χαμηλή επίδοση, προκειμένου να αποφύγουν τα μειωμένα επίπεδα 

προσπάθειας λόγω απογοήτευσης,  είναι μερικά παραδείγματα ψεύδους στην καθημερινότητα 

(Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 13).   

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τα ψέματα των ενηλίκων, αλλά στην συγκεκριμένη έρευνα 

μελετάται η χρήση ψεμάτων από εφήβους ηλικίας 10-11 ή 16-17 ετών (Glätzle-Rützler & 

Lergetporer , 2015, σ. 13). Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην κατανάλωση καπνού και 

οινοπνεύματος, όπου οι έφηβοι αναφέρουν την νόμιμη ηλικία για την αγορά, με αποτέλεσμα την 

εξαπάτηση του πωλητή (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 13). Γενικότερα στην Αυστρία, 

έρευνες έχουν συνδέσει την παιδική ηλικία θετικά με ένα ευρύ φάσμα άλλων προβληματικών 

συμπεριφορών, όπως  επιθετικότητα, διαταραχές συμπεριφοράς, κλοπές,  ή παραβατικότητα, που 

αυτά προμηνύουν την εγκληματικότητα και τη χρήση ναρκωτικών στην εφηβεία και την 

ενηλικίωση (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 13). 

Στην παραπάνω έρευνα, επίσης, διαπιστώθηκε  ότι η αρνητική ηλικιακή επίδραση στην 

ψεύτικη κατάσταση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις διαφορές στις κοινωνικές προτιμήσεις 

(Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 18). Στην ανάλυση παλινδρόμησης έγινε έλεγχος 

επιπρόσθετα για το φύλο, την ανοχή κινδύνου και τον αριθμό των αδελφών (Glätzle-Rützler & 

Lergetporer , 2015, σ. 18). Από τον έλεγχο φάνηκε ότι δεν υπάρχει επίδραση του φύλου στα 

ψέματα (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 18). Είναι ενδιαφέρον ότι η ανοχή κινδύνου δεν 

συσχετίζεται με το ψέμα, δεδομένου ότι ο κίνδυνος σύλληψης είναι εγγενής σε κάθε προσπάθεια 

εξαπάτησης (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 18). Τέλος, ο αριθμός των αδελφών είναι 

αρνητικά συνδεδεμένος με την τάση να λένε ένα εγωιστικό ψέμα (Glätzle-Rützler & Lergetporer 

, 2015, σ. 18).  



Επίσης, σε έρευνα που έγινε σχετικά με τα ψέματα που λένε τα παιδιά στην Κίνα, έδειξε  

ότι το ψέμα είναι ένα κοινό κοινωνικό φαινόμενο. Εμφανίζεται τακτικά σε διάφορα κοινωνικά 

πλαίσια για πολλούς σκοπούς. Για τα παιδιά, υπάρχουν δύο τύποι ψέματος που έχουν μεγάλη 

σημασία κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίηση τους ( Xu, Bao, Fu, Talwar, & Lee, 2010, p. 581). 

Ένας τύπος είναι τα ψέματα που παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες και συνήθως λέγονται ώστε 

να επωφεληθούν σε βάρος των άλλων ( Xu, Bao, Fu, Talwar, & Lee, 2010, p. 581). Ως αποτέλεσμα 

της αντικοινωνικής φύσης αυτού του τύπου ψεύδους, αποθαρρύνεται γενικά από τους δασκάλους 

των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία ( Xu, Bao, Fu, Talwar, & Lee, 2010, p. 581). Ο άλλος τύπος 

ψεμάτων είναι αυτός έχει σκοπό να βοηθήσει, όχι να βλάψει ένα άλλο άτομο ( Xu, Bao, Fu, 

Talwar, & Lee, 2010, σ. 581).  

Σύμφωνα με τους Xu, Luo, Fu, & Lee (2009) μια ψευδής δήλωση με σκοπό να βοηθήσει, 

ή γίνεται στα πλαίσια της ευγένειας, δε θεωρείται τόσο ως ψέμα σε σχέση με μια άλλη ψευδή 

δήλωση που είχε σκοπό να βλάψει. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας φάνηκε ότι όσο αυξανόταν η 

ηλικία του δείγματος τόσο περισσότερο υποστήριζαν το παραπάνω εύρημα. Οι ενήλικες μάλιστα 

απάντησαν θετικά τόσο στα ψέματα όσο και στην αλήθεια, με σκοπό να βοηθήσουν για 

πληροφορίες ή στα πλαίσια της ευγένειας, υποδεικνύοντας έτσι ότι έδωσαν προτεραιότητα 

βοηθώντας τους άλλους στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Xu, Luo, Fu, & Lee, 2009). 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε στην Τουρκία σχετικά με την άποψη που είχαν οι εκπαιδευτικοί 

για την ηθικότητα  και την χρήση ψεμάτων των διευθυντών παρατηρήθηκε ότι καθώς αυξανόταν 

το έτος αρχαιότητας, περισσότεροι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι οι διευθυντές ενεργούσαν 

σύμφωνα με τα πρότυπα δεοντολογίας και επιδίωκαν γενικά να επιλύσουν τα θέματα ταυτόχρονα 

εντός του πλαισίου των δεοντολογικών προτύπων (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017). 

 Έτσι δεν μπορεί να διατυπωθεί κάποιο σίγουρο συμπέρασμα για τη χρήση ψεμάτων στην 

καθημερινότητα ανάλογα την ηλικία. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζεται συνοπτική 

λόγω έλλειψης αντίστοιχων ερευνών για την χρήση ψεμάτων στην καθημερινότητα. Η 

πρωτοτυπία της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας φαίνεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση 

(βλ. κεφ. 4), όπου είναι δύσκολο να βρεθεί αντίστοιχη έρευνα για τη χρήση ψεμάτων 

συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, αλλά προσεγγίζεται μέσω της ανάλυσης του ρόλου και της 

ηθικότητας των εκπαιδευτικών, όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω κεφάλαια.  

 



2.2 Παραποίηση της αλήθειας και ηθική 

Η χρήση ψεμάτων είτε στην καθημερινότητα είτε στην εκπαίδευση ή σε κάποιο άλλο 

επάγγελμα, θεωρείται ανήθικη διαδικασία. Για τον Kant, ένα ψέμα ήταν ασυμβίβαστο με τη δική 

του αξιοπρέπεια ως ανθρώπινο ον (Schauer & Zeckhauser , 2007, σ. 1). Στην συγκεκριμένη έρευνα 

υποστηρίζεται ότι μερικοί θεωρούν ότι το λάθος του ψέματος σχετίζεται με την αδυναμία του 

θύματος να κάνει κάποια επιλογή έτσι ώστε να είναι αυτόνομο (Schauer & Zeckhauser , 2007, σσ. 

1-2). Άλλοι πάλι υποστηρίζουν το ψέμα μόνο σε ωφέλιμες καταστάσεις (Schauer & Zeckhauser , 

2007, σσ. 1-2). Επίσης, στην συγκεκριμένη έρευνα υπάρχει ο προβληματισμός αν θεωρείται ψέμα 

η απόκρυψη ή η παραποίηση της αλήθειας (Schauer & Zeckhauser , 2007, σσ. 3-4). Αρχικά 

υποστηρίζεται ότι η παραποίηση της αλήθειας δεν θεωρείται στην ουσία ψέμα, ούτε είναι τόσο 

επιβλαβής όσο το ψέμα (Schauer & Zeckhauser , 2007, σσ. 3-4). Συχνά όμως οι συνέπειες είναι 

εξίσου σοβαρές, αλλά αν εντοπιστεί είναι λιγότερο πιθανό να υπόκεινται σε νομικές ή μη νομικές 

κυρώσεις (Schauer & Zeckhauser , 2007, σσ. 3-4).  

Η ασάφεια και η υπερβολή στη χρήση της γλώσσας θεωρείται μια ήπια μορφή 

παραποίησης της πραγματικότητας (Schauer & Zeckhauser , 2007, σ. 8). Τέτοια παραδείγματα 

παρουσιάζονται στο εμπόριο και τη διαφήμιση, όπου οι φράσεις που χρησιμοποιούν αφήνει την 

εντύπωση μιας διαφορετικής εικόνας από την πραγματική (Schauer & Zeckhauser , 2007, σσ. 8-

9). Συχνότερο θεωρείται το φαινόμενο παραποίησης της αλήθειας από το ψέμα, διότι είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμο και τιμωρείται (Schauer & Zeckhauser , 2007, σ. 10). 

Σε έρευνα που έγινε στην Κίνα γίνεται αναφορά σε μία κατηγορία ψεμάτων που τα έχουν 

χαρακτηρίσει «μπλε ψέματα». Τα «μπλε ψέματα» τα χρησιμοποιούν συχνά με σκοπό το κοινό 

καλό και η διαδικασία αυτή δικαιολογείται ηθικά (Fu, Evans, Wang, & Lee, 2008, p. 1). Οι 

απαιτήσεις της κοινωνίας είναι τέτοιες που αναγκάζονται να πουν τα «μπλε ψέματα» για να 

ανταπεξέλθουν (Fu, Evans, Wang, & Lee, 2008, p. 1). Από την παιδική ηλικία κάθε άτομο μπαίνει 

στη διαδικασία να πει ψέματα (Fu, Evans, Wang, & Lee, 2008, pp. 1-2). Στα πλαίσια της 

κοινωνικοποίησης το παιδί λέει ψέματα για να υποστηρίξει τα άτομα της ομάδας του (Fu, Evans, 

Wang, & Lee, 2008, p. 2). Όσο μεγαλώνει κάθε άτομο αυξάνεται η τάση της χρήσης ψεμάτων 

(Fu, Evans, Wang, & Lee, 2008, p. 2). Σε έρευνα που έγινε παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά της 

Καθολικής Ιταλίας δεν θεωρούν ψέματα τις ευλογημένες ψεύτικες δηλώσεις ενός ιερέα (Fu, 

Evans, Wang, & Lee, 2008, p. 2). Επιπλέον, τα παιδιά ηλικίας 7-11 στην Κίνα συνέχιζαν να λένε 

ψέματα για να ωφεληθούν συλλογικά ή ατομικά, σε αντίθεση με τα δυτικά παιδιά (Fu, Evans, 



Wang, & Lee, 2008, p. 2). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η ηθική αντίληψη των παιδιών για 

το ψέμα μπορεί να επηρεαστεί από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο κοινωνικοποιούνται (Fu, 

Evans, Wang, & Lee, 2008, p. 2). Καθώς τα παιδιά γίνονται όλο και περισσότερο εκτεθειμένα 

στον πολιτισμό τους, η αντίληψη τους για τα ψέματα και τις ηθικές αξίες  επηρεάζονται από τα 

πολιτιστικά πρότυπα, επομένως επηρεάζεται και η συμπεριφορά τους (Fu, Evans, Wang, & Lee, 

2008, p. 2).   

Για την παραποίηση της πραγματικότητας ή της αλήθειας οι βιβλιογραφικές αναφορές 

ήταν περιορισμένες, καθώς οι περισσότερες έρευνες στόχευαν στην διερεύνηση της χρήσης 

ψεμάτων. Έτσι η ηθικότητα της συγκεκριμένης ενότητας είναι δύσκολο να εξεταστεί ξεχωριστά, 

παρά μόνο να συσχετιστεί με την ουσία της ηθικής, όπως αναλύεται στα παραπάνω κεφάλαια.  

  

2.3 Ψέματα και φύλο 

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τη χρήση των ψεμάτων στην 

καθημερινότητα ανάλογα το φύλο δεν βρέθηκαν αρκετές έρευνες, όμως τα αποτελέσματα των 

ερευνών που ακολουθούν μπορούν να δώσουν μία εικόνα για το είδος των ψεμάτων που λένε οι 

άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες και αντιστρόφως. 

Σε έρευνα που έγινε στην Αμερική σχετικά με τη χρήση ψεμάτων ανάλογα το φύλο των 

ανθρώπων παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι γυναίκες να είναι πιο κοινωνικές από τους άνδρες, 

δίνοντας κοινωνική υποστήριξη σε άλλους ανθρώπους (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & 

Epstein, 1996, σ. 980). Οι γυναίκες δεν είναι μόνο πιο πιθανό να προσφέρουν οικειότητα στις 

αλληλεπιδράσεις τους με άλλους, αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να λάβουν το ίδιο (DePaulo, 

Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 980). Οι αλληλεπιδράσεις με τις γυναίκες 

θεωρούνται πιο σημαντικές, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, καθώς λαμβάνουν 

μεγαλύτερη κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & 

Epstein, 1996, σσ. 980-981).  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ένας από τους τρόπους με τους οποίους 

οι γυναίκες ενθαρρύνουν την οικειότητα και την αλληλεγγύη στις αλληλεπιδράσεις τους με 

άλλους είναι να λένε ψέματα (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σσ. 980-981). 

Η διαπίστωση είναι ότι οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, λένε περισσότερα ψέματα για να 

ωφελήσουν άλλους ανθρώπους, κολακευτικά, παρήγορα και προστατευτικά (DePaulo, Kashy, 

Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σσ. 980-981). 



Στην παραπάνω έρευνα παρατηρήθηκε, μελετώντας τους φοιτητές κολλεγίων, οι γυναίκες 

να λένε περισσότερα ψέματα σε άλλους από ό, τι οι άνδρες,  και λιγότερα εγωκεντρικά ψέματα 

(DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 993). Οι γυναίκες, όταν είναι με άλλες 

γυναίκες, είναι επίσης πιο διατεθειμένες να λένε ψέματα για τους ανθρώπους (DePaulo, Kashy, 

Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 993). Οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι 

προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις γυναίκες με τα ψέματά τους (DePaulo, Kashy, Kirkendol, 

Wyer, & Epstein, 1996, σ. 993). Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι γυναίκες στις οποίες είπαν 

ψέματα, περισσότερο από τους άντρες, θα αισθανόταν χειρότερα αν τους είχαν πει την αλήθεια 

(DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σ. 993). Παρατηρήθηκε η τάση να λένε πιο 

εγωκεντρικά ψέματα στους άνδρες και περισσότερο ενθαρρυντικά και προστατευτικά ψέματα στις 

γυναίκες, οι συμμετέχοντες φαινόταν να χρησιμοποιούν τα ψέματά για να εντυπωσιάσουν τους 

άνδρες και να προστατεύουν και να καθησυχάζουν τις γυναίκες (DePaulo, Kashy, Kirkendol, 

Wyer, & Epstein, 1996, σ. 993). 

Αργότερα σε άλλη έρευνα που έγινε σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου της 

Μασαχουσέτης στην Αμερική έγινε σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με τις 

παραπλανητικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα τους (Tyler & Feldman, 2004). Η παρούσα 

μελέτη διαπίστωσε ότι η συνολική συχνότητα της χρήσης ψεμάτων για γυναίκες ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Επειδή οι γυναίκες ρυθμίζουν τις απαντήσεις τους ώστε να 

είναι σύμφωνες με τους άλλους, είναι πιο επιρρεπείς από τους άνδρες στο να παραποιούν την 

πραγματικότητα (Tyler & Feldman, 2004, σ. 2611). Συνολικά, η συχνότητα της χρήσης ψεμάτων 

από τους συμμετέχοντες δεν διέφερε σημαντικά κατά την αλληλεπίδραση με άτομο του ίδιου ή 

του αντίθετου φύλου (Tyler & Feldman, 2004, σ. 2611). Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίσης, μια 

αναμενόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων και της προσδοκίας για 

μελλοντική αλληλεπίδραση, καθώς οι γυναίκες χρησιμοποίησαν πιο συχνά ψέματα από τους 

άνδρες στις περιπτώσεις που αναμενόταν να συναντήσουν τα άτομα που αλληλοεπιδρούσαν στο 

μέλλον, ενώ  όταν δεν περίμεναν να τους συναντήσουν ξανά, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 

εμφάνισαν τα ίδια ποσοστά παραπλανητικής συμπεριφοράς (Tyler & Feldman, 2004, σσ. 2611-

2612).  

Επομένως, οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες μπορούν να εξαπατήσουν τους 

άλλους όταν περιμένουν μελλοντική αλληλεπίδραση, σε σύγκριση με την αναμονή να μην υπάρξει 

μελλοντική αλληλεπίδραση, αλλά και οι άνθρωποι μπορούν να εμφανίζουν πιο συχνά 



παραπλανητικές συμπεριφορές όταν αλληλοεπιδρούν με άτομα που δεν γνωρίζουν (Tyler & 

Feldman, 2004, σ. 2612).  Τέλος, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ότι το φύλο και η προσδοκία 

μελλοντικής αλληλεπίδρασης είναι δύο μεταβλητές που επηρεάζουν εάν και πότε οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν παραπλανητική συμπεριφορά (Tyler & Feldman, 2004, σ. 2613). Ενώ έρευνα που 

έγινε στην Αυστρία για τα ψέματα που λένε τα παιδιά ανά ηλικία έδειξε ότι δεν υπάρχει επίδραση 

του φύλου στα ψέματα (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 18). 

Ο αριθμός των ερευνών και τα αποτελέσματα δε μπορούν να οδηγήσουν σε γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για την επιρροή του φύλου στη χρήση ψεμάτων στην καθημερινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει την ηθική ηγεσία στην εκπαίδευση και τη 

χρήση ψεμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ηθικής ηγεσίας και 

των αξιών μας προσέφεραν ποικιλία ορισμών και βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει να 

κατέχει ο ηγέτης κάθε οργανισμού. Για την προσέγγιση του θέματος για τα ψεύδη και τις 

παραποιήσεις στην εκπαίδευση υπήρξε η ανάγκη για διερεύνηση της χρήσης ψεμάτων γενικότερα 

στην καθημερινότητα, ανά ηλικία και φύλο και για διερεύνηση της παραποίησης της αλήθειας. Σε 

αυτήν την ανάγκη οδήγησε η έλλειψη συναφών ερευνών τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και στη 

σύγχρονη παγκόσμια έρευνα.  

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός ερευνών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 

σχετικά με την ηθική πηγάζουν από θεολογικές αναζητήσεις και προβληματισμούς. Για τα ψεύδη 

στην εκπαίδευση δεν έχουν βρεθεί έρευνες σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε έρευνες του εξωτερικού η 

προσέγγιση του θέματος γίνεται από έρευνες σχετικές με την ηθική ηγεσία και τις αξίες των 

εκπαιδευτικών.  Για τη χρήση ψεμάτων από τους εκπαιδευτικούς, είτε προς τους μαθητές, είτε 

προς τους συναδέλφους, είτε άλλους φορείς, δεν έχουν βρεθεί ξεκάθαρες έρευνες. Γι’ αυτό και 

προτιμήθηκε η ενιαία σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και επισκόπησης (βλ. κεφ.1 και κεφ. 2) 

Η άκαρπη διαδικασία αναζήτησης σύγχρονων συναφών ερευνών με την προκείμενη 

έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη και την επισήμανση της πρωτοτυπίας του θέματος και 

της ανάγκης για περαιτέρω προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρεται η μεθοδολογία µε βάση την οποία υλοποιήθηκε 

η συγκεκριμένη έρευνα και ειδικότερα περιγράφεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι,  

παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα, γίνεται αναφορά στο δείγμα και τη χρησιμότητα της 

έρευνας. Το ερευνητικό εργαλείο περιγράφεται διεξοδικά, όπως και τα στάδια συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία της έρευνας, 

στους περιορισμούς και τις δυσκολίες που προέκυψαν  στη συγκεκριμένη διερεύνηση.    

 

4.1 Σκοπός της έρευνας  

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ψέματα ή 

παραποιούν την αλήθεια προκειμένου να διασφαλίσουν τις ισορροπίες της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, αν τα ψέματα αυτά επηρεάζουν την αυθεντικότητα στην μάθηση και την εκπαιδευτική 

μονάδα, αλλά και κατά πόσο είναι ηθική αυτή η διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

εξετάζεται αν οι διδάσκοντες έχουν ηθικό και επαγγελματικό προφίλ και αν η ηθικότητά τους 

επηρεάζεται κατά  την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, διερευνάται αν υπάρχουν διαφορές στα 

είδη ψεμάτων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τα πρόσωπα που απευθύνονται ανά 

φύλο και βαθμίδα και στις αιτίες που χρησιμοποιούν ψέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία ανά 

ηλικία, φύλο και βαθμίδα που ανήκουν.    

Μέσα από ερωτήσεις κλειστού τύπου, σχετικά με τον αν λένε οι εκπαιδευτικοί ψέματα, 

έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν με ειλικρίνεια ή παρουσίαζαν 

αντιφατικές απαντήσεις. Ξεκινώντας με την ερώτηση για το λόγο που θα έλεγαν ψέματα αν 

χρειαστεί για ένα εκπαιδευτικό θέμα, είχαν να επιλέξουν, για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός 

της σχολικής μονάδας, για την εξασφάλιση του καλού της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί 

το σχολείο, για να προασπιστούν τα δίκαια των μαθητών τους, αν θεωρούν βλαβερό ένα 

συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσουν  πολλά οφέλη για τους μαθητές τους ή τους 

συναδέλφους τους ή αν γενικά δεν λένε ψέματα ποτέ. 

Στη συνέχεια, με την δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί 

ο λόγος που δεν λένε ψέματα όσοι επέλεξαν αυτήν την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. 

Είχαν να επιλέξουν, δηλαδή, ότι δεν λένε ψέματα διότι θα αποτελέσουν κακό παράδειγμα στους 

συντελεστές της σχολικής μονάδας, φοβούνται τον διασυρμό, αν τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα ή 

αν πιστεύουν ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. 



Μέσα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της ερώτηση ανοιχτού τύπου, σχετικά με το 

παράδειγμα που κλήθηκαν να δώσουν οι εκπαιδευτικοί για τη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και είχε αποτέλεσμα, και των απαντήσεων των ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, έγινε προσπάθεια να ανιχνευτεί η ηθικότητα των εκπαιδευτικών και ο 

σεβασμός ως προς το ρόλο τους ως παιδαγωγοί και φορείς για την μεταφορά των αξιών από την 

προηγούμενη γενιά στην επόμενη.  

Δευτερεύοντα στόχο της έρευνας αποτελεί η ανάγκη για επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητας του εργαλείου “RADaR”1 (Watkins, 2017), σύμφωνα με το οποίο γίνεται 

γρήγορη και αυστηρή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με την τεχνική της μείωσης των δεδομένων. 

Η τεχνική “RADaR” περιλαμβάνει τη χρήση πινάκων και λογιστικών φύλλων σε απλή μορφή του 

λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, με σκοπό την ανάπτυξη πινάκων δεδομένων με το 

περιεχόμενο των απαντήσεων, που ύστερα από αναθεωρήσεις και μείωση των δεδομένων οδηγεί 

σε πιο εύχρηστη μορφή. «Είναι αυστηρή λόγω της συστηματικής ανάλυσης που εμφανίζεται κατά 

τη διάρκεια κάθε σταδίου της διαδικασίας και επιταχύνεται, επειδή ο χρόνος που απαιτείται για 

την αναθεώρηση και τη μείωση κάθε φάσης του πίνακα δεδομένων γίνεται μικρότερος, καθώς ο 

χρήστης παράγει πιο συμπυκνωμένες και συνοπτικές παρουσιάσεις των δεδομένων κειμένου» 

(Watkins, 2017) . 

 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα  

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας συνδυαστικά µε εμπειρικά δεδομένα αλλά και το 

προσωπικό µας προβληματισμό ως προς το συγκεκριμένο θέμα, µας καθοδήγησαν στον 

προσδιορισμό των ερευνητικών ερωτημάτων της συγκεκριμένης έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη 

το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως 

εξής: 

 Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ψέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την 

ισορροπία της σχολικής μονάδας; 

 Τα ψέματα αυτά επηρεάζουν την αυθεντικότητα στη μάθηση και την εκπαιδευτική 

διαδικασία; 

 Σε ποιους απευθύνονται τα ψέματα; 

                                                             
1 RADar: Rigorous and Accelerated Data Reduction: αυστηρή και ταχεία μείωση των δεδομένων 



 Για ποιο λόγο έχουν πει ψέματα; 

 Είναι ηθική αυτή η διαδικασία; 

 

 4.3 Χρησιμότητα της έρευνας 

Λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στις μέρες μας εξαιτίας της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, οι σχέσεις και η επικοινωνία των ανθρώπων βρίσκονται σε δυσκολότερα 

επίπεδα, καθώς δεν υπάρχει υπομονή και ψυχραιμία. Η διαχείριση των σχέσεων μεταξύ μιας 

μονάδας και των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη μονάδα αυτή παρουσιάζεται αρκετά 

δύσκολη. Πόσο μάλλον σε μία εκπαιδευτική μονάδα, που η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων, 

τοπικών φορέων και άλλων εξωτερικών παραγόντων είναι επιτακτικής ανάγκης, ώστε κάθε 

εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αποτελεσματική ως προς το συμφέρον των μαθητών.  

Σε κάθε σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι συχνά με διλήμματα είτε 

εκπαιδευτικής φύσεως είτε ηθικής. Η ηθικότητα του κάθε ατόμου σχετίζεται με τις προσωπικές 

πεποιθήσεις, δεσμεύσεις και αξίες που ενστερνίζεται (Starratt R. , 2017, σ. 102). Επομένως, είναι 

καθαρά υποκειμενική η αντιμετώπιση και η προσέγγιση οποιουδήποτε θέματος παρουσιάζεται 

στην σχολική μονάδα.   

Στην παρούσα φάση είναι ανάγκη να μελετηθεί αν τηρούνται οι ηθικές αξίες σε συνδυασμό 

με τις τυπικές διαδικασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις ηγετικές θεωρίες, η ηθική ορίζεται 

ως ένα στοιχείο. Οι ερευνητές έχουν αρχίσει να εξετάζουν την ηθική ηγεσία ως ξεχωριστό στυλ 

ηγεσίας (Sağnak, 2017). Επομένως, θεωρείται ενδιαφέρουσα η έρευνα για την ηθικότητα και το 

ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς  οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μόνο το ρόλο του παιδαγωγού, αλλά 

και του ηγέτη, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα στην εκπαίδευση των παιδιών, ως πρότυπο 

και «αυθεντία» των κοινωνικών αξιών.  

Τέλος, ενδιαφέρουσα θεωρείται και η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί κατέφυγαν στη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα 

πρόσωπα που απευθύνθηκαν. Στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκαν οι διαφορές μεταξύ αντρών 

και γυναικών, ανά ηλικία και βαθμίδα που ανήκουν. Σημαντικός προβληματισμός θεωρείται και 

αν η παραποίηση της αλήθειας ή αν ένα «αθώο» ψέμα επηρεάζει την ηθικότητα και την 

αυθεντικότητα ενός εκπαιδευτικού.   

  



4.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και ερευνητικό εργαλείο 

Αφορμή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί συνήθως, ένας προβληματισμός, ένα 

ερευνητικό ερώτημα. Για τη συγκεκριμένη έρευνα καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο προβληματισμός 

και η ανάγκη για αναζήτηση για το θέμα της επαγγελματικής ηθικής των εκπαιδευτικών, της 

επιβλέπουσας καθηγήτριας κυρίας Ελευθερίας Αργυροπούλου, η οποία κατασκεύασε και το 

ερευνητικό εργαλείο (βλ. Παράρτημα I).  Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω μεικτού τύπου 

ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα I) και μοιράστηκε από την ίδια στους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Ρεθύμνου και 

Χανίων.   

Η προσπάθεια ενός ερευνητή να μελετήσει την προσωπικότητα των υποκειμένων 

προκειμένου να κατανοήσει τις αξίες και την ηθικότητα τους, μέσα από τις εμπειρίες τους, μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της ποιοτικής διερεύνησης, στο βαθμό, βέβαια, όπου αυτό είναι δυνατό. Για 

την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε αρχικά η ποιοτική προσέγγιση προκειμένου να υπάρξει 

εμβάθυνση στην ερμηνεία των γεγονότων, των καταστάσεων και των συμπεριφορών. Αφού έγινε 

η ανάλυση των απαντήσεων της ερώτησης ανοιχτού τύπου, έγινε και η ανάλυση των ερωτήσεων 

κλειστού τύπου, αλλά με ποιοτική προσέγγιση περιγραφικά, για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

απαντήσεων, όπως αναλύεται παρακάτω. Η μεθοδολογική προσέγγιση θεωρείται μεικτή αλλά με 

ποιοτική προσέγγιση. 

Το ερωτηματολόγιο, ως ερευνητικό εργαλείο,  που κατασκευάστηκε απαρτίζεται από δύο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου. Τα ερευνητικά αντικείμενα 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν, επίσης, τα ατομικά δημογραφικά στοιχεία τους, για το φύλο τους, 

την ηλικία τους, την παρούσα θέση που είχαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αν υπηρετούσαν 

την οργανική τους θέση, αν ήταν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι, κωδικό ειδικότητας, έτη 

προϋπηρεσίας, μορφωτικό επίπεδο, επιμορφώσεις, σχολική μονάδα στην οποία ανήκαν και 

περιοχή σχολικής μονάδας. Επίσης, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι πολλαπλής επιλογής για 

την άμεση και σύντομη απάντηση των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.  

Λόγω της ευαισθησίας του θέματος της ηθικής και της χρήσης ψεμάτων έγινε στοχευμένα 

η επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου με σκοπό να μην υπάρξει προσωπική επαφή 

ερευνητή και ερευνητικού υποκειμένου, ώστε να μπορεί ο ερωτώμενος εκπαιδευτικός να 

εκφραστεί ελεύθερα και αναλυτικά. Παρόλου που με το ερωτηματολόγιο δεν μπορούν να 

επιτευχθούν διευκρινίσεις, εμβάθυνση και περαιτέρω ερωτήσεις στις απαντήσεις, μπορεί όμως να 



επιτευχθεί η αξιοπιστία και να δοθεί εκτεταμένη έμφαση στην ικανότητα γραφής (Coehn, Manion 

, & Morrison, 2008, σσ. 453-454). Τέλος, με το ερωτηματολόγιο υπάρχει η δυνατότητα της 

επιλογής μεγάλου δείγματος, ώστε να διεξαχθεί μια σαφέστερη και ολοκληρωμένη έρευνα.  

 

4.5 Η επιλογή του δείγματος 

Ο πληθυσμός αναφοράς της συγκεκριμένης έρευνας είναι διακόσιοι εξήντα πέντε (265) 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομών Αττικής, Λακωνίας, 

Ρεθύμνου και Χανίων, οι οποίοι στην ουσία αποτελούν και το δείγμα της συγκεκριμένης 

διερεύνησης (βλ. πίνακες 3,4,5). Από τους διακόσιους εξήντα πέντε (265) οι ογδόντα τρεις (83) 

ήταν άντρες και οι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ήταν γυναίκες, ενώ έξι (6) δεν συμπλήρωσαν το 

φύλο τους. Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι ηλικιακές κατηγορίες, όπου στην ηλικία 30-35 ετών ήταν 

42 άτομα, στην κατηγορία 36-40 ετών ήταν 44, στην κατηγορία 41-45 ετών ήταν 60, στην 

κατηγορία 46-50 ετών ήταν 40, στην κατηγορία 51-55 ετών ήταν 28 και από την ηλικία 56 και 

άνω ήταν 16, ενώ 35 άτομα δεν συμπλήρωσαν την ηλικία τους. Στον Πίνακα 5 φαίνονται οι 

κωδικοί των ειδικοτήτων, όπου από αυτό διακρίνεται ότι οι κωδικοί ΠΕ60,70 (νηπιαγωγοί και 

δάσκαλοι) που ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν συνολικά εκατό (100) άτομα, ενώ οι 

υπόλοιπες ειδικότητες απαρτιζόταν εκατό πενήντα τρία (153) άτομα και ανήκουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν και δώδεκα ερωτηματολόγια που δεν είχα συμπληρωθεί στο 

συγκεκριμένο πεδίο. 

 Σχετικά με τη δειγματοληψία, ενώ στην αρχή έγινε προσπάθεια για να είναι τυχαία, λόγω 

της άρνησης των εκπαιδευτικών να απαντήσουν, μπορεί να χαρακτηριστεί «βολική», αφού τελικά 

απάντησε το δείγμα που ήταν δεκτικό να συμμετάσχει στην έρευνα. 

Η διανομή του ερευνητικού εργαλείου και η συλλογή των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων έγινε από την επιβλέπουσα καθηγήτρια.  Η επιλογή των εκπαιδευτικών ανά 

φύλο, βαθμίδα και ηλικία, όπως και των άλλων ατομικών στοιχείων, ήταν τυχαία. Επομένως, δεν 

μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων από το δείγμα σε έναν πληθυσμό ατόμων, αλλά 

αξιοποίηση της λεπτομερούς περιγραφής των ψεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και είχαν θετικά αποτελέσματα, για την καλύτερη κατανόηση του 

φαινομένου. 

 

 



Φύλο Πληθυσμός Ποσοστό % 

 Άνδρας 83 31.3 

Γυναίκα 176 66.4 

Σύνολο 259 97.7 

Κενές 

απαντήσεις 

 6 2.3 

Σύνολο 265 100.0 
Πίνακας 1 Φύλο 

 

Ηλικία Πληθυσμός Ποσοστό % 

 30-35 ετών 42 15.8 

36-40 ετών 44 16.6 

41-45 ετών 60 22.6 

46-50 ετών 40 15.1 

51-55 ετών 28 10.6 

56 και άνω 16 6.0 

Σύνολο 230 86.8 

Κενές 

απαντήσεις 

 35 13.2 

Σύνολο 265 100.0 
Πίνακας 2 Ηλικία  

 

Κωδικός  Ειδικότητας Πληθυσμός Ποσοστό % 

 ΠΕ70 30 11.3 

ΠΕ03 18 6.8 

ΠΕ04 13 4.9 

ΠΕ01 3 1.1 

ΠΕ11 4 1.5 

ΠΕ05 1 .4 

ΠΕ19 6 2.3 

ΠΕ06 5 1.9 



ΠΕ02 38 14.3 

ΠΕ08 4 1.5 

ΠΕ10 1 .4 

ΠΕ17.01 5 1.9 

ΠΕ12 7 2.6 

ΠΕ17 17 6.4 

ΠΕ17.04 4 1.5 

ΠΕ18.18 1 .4 

ΠΕ17.03 4 1.5 

ΠΕ17.02 5 1.9 

ΠΕ18.02 1 .4 

ΠΕ18.33 1 .4 

ΠΕ14 1 .4 

ΠΕ13 1 .4 

ΠΕ17.08 1 .4 

ΠΕ04.01 2 .8 

ΠΕ17.06 1 .4 

ΠΕ12.04 1 .4 

ΠΕ12.02 2 .8 

ΠΕ60 70 26.4 

ΠΕ16.01 1 .4 

ΠΕ13.34 1 .4 

ΠΕ04.04 1 .4 

ΠΕ12.10 2 .8 

ΠΕ18 1 .4 

Σύνολο 253 95.5 

Κενές 

απαντήσεις 

 12 4.5 

Σύνολο 265 100.0 
Πίνακας 3 Κωδικοί ειδικότητας  

 

4.6 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας  

Αρχικά η κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου, η διανομή και η συλλογή των 

ερωτηματολογίων έγινε από την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Ευθύνη του ερευνητή ήταν η 

καταγραφή, η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση των απαντήσεων. Η καταγραφή των απαντήσεων 



της ερώτησης ανοιχτού τύπου έγινε σύμφωνα με το ερευνητικό εργαλείο «RADaR» (Watkins, 

2017) σε πίνακες ανά κωδικό εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να ακολουθήσει η κατηγοριοποίηση των 

απαντήσεων, η ομαδοποίηση των κατηγοριοποιημένων απαντήσεων, η παρουσίαση και ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. Τα δημογραφικά στοιχεία και οι απαντήσεις από τις ερωτήσεις κλειστού 

τύπου καταγράφηκαν στο SPSS με σκοπό την περιγραφική χρήση των δεδομένων. 

 

4.7 Τρόπος ανάλυσης δεδομένων  

Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των 

απαντήσεων της ερώτησης ανοιχτού τύπου σύμφωνα με το εργαλείο «RADaR»2 (Watkins, 2017), 

ενώ για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου και τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών έγινε η χρήση 

του SPSS3 (Statistical Package for the Social Sciences). Από το SPSS χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 

πίνακες με την κατηγοριοποίηση του δείγματος ανάλογα τα ατομικά τους στοιχεία, συγκεκριμένα 

του φύλου, ηλικίας και ειδικότητας (βλ. παραπάνω Πίνακες 3, 4, 5). Η στατιστική ανάλυση με 

SSPS είναι περιγραφική και παραμένει στο επίπεδο της περιγραφικής, λόγω χρονικού 

περιορισμού. 

                                                             
2 Η τεχική “RADaR” (Rigorous and Accelerated Data Reduction) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις 

ποιοτικές αναλύσεις για γρήγορα, άμεσα και αυστηρά αποτελέσματα. Παρέχει ένα γρήγορο και φιλικό προς τον 

χρήστη τρόπο οργάνωσης, μείωσης, κωδικοποίησης και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Η τεχνική RADaR είναι 

αυστηρή λόγω των συστηματικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας και 

επιταχύνεται επειδή ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή κάθε φάσης των πινάκων δεδομένων μειώνεται καθώς 

συμπληρώνονται περισσότερες συμπυκνωμένες παρουσιάσεις των δεδομένων κειμένου. Χρησιμοποιώντας το 

Microsoft Word και / ή το Excel, επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινούν με τα ακατέργαστα ποιοτικά δεδομένα και να 

τελειώνουν με μια απλοποιημένη λίστα δεδομένων σε πίνακες που μπορούν να ενσωματωθούν σε παρουσιάσεις, 

έγγραφα και τελικές εκθέσεις. Περιλαμβάνει πέντε στάδια οργάνωσης, μείωσης και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 

3 Το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) είναι το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Το 

πακέτο αυτό στατιστικής ανάλυσης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1965 στο Πανεπιστήμιο Stanford της 

Καλιφόρνιας. Πρόκειται για το πλέον διεθνώς διαδεδομένο και ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πακέτο λογισμικού 

ανάλυσης. Το SPSS είναι διαθέσιμο σε πανεπιστήμια ενώ οι εξελίξεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν 

επιτρέψει τη χρήση και σε οικιακούς υπολογιστές. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην εκμάθηση της χρήσης του, 

δεξιότητα που μπορεί να διδαχτεί και να αξιοποιηθεί για ερευνητικούς-επιστημονικούς σκοπούς. Επιπλέον, το SPSS 

ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενσωματώνοντας κάθε φορά όλες τις σύγχρονες στατιστικές μεθόδους. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το SPSS 24 που αποτελεί, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, την τελευταία 

έκδοση. 



Στην παρούσα εργασία σύμφωνα με την τεχνική «RADaR» (Watkins, 2017) έγινε αρχικά 

η καταγραφή των απαντήσεων αυτολεξεί της ερώτησης ανοιχτού τύπου σε ένα ενιαίο πίνακα (βλ. 

Παράρτημα) με τη σειρά, ανά κωδικό ερωτώμενου. Αφού έγινε προσεκτική ανάγνωση 

παρατηρήθηκαν κάποιες κοινές απαντήσεις. Έτσι έγινε κατηγοριοποίηση σε δύο βασικές 

κατηγορίες, τα πρόσωπα στα οποία οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα και τις αιτίες που είπαν ψέματα. 

Στη συνέχεια καταγράφηκαν ανά υποκατηγορία. Στην κατηγορία για τα πρόσωπα στα οποία είπαν  

ψέματα οι εκπαιδευτικοί, προέκυψαν οι υποκατηγορίες, α) προς τους μαθητές, β) προς τους 

συναδέλφους, γ) προς τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο, δ) προς τους γονείς, ε) προς τους 

εξωσχολικούς, στ) θα πω αν χρειαστεί, η)  δεν λέω ψέματα, θ) ασάφειες/ γενικότητες, ι) δεν 

απάντησε. Στην κατηγορία για τις αιτίες που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί προέκυψαν οι εξής 

υποκατηγορίες: α) διατήρηση της ισορροπίας, β) διεκπεραιωτικοί λόγοι, γ) εκφοβισμός, δ) 

ενθάρρυνση, ε) κάλυψη συναδέλφων, στ) κάλυψη μαθητών, η) θα πω αν χρειαστεί, θ)  δεν λέω 

ψέματα, ι) ασάφειες/ γενικότητες, κ) δεν απάντησε, λ) χωρίς αιτία.  

Επίσης, οι απαντήσεις των δύο ερωτήσεων κλειστού τύπου καταγράφηκαν ανά κωδικό 

στον ενιαίο πίνακα δίπλα από τις απαντήσεις της ερώτησης ανοιχτού τύπου, για να μπορέσει να 

επιτευχθεί η σύγκριση και να διαπιστωθούν οι αντιφάσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών (βλ. 

Παράρτημα I). Οι απαντήσεις για τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν στη 

λογιστική φόρμα του SPSS, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων, 

κάνοντας σύγκριση ανά φύλο, ηλικία και βαθμίδα.  

 

4.8 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας  

Η  αξιοπιστία και η εγκυρότητα των διαδικασιών και των μεθόδων μιας μελέτης ενισχύει 

την ποιότητα της. Σύμφωνα με τον Bassey (1999) σε μία έρευνα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη 

δημοκρατία, την αλήθεια και τους ανθρώπους. Στα πλαίσια της δημοκρατίας οι ερευνητές έχουν 

την ελευθερία να διερευνήσουν και να θέσουν ερωτήσεις, να πάρουν και να δώσουν πληροφορίες, 

να εκφράζουν και να επικρίνουν ιδέες και να δημοσιεύουν πορίσματα ερευνών (Bassey, 1999, σ. 

74). Αυτή η ελευθερία έκφρασης έχει την ευθύνη του σεβασμού της ιδιωτικότητας, της ισότητας, 

της δημόσιας διαφάνειας, της ανθρωπιάς, του οφέλους του ερευνώμενου και της αυτονομίας 

(Coehn, Manion , & Morrison, 2008, σσ. 110-111).     

Στα πλαίσια της συλλογής δεδομένων, στην ανάλυση και την αναφορά ευρημάτων οι 

ερευνητές οφείλουν να είναι ειλικρινείς και να σέβονται τους συνανθρώπους τους ως προς την 



αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα τους (Bassey, 1999, σ. 74). Η αξιοπιστία θεωρείται σημαντική 

και οι ερευνητές δεν πρέπει να εξαπατήσουν ούτε τα ερευνητικά υποκείμενα ούτε τους εαυτούς 

τους (Bassey, 1999, σ. 74).  

Στην παρούσα μελέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ερευνητικής 

διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, που θα συμπλήρωναν μόνοι 

τους, χωρίς την άμεση επικοινωνία του ερευνητή με το ερευνητικό υποκείμενο, δίνοντας έτσι 

χρόνο και ελευθερία έκφρασης σε κάθε εκπαιδευτικό. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η 

ουδετερότητα του ερευνητή και η αποχή του από υποκειμενικές αντιλήψεις, που θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε διαφοροποιημένα ερευνητικά συμπεράσματα. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο 

θεωρείται περισσότερο αξιόπιστο, λόγω ανωνυμίας των ερωτώμενων και προάγει την ειλικρίνεια 

(Coehn, Manion , & Morrison, 2008, σ. 452). 

Λόγω του σεβασμού προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς δεν ασκήθηκε πίεση στο 

δείγμα για να απαντήσει, γι’ αυτό και η δειγματοληψία θεωρείται «βολική», καθώς περιλαμβάνει 

εθελοντές συμμετέχοντες. Τέλος, η τήρηση της εμπιστευτικότητας στην ανωνυμία των 

ερωτώμενων, η εθελοντική συμμετοχή τους, αλλά και η υπεύθυνη επαγγελματική στάση όλων 

των συμμετεχόντων αποτέλεσαν προϋποθέσεις και εγγυήσεις για την έρευνα. 

 

4.9 Περιορισμοί και δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή της Έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν τη γενίκευση 

των συμπερασμάτων της. Αρχικά, λόγω της εξέτασης του ευαίσθητου θέματος της ηθικής,  

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο με σκοπό την αξιοπιστία και την 

ειλικρίνεια των εκπαιδευτικών, χωρίς υποκειμενισμό. Έτσι δεν έγινε εμβάθυνση και διευκρίνηση 

κάποιων απαντήσεων, που είτε ήταν ασαφείς είτε επιφανειακές. Σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί 

η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο ίσως να ήταν σαφέστερες οι απαντήσεις, αλλά με το ρίσκο 

της έλλειψης ακεραιότητας και ειλικρίνειας.  

Ως προς την εξέταση του δείγματος, λόγω της τυχαίας δειγματοληψίας, οι γυναίκες ήταν 

περισσότερες από τους άντρες, όπως και οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

περισσότεροι από την πρωτοβάθμια. Επίσης, οι ηλικιακές κατηγορίες ήταν αρκετές και όχι 

ισάριθμες. Έτσι δεν μπόρεσε να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων ανά φύλο, ηλικία και 

βαθμίδα, αλλά παρουσιάστηκε μια γενική εικόνα για την χρήση ψεμάτων από τους εκπαιδευτικούς 

ανά κατηγορία.  



 Επιπρόσθετα, μη γνωρίζοντας την χρονική περίοδο που μοιράστηκαν και 

συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν οι εκπαιδευτικοί 

έπαιρναν το ρίσκο να μαθευτεί το ψέμα τους και τι συνέπειες θα είχε για την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και επισκόπησης οι αναφορές υπήρξαν 

περιορισμένες, ειδικά για τα ψέματα στην εκπαίδευση. Η ηθικότητα συνδεόταν στις περισσότερες 

πηγές με τη θρησκεία. Αυτό δυσκόλεψε την επιστημονική υποστήριξη των αποτελεσμάτων, αλλά 

τόνισε την πρωτοτυπία του ερευνητικού θέματος, σχετικά με τα ψέματα στην εκπαίδευση.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη χρήση της τεχνικής «RADaR» (Watkins, 2017) για καλύτερα 

αποτελέσματα της έρευνας η ανάλυση γίνεται από ομάδα τριών ατόμων και πάνω, ώστε μέσα από 

την ομαδική σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, να οδηγηθούν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα η ανάλυση έγινε σε ατομικό επίπεδο, λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και λόγω 

ατομικής διπλωματικής εργασίας. 

Παρόλα αυτά δίνεται η ευκαιρία στον ερευνητή μέσα από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών 

των δύο βαθμίδων να καταλήξει σε σημαντικά συμπεράσματα που θα συμβάλουν στην αποκόμιση 

χρήσιμων πληροφοριών για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως τα ψεύδη και οι παραποιήσεις στην 

εκπαίδευση και η επαγγελματική ηθική των διδασκόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής 

διαδικασίας αναλυτικά και αυτολεξεί, όπως καταγράφηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Η 

παρουσίαση ξεκινά με τις απαντήσεις της ερώτησης ανοιχτού τύπου και ακολουθούν οι 

απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου. Προχωρώντας στη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

συγκρίνονται χωριστά τα πρόσωπα που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί, ανά φύλο και βαθμίδα,  οι 

αιτίες που είπαν ψέματα, ανά φύλο, ηλικία και βαθμίδα και τεκμηριώνονται από τις αντίστοιχες 

βιβλιογραφικές αναφορές. Έπονται ο σχολιασμός των ελλιπών απαντήσεων ανάλογα το φύλο και 

τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών, η τεκμηρίωση της χρήσης της τεχνικής «RADaR» (Watkins, 2017) 

και η σύγκριση των αντιφατικών απαντήσεων των εκπαιδευτικών. Τέλος, ακολουθούν τα 

συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

5.1 Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων  

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ερευνήθηκε η ηθικότητα των εκπαιδευτικών ως 

προς την χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητήθηκε από διακόσιους εξήντα πέντε 

(265) εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις κλειστού τύπου και σε μία (1)  

ανοιχτού τύπου. Αρχικά ζητήθηκε να επιλέξουν τις δομημένες απαντήσεις στο ερώτημα «Αν 

χρειαστεί να πείτε ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, το κάνετε διότι  α. είναι αναγκαίο για τη 

διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, β. εξασφαλίζεται το καλό της κοινωνίας 

μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο, γ. προασπίζομαι τα δίκαια των μαθητών μου, δ. δεν θεωρώ 

βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω πολλά οφέλη για τους μαθητές μου, ε. 

δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω πολλά οφέλη για τους 

συναδέλφους μου, στ. δεν λέω ποτέ ψέματα». Στην δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου 

προχωρούσαν αν είχαν απαντήσει στην παραπάνω « δεν λέω ποτέ ψέματα». Η δεύτερη ερώτηση 

ήταν «Δε λέω ποτέ ψέματα διότι α. θα αποτελέσω κακό παράδειγμα στους συντελεστές της 

σχολικής μονάδας, β. φοβάμαι τον διασυρμό, αν τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα, γ. πιστεύω ότι η 

ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική». Τελευταίο βήμα στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

από τους εκπαιδευτικούς ήταν να δώσουν ένα παράδειγμα συμβατικού ψέματος που 

χρησιμοποίησαν εντός της σχολικής μονάδας και είχε θετικά αποτελέσματα, όσοι είχαν απαντήσει 

θετικά στη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  



Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όπως ακριβώς 

καταγράφηκαν αυτολεξεί στα ερωτηματολόγια και σχολιάζονται ανά κατηγορία όπως 

διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις τους.  

5.1.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης ανοιχτού τύπου 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ερευνήθηκε η ηθικότητα των εκπαιδευτικών ως 

προς την χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητήθηκε από διακόσιους εξήντα πέντε 

(265) εκπαιδευτικούς να δώσουν ένα παράδειγμα συμβατικού ψέματος που χρησιμοποίησαν εντός 

της σχολικής μονάδας και είχε θετικά αποτελέσματα. Στον πίνακα που ακολουθεί  (Πίνακας 1) 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των απαντήσεων που σχετίζονται με τα πρόσωπα 

στα οποία είπαν ψέματα, αλλά και η καταγραφή του δείγματος που δεν απάντησε, δεν λένε 

ψέματα, θα πουν αν χρειαστεί και οι ασαφείς/γενικές απαντήσεις.  

 

Πρόσωπα- Αποδέκτες του ψέματος Αναφορές % 

Μαθητές 56 21,13 

Γονείς  13 4,9 

Συνάδελφοι 11 4,15 

Διευθυντής/ προϊστάμενος  6 2,26 

Εξωσχολικοί 5 1,89 

Δεν λένε ψέματα 22 8,3 

Θα πουν αν χρειαστεί 5 1,89 

Ασάφειες/ γενικότητες 19 7,17 

Δεν απάντησαν  128 48,3 

ΣΥΝΟΛΟ 265 ~100 

Πίνακας 4 Πρόσωπα στα οποία οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα 

Καταγράφηκαν περισσότερες απαντήσεις με ψέματα ως προς τους μαθητές, πενήντα έξι 

(56) εκπαιδευτικοί, στους γονείς δεκατρείς (13), στους συναδέλφους έντεκα (11), στον Διευθυντή/ 

Προϊστάμενο έξι (6)  και στους εξωσχολικούς πέντε (5).  Στην καταγραφή των απαντήσεων 

διαπιστώθηκε ότι εκατόν είκοσι οχτώ (128) από τους διακόσιους εξήντα πέντε (265) 

εκπαιδευτικούς δεν απάντησαν καθόλου, δηλαδή το 48,3 %, ενώ το 8,3% των εκπαιδευτικών δεν  

λένε ψέματα, 1,89%  θα πουν αν χρειαστεί και το 7,17% των απαντήσεων ήταν με ασάφειες και 

γενικότητες.  



Σχετικά με τις αιτίες που είπαν ψέματα έχουν καταγραφεί αρκετές διαφορετικές 

απαντήσεις. Στον πίνακα (Πίνακας 2)  που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες για τις αιτίες 

που οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα.  

Αιτίες Αναφορές  % 

Εκφοβισμός  28 10,3 

Διατήρηση της ισορροπίας  26 9,55 

Διεκπεραιωτικοί λόγοι 13 4,77 

Ενθάρρυνση  12 4,41 

Κάλυψη συναδέλφων  10 3,67 

Κάλυψη μαθητών 5 1,84 

Χωρίς αιτία  4 1,47 

Δεν λένε ψέματα 22 8.08 

Θα πουν αν χρειαστεί 5 1,83 

Ασάφειες/ γενικότητες 19 6,99 

Δεν απάντησαν  128 47,1 

ΣΥΝΟΛΟ 272 ~100 

Πίνακας 5 Αιτίες που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί 

Συνολικά έχουν καταγραφεί διακόσιες εβδομήντα δύο (272) απαντήσεις. Το 10,3 % των 

απαντήσεων σχετίζεται με τον εκφοβισμό στα πλαίσια της χρήσης ψεμάτων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το 9,55 % απάντησαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το ψέμα για να διατηρήσουν την 

ισορροπία στην σχολική μονάδα, το 4,77 % για διεκπεραιωτικούς λόγους, το 4,41 % για 

ενθάρρυνση στην εκπαιδευτική πράξη, το 3,67 % και το 1,84 % για να καλύψουν συναδέλφους 

και μαθητές αντίστοιχα. Το 1,47 % των απαντήσεων δεν ανέφεραν την αιτία που χρησιμοποίησαν 

ψέματα στην εκπαίδευση, ενώ όπως αναφέρεται και παραπάνω, το 47,1 % δεν απάντησε καθόλου 

στην ερώτηση, το 8,08 % των εκπαιδευτικών δεν  λένε ψέματα, 1,83 %  θα πουν αν χρειαστεί και 

το 6,99 % των απαντήσεων ήταν με ασάφειες και γενικότητες.  

Οι απαντήσεις σχετικά με τον εκφοβισμό, όπως  διακρίνονται στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1) , διαχωρίζονται σε εκφοβισμό για έλεγχο από εξωτερικούς παράγοντες, 

για την εκπαιδευτική διαδικασία, τις απουσίες, το βαθμολόγιο και τα διοικητικά θέματα. Ο 

αριθμός των αναφορών για τις υποκατηγορίες του εκφοβισμού και οι κωδικοί των εκπαιδευτικών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. 



 

 

 

 

Για τον έλεγχο από εξωτερικούς παράγοντες καταγράφηκε μία (1) αναφορά (ΠΡΑ6) «Ότι 

γίνεται έλεγχος από κλιμάκιο του Υπουργείου. Αποτέλεσμα: Κατακόρυφη προσέλευση των 

μαθητών».  Για την εκπαιδευτική διαδικασία έγιναν επτά (7)  αναφορές,  «Απειλή για τιμωρία που 

τελικά δεν θα δώσω. Έχει φανεί να λειτουργεί.» (ΓΑΛ8),  «…οι απειλές σε μαθητές που δεν 

επιδιώκουν τον απαραίτητο σεβασμό στη σχολική διαδικασία» (ΓΑΛ10), «Γενικά μάλλον οι 

εκφράσεις μου είναι ψεύτικες, όχι τα λόγια μου. Μπορεί να παραστήσω την θυμωμένη για να 

καταλάβουν οι μαθητές ότι στο συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο.» 

(ΠΡΑ39), «Ενημερώνοντας τους μαθητές της τάξης, σχετικά με την επίδοση τους σε μία εργασία 

“Τα πήγατε πολύ καλά.”, “Η εργασία σας είναι άψογη. Η επόμενη θα είναι λίγο δυσκολότερη”. 

Με αυτό τον τρόπο κινητοποιούνται, φιλοτιμούνται, ώστε να ασχοληθούν, να αναζητήσουν υλικό 

στο διαδίκτυο, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά κατά πολύ 

Εικόνα 1 Εκφοβισμός 



τη μέση επίδοση τους.» (ΚΑΦ40),  «α)Έχει προσπαθήσει να αντιγράψει μαθητής, β) του 

αφαιρέθηκε το γραπτό. Οπότε στη συγκέντρωση την επόμενη αναφέρθηκε ότι: Αυτό που συνέβει 

χτες έχει συνέπεια σ’ όλο το τμήμα και για τα επόμενα μαθήματα.» (ΚΑΦ41),  «Προειδοποιήσεις- 

απειλές για λόγους πειθαρχίας, υποσχέσεις (εκδρομές- βελτίωση βαθμού), ώστε να συμμετάσχουν 

στα σχολικά προγράμματα εκτός ωραρίου (περιβαλλοντολικά κ.ά. )» (ΚΑΦ62),  «…Για να 

διατηρήσουν το σχολείο καθαρό οι μαθητές, μπορούμε να πούμε στους μαθητές ότι η δημοτική 

αρχή θα περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς εμείς να το ξέρουμε και να παρατηρεί εάν 

το σχολείο παραμένει καθαρό…» (ΚΑΦ66). Για τις απουσίες έγιναν έντεκα (11) αναφορές από 

τους ΓΑΛ4,  ΠΡΑ13, ΠΡΑ15, ΠΡΑ35, ΠΡΑ37, ΠΡΑ38, ΠΡΑ50,ΠΡΑ54,ΠΡΑ57, ΚΑΦ47, οι 

οποίοι εκφόβιζαν τους μαθητές ότι δεν θα καταφέρουν να τελειώσουν τη φοίτηση τους στο 

σχολείο λόγω αυξημένων απουσιών, ενώ ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ23 ανέφερε «Λόγω αναίτιας 

απουσίας μαθήτριας, πήρα το γονιό και τον ενημέρωσα ότι μπορεί α εισηγηθώ την επανάληψη της 

τάξης του συγκεκριμένου παιδιού (παρόλο που δεν ήταν οι απουσίες συνεχείς μέχρι δυο μήνες 

αδικαιολόγητες όπως ορίζεται από τη νομοθεσία και ανέφερα ότι θα κινητοποιήσω τις κοινωνικές 

υπηρεσίες γιατί το παιδί λείπει αδικαιολόγητα.) Αποτέλεσμα ήταν το παιδί εντός της σχολικής 

μονάδας να επιστρέψει υπό το φόβο του κοινωνικού διασυρμού του γονέα.» 

Για το βαθμολόγιο έγιναν οχτώ (8) αναφορές, από ΓΑΛ4 «Θα γίνουν δύο εκδρομές μία 

μικρή και μία πολυήμερη. Όσοι δεν κάνουν απουσίες και έχουν βαθμολογία καλή θα πάνε στην 

πολυήμερη, οι υπόλοιποι στην μικρή εκτός και αν οι συνάδελφοι με βεβαιώσουν για την άνοδο 

τους στο προσεχές διάστημα.»,  «Είχα ενημερώσει τους μαθητές μου ότι οι βαθμοί τους στο 

τετράμηνο δεν ήταν γενικά καθόλου καλοί. Αυτό είχε σκοπό να βελτιώσει την επίδοση τους μέχρι 

το τέλος του τετραμήνου.» (ΠΡΑ29), «Αν δεν μελετάζετε μην περιμένετε βοήθεια στο τέλος.» ( 

ΠΡΑ51), «Παραπληροφόρησα τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής της βαθμολογίας, και 

κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο φοβούμενοι την αποτυχία.» (ΠΡΑ52), «Η βαθμολογία σας θα 

κυμανθεί κάτω από την βάση αν δεν έχετε τα φύλλα έργου από όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν΄΄. Έτσι ασκείται πίεση στους μαθητές για να παρουσιάσουν και τελικά 

παρουσιάζουν όλα τα φύλλα έργου.» (ΠΡΑ62),  «Ένα συμβατικό ψέμα ήταν προς τους μαθητές 

ότι οι βαθμοί και η απόδοση τους έχει πέσει και κινδυνεύουν να μείνουν ώστε να προσπαθήσουν 

περισσότερο και να διαβάσουν.» (ΚΑΦ44),  « “Οι βαθμοί σας θα είναι από 4 έως 12 το πολύ”. 

Δεν έχω καμιά διάθεση να βάλω τέτοιους βαθμούς επειδή δεν αξίζουν τέτοιους βαθμούς, το λέω 

όμως για να τους ενεργοποιήσω να δουλέψουν περισσότερο.» (ΚΑΦ56) και «Όποιος μαθητής δεν 



έχει τετράδιο για το μάθημα, ώστε να συγκεντρώσει σε αυτό όλες τις ασκήσεις που κάναμε στην 

διάρκεια του έτους, δεν θα αξιολογηθεί πάνω από τη βάση.» (ΚΑΦ63).  

Τέλος, για τα διοικητικά θέματα έγινε μία (1) αναφορά, όπου ο εκπαιδευτικός (ΚΑΦ25) 

ανέφερε  «Όταν ανακοινώνω στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ότι “είναι αδύνατη η διεξαγωγή 

των μαθημάτων” αν δεν εκτελέσουν άμεσες ενέργειες».  

 

Υποκατηγορίες εκφοβισμού Αναφορές Κωδικοί εκπαιδευτικών 

Απουσίες 11 ΓΑΛ4, ΠΡΑ13, ΠΡΑ15, 

ΠΡΑ35, ΠΡΑ37, ΠΡΑ38, 

ΠΡΑ50, ΠΡΑ54, ΠΡΑ57, 

ΚΑΦ23, ΚΑΦ47  

Βαθμολόγιο 8 ΓΑΛ4, ΠΡΑ29, ΠΡΑ51, 

ΠΡΑ52, ΠΡΑ62, ΚΑΦ44, 

ΚΑΦ56, ΚΑΦ63 

Εκπαιδευτική διαδικασία 7 ΓΑΛ8, ΓΑΛ10, ΠΡΑ39, 

ΚΑΦ40, ΚΑΦ41, ΚΑΦ62, 

ΚΑΦ66 

Έλεγχος από εξωτερικούς 

παράγοντες 

1 ΠΡΑ6 

Διοικητικά θέματα 1 ΚΑΦ25 

Σύνολο 28 

Πίνακας 6 Υποκατηγορίες εκφοβισμού 

 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν, ως λόγο για τον οποίο είπαν ψέματα, το σκοπό να 

διατηρήσουν την ισορροπία της σχολικής μονάδας. Όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 2  στα 

πλαίσια  της διατήρησης της ισορροπίας της σχολικής μονάδας υπήρξε η υποκατηγορία της 

διαχείρισης σχέσεων εντός σχολικής μονάδας, της απόκρυψης της αλήθειας, της κινητοποίησης 

των εκπαιδευτικών και της ψευδούς ερμηνείας γεγονότων σε απορίες μαθητών για κοινωνικά και 

πολιτικά θέματα. Ο αριθμός των αναφορών των υποκατηγοριών και οι κωδικοί των εκπαιδευτικών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 7 που ακολουθεί. 
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Στην διαχείριση των σχέσεων εντός Σχολικής Μονάδας αναφέρθηκαν είκοσι ένα (21) 

εκπαιδευτικοί από τους είκοσι έξι (26) που χρησιμοποίησαν τα ψέματα για τη διατήρηση της 

ισορροπίας.  Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ 49 απέκρυψε την αλήθεια, αναφέροντας «Ωστόσο κάποιες 

στιγμές μπορεί να κρίνω ότι πρέπει να αποκόψω κάποιες πληροφορίες γιατί αλλιώς θα 

στεναχωρήσω κάποιον ή θα είναι αντιπαιδαγωγικό (θα τρομάξει τα παιδιά ή θα τα ταράξει)», ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ34 ανέφερε «Για να διατηρηθούν οι ισορροπίες στη σχολική μονάδα 

αναγκάστηκα (έχω θέση ευθύνης) να πω σε συνάδελφο ο οποίος ήρθε σε ρήξη με άλλον 

συνάδελφο ότι είχε δίκιο (δεν είχε!) εξηγώντας στον έταιρο εμπλεκόμενο ότι έπρεπε να το κάνω 

λόγω τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατάστασης.», αλλά και  ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ52 

υποστήριξε «Σε ερώτηση συναδέλφου αν ένας συγκεκριμένος συνάδελφος τον έχει κατηγορήσει 

απάντησα όχι ενώ αυτό είχε συμβεί.».  

                                                             
4 Βλ. στην εικόνα 2 όπου ΔΣΣΜ: Διαχείριση Σχέσεων εντός Σχολικής Μονάδας, ΑΑ: Απόκρυψη Αλήθειας, ΣΕΜ: 

Συγκρούσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών- Μαθητών, ΔΑΜ: Διαφύλαξη Ασφάλειας Μαθητών, ΕΞΑΛ: Εξακρίβωση της 

Αλήθειας, ΣΜΜ: Συγκρούσεις Μεταξύ Μαθητών, ΕΠΙΘ: Επιθετικότητα, ΨΔΑΕ: Ψευδής Δικαιολόγηση Απουσίας 

Εκπαιδευτικού, ΣΕΓ: Συγκρούσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών- Γονέων, ΠΓΣΜ: Προγραμματισμένων Γεγονότων Στους 

Μαθητές, ΠΕΔ: Παραπληροφόρηση στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ΨΟΠΔ: Ψευδής Οργάνωση 

Προγράμματος Διατροφής  

Εικόνα 2 Διατήρηση της ισορροπίας 



Για τις συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών ανέφεραν ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ26 «Αρνήθηκα την έκταση ενός περιστατικού αντιπαράθεσης μεταξύ γονέα 

και μαθητή και εκπ/κού. Βοήθησε στο να λυθεί πιο άμεσα η διαφορά και να προστατευτεί η 

υπόληψη του συναδέλφου.», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ30 «Οι μαθητές μου ρωτούσαν για την γνώμη 

μου για μια άδικη απόφαση εκ μέρους της διεύθυνσης για έναν συγκεκριμένο μαθητή. Φυσικά 

είχαν αφουγκραστεί την μεροληπτική συμπεριφορά εκ μέρους της διεύθυνσης με την οποία 

εννοείται ότι διαφωνούσα. Σε ερώτηση τους να πάρω θέση τους είπα ψέματα ότι δεν γνώριζα το 

παρασκήνιο για να αποφύγω μα τοποθετηθώ μη θέλοντας να θίξω την διεύθυνση.»,  ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ31 «Κάποια φορά μια συνάδελφος με είχε ρωτήσει αν είχα ακούσει κάποια 

αρνητικά σχόλια γι αυτήν από τα παιδιά. Μολονότι, είχα ακούσει κάποια παράπονα, δεν της τα 

μετέφερα και προσπάθησα να γεφυρώσω έμμεσα το χάσμα που είχε προκύψει μεταξύ τους.» και 

ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ37 «Κατά την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης σημειώθηκε σοβαρό 

επεισόδιο παραμέλησης μαθητών από τους συναδέλφους που συνόδευαν. Κάποιοι ενδεχομένως 

το έκαναν ελαφρώς εσκεμμένα ως τιμωρία για μη συμμόρφωση μερίδας των μαθητών απέναντι 

σε κάποιες οδηγίες που τους είχαν δοθεί. Η δυσαρέσκεια των μαθητών γενικεύτηκε, μεταδόθηκε 

ακόμα και σε μαθητές που δεν συμμετείχαν στην εκδρομή και δημιούργησε εκρηκτικό- πολεμικό 

κλίμα απέναντι στους συναδέλφους- συνοδούς. Σε συζήτηση που έλαβε χώρα στα τμήματα της εν 

λόγω τάξης μετά το επεισόδιο, γνωρίζοντας ήδη το βαθμό ευθύνης καθενός από τους συνοδούς (ή 

τουλάχιστον έχοντας κάνει μια εκτίμηση για αυτόν από τις μαρτυρίες των μαθητών και των ίδιων 

των συνοδών) υποστήριξα την ενδεχόμενη “αθωότητα” των περισσοτέρων εξ αυτών, 

αναφερόμενος με παραδείγματα στον πρότερο έντιμο βίο αυτών, ώστε να περιοριστεί το εύρος 

(πλήθος ατόμων) στα οποία θα στοχευθεί. Έτσι, επετεύχθη μια σχετική αποκλιμάκωση.».  

Για την διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ16 ανέφερε «Είπα 

ψέμα στα παιδιά ότι δεν θα βγουν διάλλειμμα γιατί είμαι λίγο άρρωστη και δεν μπορώ να κάθομαι 

έξω γιατί κρυώνω. Το είπα γιατί είχα δει έναν άγνωστο εξωσχολικό τύπο να κάθεται στο παγκάκι 

της παιδικής χαράς του σχολείου. Δεν ήθελα να τα τρομάξω και για να είμαι σίγουρη για την 

ασφάλεια τους (γι’ αυτό είπα ψέμα).»,  ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ39 «Για να επιλύσω μια πολύ 

δύσκολη κατάσταση (διαμάχη π.χ. μαθητών)…», αλλά και ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ26 ανέφερε 

«Ένα αλλοδαπό παιδάκι πήρε την ώρα του πρωινού από το διπλανό του ένα κουλουράκι. Το άλλο 

πρωί ήρθε ο γονιός έξαλος, ότι το αλλοδαπό έκλεψε το κουλουράκι του παιδιού του, ότι πρέπει να 



προσέχουμε τους αλβανούς κ.λπ., τον ηρέμησα και του είπα ότι έδωσα εγώ το κουλουράκι και δεν 

τον «έκλεψε». Το γεγονός τελείωσε εκεί.». 

Στα πλαίσια εξακρίβωσης της αλήθειας χρειάστηκε να πει ψέματα ο εκπαιδευτικός 

ΠΡΑ47, ο οποίος ανέφερε «Μερικές φορές κάνω ότι γνωρίζω κάτι για να βοηθήσω τους μαθητές 

να παραδεχτούν τα λάθη τους». Για τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών καταγράφηκαν αρκετά 

παραδείγματα ψεμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός ΚΟΚ 7 ανέφερε «Για να 

αποφευχθούν τυχόν αρνητικά σχόλια από τους συμμαθητές και για τόνωση του ψυχισμού του 

μαθητή, ως δάσκαλος του ανέφερα πως έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ενώπιον όλης της 

τάξης, για να εξηγήσω πως είναι ένα πρόβλημα που διορθώνεται και πως αυτά συμβαίνουν στη 

ζωή και στην καθημερινότητα.», ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ17 κατέγραψε «Η Κατερίνα είχε 

ανθυγιεινό φαγητό κάποιες μέρες, και τα άλλα παιδιά το σχολίασαν αρνητικά. Εγώ είπα ένα ψέμα 

στα παιδιά για να μη κρίνουν αρνητικά την Κατερίνα ή τη μαμά της. Π.χ. χθες δεν πρόλαβε να 

αγοράσει ή να ετοιμάσει κάτι σπιτικό, γιατί της έτυχε πολλή δουλειά (ή αρρώστησε ή κάτι άλλο).», 

όπως και ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ62 αναφέρθηκε στις συγκρούσεις των μαθητών «Ένα παιδί έχει 

επιθετική συμπεριφορά. Διαμαρτύρεται ένας γονέας άλλου παιδιού, ότι χτυπάει συνέχεια το παιδί 

του. Μπορούμε να πούμε μια φορά ότι το παιδί χτυπάει όλους και όχι συγκεκριμένο παιδί, ότι το 

σχολείο, διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση με τους γονείς για να δοθεί το περιθώριο, να 

αντιμετωπίσουν οι γονείς την συγκεκριμένη κατάσταση.», ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ66 «Όταν 

παρατηρείται μια αρνητική συμπεριφορά ενός παιδιού απέναντι σε άλλο, “ωραιοποιώ” την 

κατάσταση στους γονείς και προσπαθώ να λύσουμε το πρόβλημα ομαλά μέσα στο σχολείο.»,  ο 

εκπαιδευτικός ΚΙΤ19 «΄΄Μικρά΄΄ ψέματα στη διερεύνηση σοβαρού συμβάντος σύγκρουσης 

μεταξύ μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, ως προς ΄΄λεχθέντα΄΄ από κάποιους άλλους.» και ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ7 «Υπερέβαλα για τη σοβαρότητα ανάρμοστης συμπεριφοράς στους γονείς 

κάποιου άτακτου μαθητή για να μην προκαλέσει παραπάνω φασαρίες εντός της σχολικής τάξης 

και για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών.». 

Για τις συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων αναφέρθηκαν ο 

εκπαιδευτικός ΜΑΥ 53 «Μια φορά πήρα γονική άδεια για να παρακολουθήσω την σχολική γιορτή 

του γιου μου. Η άδεια ήταν δικαιολογημένη από την διεύθυνση . Στους γονείς όμως είπα ψέματα 

ότι είχα πρόβλημα υγείας. Θέλησα να δικαιολογήσω την επιλογή μου για απουσία μου και εγώ 

απέφυγα τα κακόβουλα σχόλια για την απουσία μου. Αν είχα πει την αλήθεια, πιθανόν οι γονείς 

να κατέκριναν την απουσία μου…», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ26 «Αρνήθηκα την έκταση ενός 



περιστατικού αντιπαράθεσης μεταξύ γονέα και μαθητή και εκπ/κού. Βοήθησε στο να λυθεί πιο 

άμεσα η διαφορά και να προστατευτεί η υπόληψη του συναδέλφου.», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ33 « 

Γονιός μετέφερε σ’ εμένα την αντιπάθεια του για άλλη -εντός σχ. μονάδας- εκπ/κο. Του συζήτησα 

ότι η εκπ/κός τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς εκείνον (αυτό δεν ίσχυε). Απέκρυψα την αλήθεια 

(αυτό που μου είπε ο γονιός) από την εκπ/κό, μεταφέροντας της ότι ο γονιός τη συμπαθεί κατά 

βάθος. Οι σχέσεις τους (εκπ/κός – γονιός) τελικά μετά από καιρό βελτιώθηκαν και 

αποκαταστάθηκαν, χωρίς να ξαναυπάρξουν εντάσεις (Ειρήνη ημιν).» και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ35 

υποστήριξε «Όταν ένας γονέας μου έκανε παράπονα για μια δασκάλα του επιπέδου μου, δεν της 

αποκάλυψα τα όσα μου είπε. Αφενός ο γονέας ήταν γνωστός για τις παράλογες απαιτήσεις του, 

αφετέρου η συνάδελφος μου γνώριζα πως θα στεναχωρηθεί και πιεστεί ψυχολογικά για κάτι που 

ήταν εντελώς ανούσιο.». 

Ακολούθησαν αναφορές σχετικά με την απόκρυψη της αλήθειας στα πλαίσια της 

διατήρησης της ισορροπίας της σχολικής μονάδας. Παραπληροφόρηση στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ανέφερε ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ47 «Αφορούσε ένα πρόγραμμα υγείας 

και διατροφής που ακολουθούσαμε. Οι απόψεις των γονιών ήταν πολλές και διαφορετικές και με 

τον τρόπο αυτό κρατήθηκε μια ισορροπία, δεν είχε επιπτώσεις στα παιδιά και το αποτέλεσμα 

ικανοποίησε όλους.», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ8 «ενώ έδειξα στην γ΄ λυκείου μου το μεγαλύτερο 

μέρος μια ταινίας για να συζητήσουμε το θέμα, υποστήριξα ότι έδειξα μόνο 2 x 5΄και μετά 

συνέχισα στο μάθημα μου.» και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ51 ανέφερε «Ενώ γνωρίζω την μέρα ή/και 

την ώρα κάποιας δραστηριότητας π.χ. εκδρομής, γιορτής, παρουσίασης δεν το ανακοινώνω έως 

ότου ανακοινωθεί από την διεύθυνση του σχολείου. Έτσι δεν προκαλείται επιπλέον αναστάτωση 

και ανυπομονησία.» 

Επίσης, έγινε μία αναφορά στις απορίες των μαθητών σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά 

θέματα όπου ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ29 ανέφερε «Σε ερώτηση για την πολιτική ζωή και σκηνή της 

χώρας και προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική ισορροπία αναφέρθηκαν κάποια μη 

πραγματικά πράγματα για τις ενέργειες των πολιτικών που οδήγησαν στην σημερινή οικονομική 

κατάσταση της χώρας.».  Ένας εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε το ψέμα για να κινητοποιήσει τους 

εκπαιδευτικούς λέγοντας «Ότι περιμένω επίσκεψη από το ΣΔΟΕ και πως πρέπει να είναι 

τακτοποιημένα τα βιβλία φοίτησης μαθητών αναλυτικά... τοιουτοτρόπως συμπληρώθηκαν 

όλα…»  (ΠΡΑ48) και ακόμα μία αναφορά σχετικά με την παραδοχή ότι θα πει ψέματα αν 

χρειαστεί για την διατήρηση της ισορροπίας στην σχολική μονάδα (ΚΑΦ6). 



Υποκατηγορίες για τη διατήρηση της 

ισορροπίας της σχολικής μονάδας 

Αναφορές Κωδικοί 

εκπαιδευτικών 

Διαχείριση των σχέσεων εντός της σχολικής 

μονάδας 

21 ΚΟΚ7, ΠΡΑ47, 

ΜΑΥ16, ΜΑΥ17, 

ΜΑΥ26,  ΜΑΥ39,  

ΜΑΥ49, ΜΑΥ53,  

ΜΑΥ62, ΜΑΥ66, 

ΚΑΦ7,  ΚΑΦ26 

(διπλή αναφορά), 

ΚΑΦ30, ΚΑΦ31,  

ΚΑΦ33, ΚΑΦ34, 

ΚΑΦ35, ΚΑΦ37, 

ΚΑΦ52, ΚΙΤ19 

Απόκρυψη της αλήθειας 3 ΜΑΥ47, ΚΑΦ8, 

ΚΑΦ51 

Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 1 ΠΡΑ48 

Ψευδής ερμηνεία γεγονότων σε απορίες 

μαθητών για κοινωνικά και πολιτικά θέματα 

1 ΚΙΤ29 

Σύνολο 26 

Πίνακας 7 Υποκατηγορίες για τη διατήρηση της ισορροπίας της σχολικής μονάδας 

 

Στη συνέχεια, δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι έχουν πει ψέματα για 

διεκπεραιωτικούς λόγους, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχολικό πρόγραμμα, να γίνει πιο 

αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία και να επιλυθούν διοικητικά θέματα. Στο 

σχεδιάγραμμα (Εικόνα 3) 5  που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά ο αριθμός των αναφορών των 

                                                             
5 Βλ. στην Εικόνα 3 όπου ΑΕΔ: Αποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ΦΠ: Φανταστικά Πρόσωπα, ΔΘ: 

Διοικητικά Θέματα, ΕΜ: Εγγραφές Μαθητών, ΠΥ: Προμήθεια Υλικού,  ΕΣΠ: Εφαρμογή Σχολικού Προγράμματος, 

ΕΠ: Έγκριση Προγράμματος, ΨΑΜ: Ψευδής Αριθμός Μαθητών, ΕΚΦ: Εκφοβισμός, ΕΣΜΜ: Εξισορρόπηση 

Σχέσεων Μεταξύ Μαθητών, ΠΜ: Παραπληροφόρηση Μαθητών, ΠΨΕΜ: Παρουσίαση Ψευδών Εκπαιδευτικών 

Μεθόδων, ΣΓ:  Σχολική Γιορτή, ΕΚΔ: Εκδρομή  



υποκατηγοριών, που υπάγονται στην κατηγορία για τους διεκπεραιωτικούς λόγους και οι κωδικοί 

των εκπαιδευτικών που τα ανέφεραν. 

 

 

Για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγιναν τέσσερις (4) αναφορές. 

Ο εκπαιδευτικός ΚΟΚ7 υποστήριξε «Αν κάποιος συνάδελφος πιστεύω ότι δεν κάνει σωστά τη 

δουλειά του, δεν του το λέω. Απλά προσπαθώ με έμμεσο τρόπο να τον καθοδηγήσω.», ο 

εκπαιδευτικός ΜΑΥ38 «Στην τάξη μας ζει μια μαγισούλα, η «Ανακατώστρα» η οποία κάνει 

πολλές σκανταλιές όταν τα παιδιά λείπουν και καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές της μέσα 

από πολλές δραστηριότητες. Εννοείται ότι παρ’ όλα αυτά είναι πολύ καλή κι αγαπάει πολύ τα 

παιδιά.», ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ51 «Ένα συμβατικό ψέμα που μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα 

μέσα στη σχολική μονάδα μπορεί να θεωρηθεί το ψέμα που λέγεται για την αφόρμηση ενός 

θέματος. (π.χ. θα έρθει ο Άη- Βασίλης να μας μοιράσει τα Δώρα του και είμαστε ευγενικά- ήσυχα 

παιδιά).» και ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ20 «Την χρονιά αυτή ίσως έχουμε αξιολόγηση σχολικής 

μονάδας γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε.».  

Για διοικητικά θέματα ψέματα χρησιμοποίησαν δύο εκπαιδευτικοί. Ο εκπαιδευτικός 

ΚΑΦ18 ανέφερε «Σε εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα «απόκρυψη» από την 

Εικόνα 3 Διεκπεραιωτικοί λόγοι 



Διοίκηση δυνατότητας εγγραφής νηπίων, τα οποία δεν είχαν προϋποθέσεις (όλες/ για εγγραφή στο 

Ολοήμερο -όταν γνώριζα ότι πραγματικά είχαν ανάγκη να παραμείνουν σε περιβάλλον σχολικό, 

καθώς θα βοηθούνται τα ίδια τα παιδιά διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν μένουν έξω από το 

Ολοήμερο Πρόγραμμα μαθητών που είχαν τις προϋποθέσεις.» και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ19 

«Χρησιμοποίησα ένα συμβατικό ψέμα σε ότι αφορά την προμήθεια υλικού για το σχολείο.» 

Οι περισσότερες αναφορές έγιναν για την χρήση ψεμάτων με σκοπό να εφαρμοστεί το 

σχολικό πρόγραμμα.  Ο εκπαιδευτικός ΚΟΚ9 είπε ψέματα για τον αριθμό των μαθητών, 

«Χρειάστηκε να επισκεφτούμε ένα μουσείο και κάποιοι μαθητές δεν θα έρχονταν επειδή δεν είχαν 

χρήματα. Είπα ψέματα στους υπεύθυνους του μουσείου για τον ακριβή αριθμό των μαθητών προς 

όφελος των παιδιών που αδυνατούσαν να πληρώσουν.», ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ15 «Σε μια 

προετοιμασία σχολικής γιορτής παρουσιάστηκε διαφωνία μεταξύ των συναδέλφων για την 

πραγματοποίηση ή όχι της γιορτής. Προσποιήθηκα την απογοητευμένη και ανακοίνωσα ότι τα’ 

χα αποφάσισα να μη γίνει η γιορτή για να μη διαταραχθεί η ισορροπία και η ομαλότητα στις 

σχέσεις μας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καμφθούν οι αντιρρήσεις και να δουλέψουμε όλοι για 

μία κοινή επιτυχημένη γιορτή!»,  ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ19 καθησύχασε τον μαθητή του 

«Παράδειγμα: ένα παιδί κλαίει και ζητά τη μαμά του. Για να το βοηθήσω να ηρεμήσει του λέω το 

εξής συμβατικό ψέμα: ότι η μαμά του έχει δουλειά και δεν μπορεί να έρθει, ενώ γνωρίζω πως η 

μαμά του είναι σπίτι.», όπως και ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ20  «Ένα παιδί πίστευε ότι κανένας δεν 

την αγαπάει γιατί του το είπε ένα άλλο παιδί. Του είπα “μάλλον σου είπε ψέματα”, εμένα μου 

είπαν όλοι ότι σ’ αγαπάω. Αυτό ήταν θετική ενίσχυση για το παιδί απάντησε: “μάλλον αυτός έκανε 

λάθος γιατί είναι μικρός και δε θυμάται καλά”. Μετά από λίγο μπήκε στην ομάδα με καλύτερη 

διάθεση». Ο εκπαιδευτικός ΓΑΛ1 είπε ψέματα στους μαθητές για να συνεχιστεί το μάθημα «Μια 

ζεστή μέρα  του Μάη, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου δεν ήθελαν να κάνουν μάθημα. Τους 

ενημέρωσα ότι ο Σχολικός Σύμβουλος μας παρατήρησε ότι ήμασταν «πίσω στην ύλη» και 

«ξεκίνησε» το μάθημα!» Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ40 παρουσίασε ψευδείς εκπαιδευτικές μεθόδους 

«Έχω χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα στην τάξη λειτουργικά μοντέλα διδασκαλίας και έχω πει 

ότι αυτά εφαρμόζονται σε προηγμένες χώρες με αναπτυγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς 

να είμαι σίγουρος ότι εφαρμόζονται στις χώρες αυτές.» και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ15 ψευδή αριθμό 

μαθητών «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης Πολιτιστικού Προγράμματος στη Β΄ Λυκείου ο αριθμός 

των συμμετεχόντων δεν ήταν επαρκής για την έγκριση του (έλειπαν 3 παιδιά) με αποτέλεσμα να 

ακυρώνονταν όλο το πρόγραμμα, εκτός και αν εικονικά δήλωναν αίτηση συμμετοχής 3επιπλέον 



μαθητές, πράγμα που τελικά έγινε. Αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά που συμμετείχαν να αποκομίσουν 

πολλαπλά οφέλη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.» 

 

Υποκατηγορίες για 

διεκπαιρεωτικούς λόγους 

Αναφορές Κωδικοί εκπαιδευτικών 

Εφαρμογή σχολικού 

προγράμματος  

7 ΚΟΚ9, ΜΑΥ15, ΜΑΥ19, 

ΜΑΥ20, ΓΑΛ1, ΠΡΑ40, 

ΚΑΦ15 

Αποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  

4 ΚΟΚ7, ΜΑΥ38, ΜΑΥ51, 

ΚΙΤ20 

Διοικητικά θέματα 2 ΚΑΦ18, ΚΑΦ19 

Σύνολο 13 

Πίνακας 8 Υποκατηγορίες για διεκπαιρεωτικούς λόγους 

Από τις διακόσιες εβδομήντα δύο (272) αναφορές, για τις αιτίες που είπαν ψέματα οι 

εκπαιδευτικοί, οι δώδεκα (12) σχετίζονται με την ενθάρρυνση των μαθητών σε περιπτώσεις 

αποτυχίας σε ομαδική εργασία, για αποτελεσματικότητα μαθητών, για ψυχολογική υποστήριξη 

μαθητών και για παρουσία στο σχολείο. Στην εικόνα (Εικόνα 4) που ακολουθεί διαχωρίζονται οι 

αναφορές των εκπαιδευτικών για την χρήση ψεμάτων με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές. 

Εικόνα 4  Ενθάρρυνση 



 Για αποτυχία μαθητών σε ομαδική εργασία έγινε μία αναφορά από τον εκπαιδευτικό 

ΚΟΚ13, ο οποίος ανέφερε «Συμβατικό ψέμα προς τους μαθητές για να κρατηθεί η ισορροπία  

μεταξύ αυτών και εμένα, να μην απογοητευτούν δηλαδή μετά από την αποτυχία μιας ομαδικής 

τους δραστηριότητας.», όπως και για την ενθάρρυνση να παρακολουθούν τα μαθήματα ώστε να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανέφερε μόνο ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ69 «Η προτροπή του μαθητή 

με πολλές απειλές να μην παρατήσει το σχολείο πιστεύοντας ότι έχει μείνει από το Α’ τετράμηνο, 

έτσι ώστε να μπορέσει να λάβει το μέγιστο των γνώσεων κ των δεξιοτήτων μέχρι το τέλος της 

σχολικής χρονιάς.» 

Η ενθάρρυνση για την αποτελεσματικότητα των μαθητών ήταν ο στόχος πέντε (5) 

εκπαιδευτικών που είπαν ψέματα εντός της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ23 ανέφερε  

«Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται σε μία δραστηριότητα, αναφέρω στο παιδί ότι και εγώ όταν ήμουν 

μικρή δυσκολευόμουν, αλλά με προσπάθεια τα κατάφερα.», ο εκπαιδευτικός ΓΑΛ7 «Αρκετές 

φορές επαινώ ένα μαθητή για τις ικανότητες του, χωρίς να το πιστεύω.», ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ12 

«Σχετικά με την επίδοση κάποιων μαθητών και την συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη. Όταν 

ρωτήθηκα από κάποιους γονείς δεν είπα την πραγματική εικόνα, την ωραιοποίησα, με αποτέλεσμα 

να κερδίσω την εμπιστοσύνη των μαθητών αυτών και να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους και 

να συμμετέχουν περισσότερο στο μάθημα.», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ28 «Σε περίπτωση 

υποεπίδοσης μαθητή είχα στην ουσία πει ψέματα στο γονέα περί εξελιξιμότητας του μαθητή και 

της επίδοσης τους. Δεν ήμουν σε θέση να το γνωρίζω καθώς μετέφερα απλά την προσδοκία μου. 

Η συνέχεια όμως δικαίωσε την ́ ΄ψεύτικη΄΄, αρχικά εκτίμηση μου καθώς η συγκεκριμένη μαθήτρια 

στην ουσία με ασκήσεις εμψύχωσης και ενδυνάμωσης είχε θεαματική εξέλιξη στην επίδοση της 

που συνοδεύτηκε και με ανάλογη ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης της (το κλειστό και εσωστρεφές 

παιδί της Β΄ Γυμνασίου εξελίχθηκε σε μία στέρεα βαδίζουσα έφηβη της Γ΄ Γυμνασίου με 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, κοινωνική, συνεργατική με αυξημένη εμπλοκή στις 

δράσεις της τάξης της και θεαματικά αποτελέσματα στις συνολικές της επιδόσεις.» και ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ66 «Η αλήθεια είναι τόσο αντιπαθητική και ενοχλητική καμιά φορά γι’ αυτό 

ένα συμβατικό ψέμα είναι προτιμότερο. Π.χ. Για να διατηρήσουν το σχολείο καθαρό οι μαθητές, 

μπορούμε να πούμε στους μαθητές ότι η δημοτική αρχή θα περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

χωρίς εμείς να το ξέρουμε και να παρατηρεί εάν το σχολείο παραμένει καθαρό και στο τέλος της 

χρονιάς να επιβραβεύσει τρία σχολεία προσφέροντας τους ένα χρηματικό ποσό για μία μονοήμερη 

εκδρομή». 



Για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών με σκοπό την βελτίωση των επιδόσεων 

έγιναν άλλες πέντε (5) αναφορές από τους εκπαιδευτικούς.  Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ39 ανέφερε 

«Για να επιλύσω μια πολύ δύσκολη κατάσταση (διαμάχη π.χ. μαθητών) ή για να χαροποιήσω ή 

ενθαρρύνω μαθητή.», ο εκπαιδευτικός ΓΑΛ1Ο «Οι έπαινοι στους μειωμένης αυτοπεποίθησης 

μαθητές και οι απειλές σε μαθητές που δεν επιδιώκουν τον απαραίτητο σεβασμό στη σχολική 

διαδικασία.», ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ34 «Η έκφραση της βεβαιότητας μου προς έναν αδιάφορο 

μαθητή ότι θα καταφέρει να ολοκληρώσει την εργασία που του ανέθεσα, έγινε η αιτία να αλλάξει 

η συμπεριφορά του και να βελτιωθεί γενικότερα το κλίμα στην τάξη.», ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ 36 

«Χρησιμοποίησα ένα συμβατικό ψέμα προκειμένου να ενθαρρύνω ένα μαθητή να συμμετάσχει, 

αφ’ ενός, στο μάθημα και αφ’ ετέρου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ο εν λόγω μαθητής ήταν 

χαμηλών επιδόσεων, αν και προσπαθούσε, επεδείκνυε συχνά παραβατική συμπεριφορά και είχε 

περιθωριοποιηθεί από τους συμμαθητές του. Προσπαθούσα να τον επαινώ συχνά, ακόμα κι όταν 

δεν απαντούσε σωστά, να παραβλέπω τις πολλές ελλείψεις στις ασκήσεις του και να του 

επισημαίνω πως είχε σημειώσει πρόοδο, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν ήταν ορατή. Σιγά 

σιγά άρχισε να δείχνει μεγαλύτερο ζήλο για το μάθημα, να προσπαθεί περισσότερο και να γίνεται 

αποδεκτός και από τους συμμαθητές του, καθώς δε δημιουργούσε πια προβλήματα μέσα στην 

τάξη και μπορούσε να συνεργαστεί μαζί τους σε ομαδικές εργασίες. Η μητέρα του μου 

επιβεβαίωσε την αλλαγή αυτή, καθώς τον έβλεπε πιο ήρεμο και στο σπίτι και παρατήρησε ότι 

άρχισε να δανείζεται περισσότερα από τη βιβλιοθήκη.» και τέλος ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ49 «Ενώ 

τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση και όρεξη για διάβασμα τα παροτρύνω λέγοντας ότι και το 

πιο απλό που λένε είναι σπουδαίο και δείχνει την αξία του.» 

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι υποκατηγορίες των 

απαντήσεων, που αναλύθηκαν παραπάνω, σχετικά με την ενθάρρυνση ως αιτία που είπαν ψέματα 

οι εκπαιδευτικοί και οι κωδικοί αυτών. 

 

Υποκατηγορίες για 

ενθάρρυνση 

Αναφορές Κωδικοί εκπαιδευτικών 

Ψυχολογική υποστήριξη 

μαθητών 

5 ΜΑΥ39, ΓΑΛ10, ΠΡΑ34, 

ΚΑΦ36, ΚΑΦ49 

Αποτελεσματικότητα 

μαθητών 

5 ΜΑΥ23, ΓΑΛ7, ΠΡΑ12, 

ΚΑΦ28, ΚΑΦ66 



Αποτυχία ομαδικής εργασίας 1 ΚΟΚ13 

Παρουσία στο σχολείο 1 ΚΑΦ69 

Σύνολο  12 

Πίνακας 9 Υποκατηγορίες για ενθάρρυνση 

 

Εννέα (9) εκπαιδευτικοί χρειάστηκε να πουν ψέματα για να καλύψουν συναδέλφους τους. 

Στο σχεδιάγραμμα (Εικόνα 5) που ακολουθεί παρουσιάζονται τα γεγονότα που έφεραν σε αυτή 

την θέση τους εκπαιδευτικούς. Οι αναφορές σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, εκπαιδευτικών μεταξύ 

τους, για προσωπικά θέματα εκπαιδευτικών και για διοικητικά θέματα. Ο αριθμός των παραπάνω 

αναφορών και οι κωδικοί των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 10 που 

ακολουθεί. 

 

Για την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών υποστήριξαν ο 

εκπαιδευτικός ΚΟΚ6 «Η ακύρωση μιας εκδρομής από λάθος συνεννόηση κάποιων εκπαιδευτικών 

μπορεί να καλυφθεί με ένα συμβατικό ψέμα για να διατηρηθεί η ισορροπία στη σχολική μονάδα 

και να μην υπάρξουν συγκρούσεις από τους μαθητές.» και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ43 «Ενώ γνώριζα 

Εικόνα 5 Κάλυψη συναδέλφων 



την απουσία συναδέλφου, όταν ρωτήθηκα από τους μαθητές, προσποιήθηκα άγνοια για να 

αποφύγω το θόρυβο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.» 

Για την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων έγιναν δύο 

αναφορές, ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ18 ανέφερε «Στο τμήμα της συναδέλφου έγινε ένας 

τραυματισμός την ώρα που η συνάδελφος ήταν στην τουαλέτα. Στο γονέα είπαμε πως ήταν 

παρούσα στο συμβάν για να μην κατηγορηθεί για αμέλεια. (Οι Νηπιαγωγοί δεν έχουν δικαίωμα 

τουαλέτας…)» και ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ27 «…Κάποια μέρα που έτυχε να καθυστερήσει μια 

συνάδελφος για να μη δημιουργηθεί θέμα μεταξύ γονέων και εκπ/κών ανέλαβα εγώ την ευθύνη 

των παιδιών της συναδέλφου έως ότι να έρθει η συνάδελφος.» 

Για την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών έγιναν επίσης δύο 

αναφορές, «Έχω στο παρελθόν καλύψει συνάδελφο σε ορισμένες παραλείψεις της, λέγοντας 

ψέματα, προκειμένου να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ των διδασκόντων της σχολικής 

μονάδας.» (εκπαιδευτικός ΜΑΥ30) και «Σε διαφωνία διευθυντού και υποδιευθύντριας παρουσία 

μου ειπώθησαν για συναδέλφους πολλές κατηγορίες. Όταν συνάδελφοι με ρώτησαν, διότι 

άκουσαν φωνές, απάντησα ότι ήταν κάτι μεταξύ δ/ντού και υποδ/ντριας.» (εκπαιδευτικός 

ΚΑΦ53). 

Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ49 ανέφερε «Μια συνάδελφος η οποία είχε μια εποχή ψυχολογικά 

προβλήματα, ενώ ήταν άψογη τον προηγούμενο καιρό, αργούσε στην προσέλευση της, δεν έκανε 

πάντα εφημερίες, κ.α. Ως υποδιευθυντής την κάλυψα στον Δ/ντή και στους άλλους συναδέλφους. 

Όταν συνήλθε ξαναέγινε η παλιά καλή συνάδελφος. Εάν εκείνη την εποχή της είχα φερθεί 

«τυπικά» σίγουρα θα δημιουργούσα μεγαλύτερο πρόβλημα στην ίδια και κατ’ επέκταση στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.», προκειμένου να καλύψει συνάδελφο για προσωπικά της 

θέματα, όπως και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ4 «Σε μια γιορτή που συνεργάστηκα με άλλο τμήμα, 

ανέλαβα εξ΄ολοκλήρου τις πρόβες, τις ιδέες και την εκτέλεση της, καθώς η άλλη εκπαιδευτικός 

αντιμετώπιζε οικογενειακά θέματα που δεν ήθελε να γίνουν γνωστά. Όταν υποψιάστηκε κάτι η 

διευθύντρια, το αρνήθηκα.», αλλά και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ12 «Κατά τη διάρκεια περιγραφικών 

αξιολογήσεων μια συνάδελφος δεν μπορούσε να είναι εντός της προθεσμίας και ζήτησε από εμένα 

να τις κάνω (για τους μαθητές μου). Όταν ρωτήθηκα από τη διοίκηση εάν μου είχα στείλει όλοι 

οι συνάδελφοι τις αξιολογήσεις τους απάντησα θετικά.» 

Τέλος, για την κάλυψη συναδέλφων σε διοικητικά θέματα έγινε μία αναφορά από τον 

εκπαιδευτικό ΚΑΦ43 « Για να καλύψω τον Διευθυντή σε κάποιο θέμα λειτουργίας του Σχολείου». 



Υποκατηγορίες για την κάλυψη 

συναδέλφων 

Αναφορές Κωδικοί 

εκπαιδευτικών 

Προσωπικά θέματα εκπαιδευτικών  3 ΚΑΦ4, ΚΑΦ12, 

ΠΡΑ49 

Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

2 ΜΑΥ30, ΚΑΦ53 

Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων 

2 ΜΑΥ18, ΜΑΥ27 

Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών 

2 ΚΑΦ43, ΚΟΚ6 

Διοικητικά θέματα 1 ΚΑΦ43 

Σύνολο 10 

Πίνακας 10 Υποκατηγορίες για την κάλυψη συναδέλφων 

 

Πέντε (5) εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη κάλυψη των μαθητών ως προς της απουσίες 

προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους (βλ. εικόνα 6, πίνακα 11), οι εκπαιδευτικοί 

ΚΙΤ13, ΚΙΤ21, ΓΑΛ9, ΠΡΑ1, ΚΑΦ52.  

 

Εικόνα 6 Κάλυψη μαθητών 

 

 



Υποκατηγορία για την 

κάλυψη μαθητών 

Αναφορές Κωδικοί εκπαιδευτικών 

Απουσίες 5 ΚΙΤ13, ΚΙΤ21, ΓΑΛ9, 

ΠΡΑ1, ΚΑΦ52. 

Σύνολο 5 

Πίνακας 11 Υποκατηγορία για την κάλυψη μαθητών 

 

Οι εκπαιδευτικοί ΜΑΥ24, ΚΙΤ28, ΚΙΤ33, ΠΡΑ11 δεν ανέφεραν στο παράδειγμα τους 

ξεκάθαρο λόγο για τον οποίο είπαν ψέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

5.1.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτήσεων κλειστού τύπου 

Αρχικά ζητήθηκε από τους διακόσιους εξήντα πέντε (265) εκπαιδευτικούς να επιλέξουν 

τις δομημένες απαντήσεις στο ερώτημα «Αν χρειαστεί να πείτε ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, 

το κάνετε διότι  α. είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, 

β. εξασφαλίζεται το καλό της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο, γ. προασπίζομαι 

τα δίκαια των μαθητών μου, δ. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να 

κερδίσω πολλά οφέλη για τους μαθητές μου, ε. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν 

πρόκειται να κερδίσω πολλά οφέλη για τους συναδέλφους μου, στ. δεν λέω ποτέ ψέματα». Στην 

δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου προχωρούσαν αν είχαν απαντήσει στην παραπάνω « δεν λέω 

ποτέ ψέματα». Η δεύτερη ερώτηση ήταν «Δε λέω ποτέ ψέματα διότι α. θα αποτελέσω κακό 

παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας, β. φοβάμαι τον διασυρμό, αν τυχόν 

αποκαλυφθεί το ψέμα, γ. πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική». 

Οι απαντήσεις της πρώτης ερώτησης παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 12). 

Αν χρειαστεί να πείτε 

ψέματα για ένα 

εκπαιδευτικό θέμα το 

κάνετε διότι: 

Αναφορές  Ποσοστό % 

α) είναι αναγκαίο για τη 

διατήρηση των ισορροπιών 

εντός της σχολικής μονάδας 

73 20 % 



β) εξασφαλίζεται το καλό της 

κοινωνίας μέσα στην οποία 

λειτουργεί το σχολείο 

17 4,66 % 

γ) προασπίζομαι τα δίκαια 

των μαθητών μου, 

33 9,04 % 

δ) δεν θεωρώ βλαβερό ένα 

συμβατικό ψέμα, όταν 

πρόκειται να κερδίσω πολλά 

οφέλη για τους μαθητές μου 

96 26,3 % 

ε) δεν θεωρώ βλαβερό ένα 

συμβατικό ψέμα, όταν 

πρόκειται να κερδίσω πολλά 

οφέλη για τους συναδέλφους 

μου 

29 7,94 % 

στ) δεν λέω ποτέ ψέματα 117 32,05 % 

Σύνολο  365 ~100 % 

Πίνακας 12 Πρώτη ερώτηση κλειστού τύπου 

Την απάντηση «Αν χρειαστεί να πείτε ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, το κάνετε διότι   

είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας» επέλεξαν 

εβδομήντα τρεις (73) εκπαιδευτικοί. Αν χρειαστεί θα πουν ψέματα για να εξασφαλίσουν το καλό 

της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί, ενώ για να 

προασπίσουν τα δίκαια των μαθητών τους θα πουν ψέματα τριάντα τρεις (33) εκπαιδευτικοί. Όμως 

για να κερδίσουν πολλά οφέλη για τους μαθητές τους θα πουν ψέματα ενενήντα έξι (96) 

εκπαιδευτικοί. Είκοσι εννέα (29) εκπαιδευτικοί θα πουν ψέματα αν χρειαστεί για να κερδίσουν 

πολλά οφέλη για τους συναδέλφους του. Τέλος, δήλωσαν ότι δεν λένε ψέματα εκατό δεκαεπτά 

(117) εκπαιδευτικοί. Αναλυτικά οι απαντήσεις ανά κωδικό εκπαιδευτικού παρουσιάζονται στο 

ενιαίο πίνακα (βλ. Παράρτημα  I). 

Στη δεύτερη ερώτηση απάντησαν ότι δε λένε ποτέ ψέματα διότι θα αποτελέσουν κακό 

παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας έντεκα (11) εκπαιδευτικοί, ενώ ένας (1) 

μόνο απάντησε ότι φοβάται τον διασυρμό, αν τυχόν ανακαλυφθεί το ψέμα. Εκατό είκοσι πέντε 

(125) εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν λένε ψέματα διότι πιστεύουν ότι η ειλικρίνεια είναι η 



καλύτερη πολιτική. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 13 που ακολουθεί, ενώ 

αναλυτικά ανά κωδικό εκπαιδευτικού παρουσιάζονται στον ενιαίο πίνακα (βλ. Παράρτημα I). 

 

Δεν λέω ποτέ ψέματα διότι: Αναφορές  Ποσοστό % 

α) θα αποτελέσω κακό 

παράδειγμα στους 

συντελεστές της σχολικής 

μονάδας 

11 8, 03 % 

β) φοβάμαι τον διασυρμό, αν 

τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα 

1 0,73 % 

γ) πιστεύω ότι η ειλικρίνεια 

είναι η καλύτερη πολιτική 

125 91, 24 % 

Σύνολο  137 ~100 % 

Πίνακας 13 Δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου 

Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σαράντα τέσσερις (44) αντιφατικές απαντήσεις και 

απαντήσεις στη δεύτερη ερώτηση, ενώ τους είχε δοθεί οδηγία να απαντήσουν μόνο αν είχαν 

δηλώσει ότι δεν λένε ποτέ ψέματα στην πρώτη ερώτηση. Οι απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 14) και στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά.  

 

Α/Α Κ.Ε.6 1α7 1β 1γ 1δ 1ε 1στ 2α8 2β 2γ Ε.Α.Τ9. 

1.  ΚΟΚ5           

2.  ΜΑΥ8           

3.  ΜΑΥ47           

                                                             
6 Κ.Ε.: Κωδικός Εκπαιδευτικού 
7 Αν χρειαστεί να πείτε ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, το κάνετε διότι  1α. είναι αναγκαίο 

για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, 1β. εξασφαλίζεται το καλό της 

κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο, 1γ. προασπίζομαι τα δίκαια των μαθητών 

μου, 1δ. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω πολλά οφέλη για 

τους μαθητές μου, 1ε. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω 

πολλά οφέλη για τους συναδέλφους μου, 1στ. δεν λέω ποτέ ψέματα.  
8  «Δε λέω ποτέ ψέματα διότι 2α. θα αποτελέσω κακό παράδειγμα στους συντελεστές της 

σχολικής μονάδας, 2β. φοβάμαι τον διασυρμό, αν τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα, 2γ. πιστεύω ότι η 

ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική 
9 Ε.Α.Τ.: Ερώτηση Ανοιχτού Τύπου 



Α/Α Κ.Ε.6 1α7 1β 1γ 1δ 1ε 1στ 2α8 2β 2γ Ε.Α.Τ9. 

4.  ΜΑΥ49           

5.  ΜΑΥ51           

6.  ΜΑΥ53           

7.  ΜΑΥ56           

8.  ΜΑΥ57           

9.  ΜΑΥ60           

10.  ΜΑΥ62           

11.  ΚΙΤ1           

12.  ΚΙΤ3           

13.  ΚΙΤ14           

14.  ΚΙΤ26           

15.  ΚΙΤ27           

16.  ΚΙΤ31           

17.  ΓΑΛ6           

18.  ΠΡΑ8           

19.  ΠΡΑ9           

20.  ΠΡΑ22           

21.  ΠΡΑ25           

22.  ΠΡΑ27           

23.  ΠΡΑ39           

24.  ΠΡΑ45           

25.  ΠΡΑ51           

26.  ΠΡΑ59           

27.  ΚΑΦ3           

28.  ΚΑΦ6           

29.  ΚΑΦ14           

30.  ΚΑΦ17           

31.  ΚΑΦ18           

32.  ΚΑΦ20           



Α/Α Κ.Ε.6 1α7 1β 1γ 1δ 1ε 1στ 2α8 2β 2γ Ε.Α.Τ9. 

33.  ΚΑΦ23           

34.  ΚΑΦ27           

35.  ΚΑΦ29           

36.  ΚΑΦ32           

37.  ΚΑΦ33           

38.  ΚΑΦ40           

39.  ΚΑΦ42           

40.  ΚΑΦ46           

41.  ΚΑΦ50           

42.  ΚΑΦ55           

43.  ΚΑΦ63           

44.  ΚΑΦ69           

Πίνακας 14 Αντιφατικές απαντήσεις ανά κωδικό εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός ΚΟΚ5 ενώ περιέγραψε ένα συμβατικό ψέμα που έχει πει και επέλεξε και 

ότι αν χρειαστεί να πει ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, θα το κάνει για τη διατήρηση των 

ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, για την εξασφάλιση του καλού της κοινωνίας μέσα στην 

οποία λειτουργεί το σχολείο, για να προασπιστεί τα δίκαια των μαθητών του και ενώ δεν θεωρεί 

βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές και τους 

συναδέλφους του, στη δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου απάντησε ότι θεωρεί την ειλικρίνεια την 

καλύτερη πολιτική.  Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ8 ενώ υποστήριξε ότι δεν λέει ψέματα για να μην 

αποτελέσει κακό παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας, θα πει ψέματα αν 

χρειαστεί για να προασπιστεί τα δίκαια των μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ47 ενώ απάντησε 

ότι δεν λέει ποτέ ψέματα, έδωσε παράδειγμα ψέματος που έχει πει στην ερώτηση ανοιχτού τύπου. 

Ο ΜΑΥ49 ενώ ανέφερε ότι είχε αποκρύψει την αλήθεια στο παρελθόν, θα πει ψέματα αν χρειαστεί 

για να προασπιστεί τα δίκαια των μαθητών του και να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές 

του, υποστηρίζει στο τέλος ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ51 

ενώ επέλεξε την απάντηση «δεν λέω ποτέ ψέματα», απάντησε επίσης ότι θα πει ψέματα αν 

χρειαστεί για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας και έδωσε παράδειγμα 

συμβατικού ψέματος που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ53 ενώ 

απάντησε «δεν λέω ποτέ ψέματα» και ότι «η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», περιέγραψε 



ένα παράδειγμα ψέματος που είχε πει στο παρελθόν και είχε θετικά αποτελέσματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ56, ενώ απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για να κερδίσει 

πολλά οφέλη για τους μαθητές του, υποστήριξε στο τέλος ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη 

πολιτική.  Ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ57, ενώ απάντησε αρχικά ότι δεν λέει ποτέ ψέματα, μετά έδωσε 

παράδειγμα συμβατικού ψέματος που έχει χρησιμοποιήσει και είχε θετικά αποτελέσματα. Ο 

εκπαιδευτικός ΜΑΥ60 αρχικά απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για τη διατήρηση των 

ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, είπε επίσης ότι δεν λέει ποτέ ψέματα. Την ίδια απάντηση 

έδωσε και ο εκπαιδευτικός ΜΑΥ62, προσθέτοντας και παράδειγμα ψέματος που είχε 

χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.  

Ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ1 απάντησε ότι αν χρειαστεί να πει ψέματα για ένα εκπαιδευτικό 

θέμα, θα το κάνει για την εξασφάλιση του καλού της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το 

σχολείο, για να προασπιστεί τα δίκαια των μαθητών του και ενώ δεν θεωρεί βλαβερό ένα 

συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του. Επίσης, 

απάντησε ότι δεν λέει ποτέ ψέματα, καθώς θεωρεί την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική. Ο 

εκπαιδευτικός ΚΙΤ3 απάντησε ότι αν χρειαστεί να πει ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, θα το 

κάνει, διότι δεν θεωρεί βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη 

για τους μαθητές του, όμως έπειτα υποστήριξε ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ο 

εκπαιδευτικός ΚΙΤ14, ενώ απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για τη διατήρηση των 

ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, είπε επίσης ότι δεν λέει ποτέ ψέματα και ότι η ειλικρίνεια 

είναι η καλύτερη πολιτική.  Ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ26 υποστήριξε ότι θα πει ψέματα αν πρόκειται 

να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του και τους συναδέλφους του, όμως, έπειτα απάντησε 

ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ27 υποστήριξε ότι θα πει ψέματα 

αν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του, όμως θεωρεί ότι η ειλικρίνεια είναι 

η καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΚΙΤ31, ενώ απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για 

τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας, είπε επίσης ότι δεν λέει ποτέ ψέματα 

για να μην αποτελέσει κακό παράδειγμα για τους συντελεστές στης σχολικής μονάδας και  επειδή 

η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. 

Ο εκπαιδευτικός ΓΑΛ6 απάντησε ότι δεν λέει ποτέ ψέματα αλλά αν χρειαστεί θα πει για 

την εξασφάλιση του καλού της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο, όπως και ο 

εκπαιδευτικός ΠΡΑ8, ενώ υποστήριξε ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ο ΠΡΑ9 ενώ 



έγραψε στην ερώτηση ανοιχτού τύπου ότι δεν έχει πει κανένα ψέμα και ενώ υποστήριξε ότι η 

ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, σημείωσε ότι αν χρειαστεί να πει ψέματα θα το κάνει όταν 

πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του. Όπως και ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ22, ενώ 

έγραψε στην ερώτηση ανοιχτού τύπου ότι δεν έχει πει κανένα ψέμα μέχρι τώρα, θα πει αν 

χρειαστεί όταν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ25 

υποστήριξε ότι θα πει ψέματα αν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του και 

τους συναδέλφους του, όμως, έπειτα απάντησε ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ο 

εκπαιδευτικός ΠΡΑ27, ενώ περιέγραψε ένα συμβατικό ψέμα που είχε χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν και ανέφερε ότι αν χρειαστεί να πει ψέματα θα το κάνει για τη διατήρηση των 

ισορροπιών της σχολικής μονάδας, υποστήριξε στη συνέχεια ότι δεν λέει ποτέ ψέματα διότι 

φοβάται τον διασυρμό, αν τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα. Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ39 ενώ είχε 

απαντήσει στις ερωτήσεις κλειστού τύπου ότι δεν λέει ψέματα και θεωρεί την ειλικρίνεια την 

καλύτερη πολιτική, έδωσε ένα παράδειγμα συμβατικού ψέματος που είχε χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν.   

Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ45 υποστήριξε ότι θα πει ψέματα για να διατηρήσει τις ισορροπίες 

εντός της σχολικής μονάδας και για να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του, όμως στο 

τέλος απάντησε ότι θεωρεί την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ51 ενώ 

είχε απαντήσει ότι δεν λέει ποτέ ψέματα και ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, στη 

συνέχεια περιέγραψε ένα παράδειγμα που είχε πει ψέματα στο παρελθόν και είχε θετικά 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός ΠΡΑ59 υποστήριξε ότι θα πει 

ψέματα αν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του και για να προασπιστεί τα 

δίκαια τους, όμως, έπειτα απάντησε ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική.  

Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ3 απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για την εξασφάλιση του 

καλού της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο, αλλά και ότι δεν λέει ποτέ ψέματα 

και θεωρεί την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ6 ενώ είχε απαντήσει ότι 

δεν λέει ποτέ ψέματα και ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, στη συνέχεια έγραψε ότι θα 

πει ψέματα αν χρειαστεί. Οι εκπαιδευτικοί ΚΑΦ14 και ΚΑΦ 17 υποστήριξαν ότι θα πουν ψέματα 

για να διατηρήσουν τις ισορροπίες εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και ότι δεν λένε ποτέ ψέματα 

και θεωρούν την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική. Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ18 υποστήριξε ότι θα 

πει ψέματα αν πρόκειται να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του και τους συναδέλφους 

του και για να προασπιστεί τα δίκαια των μαθητών του, όμως, έπειτα απάντησε ότι δεν λέει 



ψέματα γιατί θα αποτελέσει κακό παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας και 

θεωρεί ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Στη συνέχεια προχώρησε και στην περιγραφή 

παραδείγματος συμβατικού ψέματος που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είχε θετικά 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ20 ενώ είχε απαντήσει ότι δεν λέει ποτέ ψέματα και ότι η ειλικρίνεια 

είναι η καλύτερη πολιτική, κύκλωσε και τις απαντήσεις ότι θα πει ψέματα «αν είναι αναγκαίο για 

τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας» και «προασπίζομαι τα δίκαια των 

μαθητών μου».  Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ23 ενώ περιέγραψε ένα ψέμα που είχε πει στο παρελθόν 

και απάντησε ότι θα πει ψέματα αν χρειαστεί για να διατηρήσει τις ισορροπίες εντός της σχολικής 

μονάδας και για να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του, στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν 

λέει ψέματα γιατί θα αποτελέσει κακό παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας. Ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ27 απάντησε ότι δεν έχει τύχει να πει ψέματα, αλλά αν χρειαστεί  θα πει για 

να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του. Οι εκπαιδευτικοί  ΚΑΦ29 και ΚΑΦ32 ενώ είχαν 

απαντήσει ότι δεν λένε ποτέ ψέματα και ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, κύκλωσαν 

και την απάντηση ότι θα πουν ψέματα «αν είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός 

της σχολικής μονάδας». Ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ33 ενώ είχε απαντήσει ότι δεν λέει ποτέ ψέματα, 

κύκλωσε και την απάντηση ότι θα πει ψέματα «αν είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των 

ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας» και περιέγραψε ένα παράδειγμα ψέματος στην ερώτηση 

ανοιχτού τύπου. Ίδιες απαντήσεις έδωσε και ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ40, προσθέτοντας ότι θεωρεί 

την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική.  

Οι εκπαιδευτικοί ΚΑΦ42, ΚΑΦ46 και ΚΑΦ50 ενώ είχαν απαντήσει ότι δεν λένε ποτέ 

ψέματα και ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική, κύκλωσαν και την απάντηση ότι θα πουν 

ψέματα «αν είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας». Ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ55 υποστήριξε ότι δεν λέει ποτέ ψέματα και θεωρεί την ειλικρίνεια την 

καλύτερη πολιτική, αλλά αν χρειαστεί  θα πει ψέματα για να κερδίσει πολλά οφέλη για τους 

μαθητές του. Για να κερδίσει πολλά οφέλη για τους μαθητές του, επίσης, θα πει ψέματα και ο 

εκπαιδευτικός ΚΑΦ63, περιγράφοντας και παράδειγμα ψέματος που έχει χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν, αλλά στις ερωτήσεις κλειστού τύπου απάντησε ότι δεν λέει ψέματα γιατί θα αποτελέσει 

κακό παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός ΚΑΦ69 ενώ 

περιέγραψε ένα παράδειγμα ψέματος που είχε χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

υποστήριξε ότι δεν λέει ποτέ ψέματα γιατί θεωρεί την ειλικρίνεια την καλύτερη πολιτική.  



5.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν έγινε συσχετισμός των αποτελεσμάτων της έρευνας με 

τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της διερεύνησης των 

αποτελεσμάτων σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία έγινε σύγκριση μεταξύ των αντρών και των γυναικών και  μεταξύ της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις αιτίες που είπαν ψέματα οι 

εκπαιδευτικοί έγινε σύγκριση μεταξύ των αντρών και των γυναικών, σύγκριση ανάλογα την 

ηλικιακή κατηγορία και σύγκριση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια και ύστερα από την παρατήρηση ελλιπών απαντήσεων στα αποτελέσματα 

της έρευνας έγινε σύγκριση ανά φύλο και σχολική βαθμίδα. Τέλος, ακολούθησε η τεκμηρίωση 

για τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου “RADaR” (Watkins, 2017), ως δευτερεύων στόχος της 

ερευνητικής εργασίας και σχολιασμός των αντιφατικών απαντήσεων. 

 

5.2.1 Πρόσωπα στα οποία είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί ανάλογα το φύλο 

Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι έχουν πει ψέματα το 21,13% του 

πληθυσμού στους μαθητές. Από αυτό το δείγμα το 57,14% που είπαν ψέματα είναι γυναίκες, το 

41,07% είναι άντρες και το 1,79% δεν ανέφερε το φύλο. 

Στους γονείς είπαν ψέματα το 4,9% του πληθυσμού και όλο το δείγμα είναι γυναίκες. 

Στους συναδέλφους το 4,15% του πληθυσμού είπαν ψέματα και από αυτό το δείγμα το 36,36% 

είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι πλειοψηφία 63,63%. Στο Διευθυντή/ Προϊστάμενο είπαν 

ψέματα το 2,26% του πληθυσμού και πέντε στους έξι είναι γυναίκες από το δείγμα. Τέλος, στους 

εξωσχολικούς είπαν ψέματα μόνο το 1,89%, όπου τέσσερις στους πέντε είναι γυναίκες. Στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 15) παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων για τα 

πρόσωπα στα οποία είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί ανάλογα το φύλο τους. 

 

Πρόσωπα – 

αποδέκτες του 

ψέματος 

Ποσοστό % σε όλο 

το δείγμα 

Ποσοστό % αντρών Ποσοστό % 

γυναικών 

Μαθητές 21,13 % 41,07 % 57,14 % 

Γονείς 4,9 % 0 % 100 % 

Συνάδελφοι 4,15 % 36,36 % 63,63 % 



Πρόσωπα – 

αποδέκτες του 

ψέματος 

Ποσοστό % σε όλο 

το δείγμα 

Ποσοστό % αντρών Ποσοστό % 

γυναικών 

Διευθυντή/ 

Προϊστάμενο 

2,26 % 16,67 % 83,33 % 

Εξωσχολικούς 1,89 % 20 % 80 % 

Πίνακας 15 Πρόσωπα – αποδέκτες του ψέματος (ποσοστά ανά φύλο) 

 

Σε έρευνα που έγινε στην Αμερική παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είπαν περισσότερα 

ψέματα σε άλλους από ό, τι οι άνδρες, όπως και ότι λένε πιο συχνά ψέματα για τους άλλους 

ανθρώπους όταν βρίσκονται με άλλες γυναίκες (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 

1996). Επίσης, παρατηρήθηκε η τάση να λένε πιο εγωκεντρικά ψέματα στους άνδρες και 

περισσότερο ενθαρρυντικά και προστατευτικά ψέματα στις γυναίκες, οι συμμετέχοντες φαινόταν 

να χρησιμοποιούν τα ψέματά για να εντυπωσιάσουν τους άνδρες και να προστατεύουν και να 

καθησυχάζουν τις γυναίκες (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996). 

Επομένως, στα αποτελέσματα της έρευνας, όπου οι γυναίκες είναι σε πλειοψηφία (176 

έναντι 83 αντρών), είναι λογικό να παρουσιάζουν περισσότερες απαντήσεις. Αυτό οφείλεται στην 

τυχαία δειγματοληψία της ερευνητικής διαδικασίας. Έτσι δεν μπορεί να προκύψει κάποιο 

συμπέρασμα ως προς τη χρήση ψεμάτων ανάλογα το φύλο, γι’ αυτό σε όλες τις κατηγορίες που 

σχετίζονται με τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται τα ψέματα, η πλειοψηφία είναι γυναίκες.  

 

5.2.2 Πρόσωπα στα οποία είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί ανάλογα την βαθμίδα που ανήκουν  

Στο 21,13% του πληθυσμού που είπαν ψέματα στους μαθητές το 78,57% του δείγματος 

ανήκει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 21,43% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Συνολικά οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας (153 έναντι 100 της πρωτοβάθμιας) και δεν μπορεί να βγει 

κάποιο συμπέρασμα. Βιβλιογραφικά δεν έχει βρεθεί κάποια αντίστοιχη έρευνα για τη χρήση 

ψεμάτων στην εκπαίδευση ανά βαθμίδα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρήθηκε η χρήση 

ψεμάτων για να ενθαρρύνουν ή να εκφοβίσουν τους μαθητές για το βαθμολόγιο ή τις απουσίες 

τους, οπότε θεωρείται λογικό να απευθύνονται στους μαθητές.  



Αντιθέτως, στο 4,9% του πληθυσμού που είπαν ψέματα στους γονείς, το 84,6% ανήκει 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 15,39% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλου που 

στο δείγμα οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι, στη συγκεκριμένη 

κατηγορία οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είπαν ψέματα σε γονείς, καθώς σε αυτές 

τις ηλικίες οι γονείς αγωνιώντας για τα παιδιά τους γίνονται πιο παρεμβατικοί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς να ψεύδονται για να μπορέσουν να 

ολοκληρώσουν και να προφυλάξουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στους συναδέλφους είπαν ψέματα το 4,15% των εκπαιδευτικών, όπου το 45,45% ανήκει 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 54,54% στην δευτεροβάθμια. Στο Διευθυντή/ 

Προϊστάμενο είπαν ψέματα το 2,26% του πληθυσμού και το δείγμα είναι 50% από πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και 50% από δευτεροβάθμια. Τέλος, στους εξωσχολικούς είπαν ψέματα το 60% των 

εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 40% από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

στο συνολικό ποσοστό 1,89% του πληθυσμού. Βιβλιογραφικά δεν μπορούν να σχολιαστούν τα 

παραπάνω αποτελέσματα ως προς τα πρόσωπα που απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα τη 

βαθμίδα στην οποία ανήκουν, στα παραδείγματα τους σχετικά με τα ψέματα που είχαν 

χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φαινόμενο το οποίο είναι λογικό να συμβαίνει 

λόγω της έλλειψης ερευνών σχετικά με τη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 16) παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων 

για τα πρόσωπα στα οποία είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί ανάλογα τη βαθμίδα στην οποία 

ανήκουν. 

 

Πρόσωπα – 

αποδέκτες του 

ψέματος 

Ποσοστό % σε όλο 

το δείγμα 

Ποσοστό % 

πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ποσοστό % 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Μαθητές 21,13 % 21,43 % 78,57 % 

Γονείς 4,9 % 84,6 % 15,39 % 

Συνάδελφοι 4,15 % 45,45 % 54,54  % 

Διευθυντή/ 

Προϊστάμενο 

2,26 % 50 % 50 % 

Εξωσχολικοί 1,89 % 40 % 60 % 

Πίνακας 16 Πρόσωπα – αποδέκτες του ψέματος (ποσοστά ανά βαθμίδα) 



5.2.3 Αιτίες χρήσης ψεμάτων ανάλογα το φύλο 

Τα ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τις αιτίες που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί ανά 

φύλο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 17).  Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 

σύνολο των απαντήσεων το ποσοστό 3,7 % δε διευκρίνισε το φύλο του. 

 

Αιτίες που είπαν 

ψέματα 

Ποσοστό % σε όλο 

το δείγμα 

Ποσοστό % αντρών Ποσοστό % 

γυναικών 

Εκφοβισμός 10,3 % 51,85 % 44,44 % 

Διατήρηση της 

ισορροπίας 

9,55 % 19,4 %  76,9 % 

Διεκπεραιωτικοί 

λόγοι  

4,77 % 19,4 % 76,9 % 

Ενθάρρυνση  4,41  % 21,3 % 75 % 

Κάλυψη συναδέλφων 3,67 % 29,64 % 66,66 % 

Κάλυψη μαθητών 1,84 % 0 % 96,3 % 

Πίνακας 17 Αιτίες που είπαν ψέματα (ποσοστά ανά φύλο) 

Στις απαντήσεις της έρευνας σχετικά με τις αιτίες που είχαν πει ψέματα οι εκπαιδευτικοί, 

το 10,3 % του πληθυσμού απάντησε για να εκφοβίσουν τους άμεσα εμπλεκομένους στην ανάλογη 

στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 9,55 % του πληθυσμού προκειμένου να διατηρήσουν 

την ισορροπία εντός της σχολικής μονάδας. Για διεκπεραιωτικούς λόγους απάντησε το 4,77 % 

του πληθυσμού και για να ενθαρρύνουν, συνήθως τους μαθητές, στην εκπαιδευτική διαδικασία το 

4,41 %.  Το ποσοστό 3,67 % ανέφερε ότι έχουν πει ψέματα για να καλύψουν τους συναδέλφους, 

ενώ για να καλύψουν τους μαθητές μόνο το 1,84 % του πληθυσμού. 

Αρχικά, για να εκφοβίσουν εντός της σχολικής μονάδας είχαν πει ψέματα περισσότεροι 

άνδρες από γυναίκες σε ποσοστό 51,85% έναντι 44,44% αντίστοιχα. Αντίθετα για να ενθαρρύνουν 

εντός της σχολικής μονάδας είπαν ψέματα το 75% του δείγματος γυναίκες.  

Οι άνδρες που είπαν ψέματα για να εκφοβίσουν τους μαθητές είχαν σκοπό να τους 

κινητοποιήσουν για περισσότερη μελέτη απειλώντας τους με χαμηλές βαθμολογίες. Επίσης, για 

να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τα μαθήματα, τους εκφόβιζαν ότι δεν θα καταφέρουν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο έλεγχος από εξωτερικούς παράγοντες, είτε για συμμετοχή στο 

μάθημα, είτε στην καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος, αποτελεί μέρος του εκφοβισμού 



προς τους μαθητές από τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Τέλος, για διοικητικά θέματα προκειμένου 

να αποκομίσουν τα υλικά που είχαν ανάγκη χρειάστηκε να πει ψέματα ένας άνδρας εκπαιδευτικός. 

Με περισσότερες απουσίες, χαμηλές βαθμολογίες και δυσκολότερες εργασίες, επίσης, εκφόβιζαν 

τους μαθητές και γυναίκες εκπαιδευτικοί. 

Αντιθέτως, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σε πλειοψηφία είπαν ψέματα για να ενθαρρύνουν 

τους μαθητές σε αποτυχία ομαδικής εργασίας, για ψυχολογική υποστήριξη μαθητών, ώστε να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, για να παρακολουθούν τα μαθήματα , ώστε να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους, για να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί, βελτιώνοντας την κοινωνικότητά τους 

και αποκτώντας εμπιστοσύνη ως προς τους εκπαιδευτικούς. Στοιχείο το οποίο διακρίνεται και σε 

έρευνα που έγινε στην Αμερική και έδειξε ότι οι γυναίκες λένε ψέματα στις αλληλεπιδράσεις τους 

με τους άλλους  για να ενθαρρύνουν και να ωφελήσουν άλλους ανθρώπους, κολακευτικά, 

παρήγορα και προστατευτικά στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης τους (DePaulo, Kashy, 

Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996, σσ. 980-981). Οι άνδρες εκπαιδευτικοί στόχευαν στην 

αποτελεσματικότητα των μαθητών, δίνοντας τους κίνητρο χρηματικό έπαινο για να κρατήσουν 

καθαρό το σχολικό περιβάλλον. 

Για να διατηρηθεί η ισορροπία εντός της σχολικής μονάδας είπαν ψέματα το 76,9% του 

δείγματος γυναίκες, όπως και το ίδιο ποσοστό γυναικών παρατηρήθηκε στο δείγμα που 

αναφέρθηκε στους διεκπεραιωτικούς λόγους ως αιτία για το λόγο που είχαν πει ψέματα εντός της 

σχολικής μονάδας.  

Στα πλαίσια της διατήρησης της ισορροπίας εντός της σχολικής μονάδας τα ψέματα των 

ανδρών σχετίζονται με την επίλυση των αποριών των μαθητών για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, 

με την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, με τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, 

αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και για παραπληροφόρηση στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η απάντηση του εκπαιδευτικού σχετικά με τις απορίες των μαθητών 

για κοινωνικά και πολιτικά θέματα άφησε μια υποψία για άγνοια των γεγονότων, αλλά και 

υποκειμενική προσέγγιση του θέματος «αναφέρθηκαν κάποια μη πραγματικά πράγματα για τις 

ενέργειες των πολιτικών που οδήγησαν στην σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας.», καθώς 

δεν θεωρείται ηθικό να παραπληροφορεί τους μαθητές, ειδικά σε αυτή την ηλικία (Λύκειο), 

αρνούμενος να ενισχύσει την κριτική σκέψη και αντίληψη τους. Όπως, επίσης, και το ψέμα που 

χρησιμοποίησε ένας εκπαιδευτικός για να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς με σκοπό να 



συμπληρώσουν άμεσα τα βιβλία των μαθητών δεν συνάδει ηθικά στο ρόλο του ηγέτη στα πλαίσια 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.   

Στις συγκρούσεις των μαθητών μεταξύ τους παρατηρήθηκε ότι ένας εκπαιδευτικός είπε 

ψέματα προκειμένου να ανακαλύψει την αλήθεια λέγοντας λόγια που δεν είχαν ειπωθεί 

ρισκάροντας έτσι να οξύνει την κατάσταση μεταξύ των μαθητών. Στην περίπτωση, όμως, των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών το ψέμα του εκπαιδευτικού βοήθησε 

στην επαναφορά της ισορροπίας των δύο πλευρών. Τέλος, η παραπληροφόρηση σχετικά με το 

χρόνο απασχόλησης των μαθητών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν φαίνεται να 

προκάλεσε κάποια σημαντική διαφορά εντός της σχολικής μονάδας.  

Τα ψέματα που χρησιμοποίησαν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί για να διατηρήσουν την 

ισορροπία της σχολικής μονάδας σχετίζονται με την απόκρυψη της αλήθειας από τους μαθητές 

για να μην ξεσηκωθούν, τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών για να 

αποφευχθούν αρνητικά σχόλια, τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, τη 

δικαιολόγηση απουσίας εκπαιδευτικού, τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για παιδιά νηπιαγωγείου, την απόκρυψη της αλήθειας, τις συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και την παραπληροφόρηση των γονέων στα πλαίσια εφαρμογής 

προγράμματος διατροφής, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά σχόλια.  

Στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτοντας ως κίνητρο την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, παρουσιάζοντας 

ψευδή αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών μεθόδων, αλλά και εκφοβίζοντας τους μαθητές, 

στόχευαν οι άνδρες εκπαιδευτικοί που είχαν πει ψέματα εντός της σχολικής μονάδας. Για την 

κινητοποίηση των εκπαιδευτικών δεν θεωρείται ηθικό και ηγετικό ο εκφοβισμός για αξιολόγηση 

αυτών προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί. Όπως και στην παρουσίαση ψευδών συμμετοχών 

μαθητών ελλοχεύει  ο κίνδυνος να εκτεθεί ο εκπαιδευτικός στη διαπίστωση του ψέματος από τους 

εμπλεκομένους, ρισκάροντας έτσι την αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου του  

(Hill-Berry, 2016).   

Γυναίκες εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν ψέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρουσιάζοντας φανταστικά πρόσωπα σε παιδιά Νηπιαγωγείου, με ρίσκο βέβαια να τα τρομάξουν 

ή να δώσουν προσδοκίες για δώρα, παραπληροφόρησαν μαθητή για την απουσία της μητέρας του, 

ενώ θα μπορούσαν να εξηγήσουν το πραγματικό λόγο της απουσίας, παρουσίασαν ψευδείς 

συμμετοχές για τη συμμετοχή σε εξωσχολικό πρόγραμμα με ρίσκο να εκτεθούν, ήρθαν σε 



σύγκρουση για την οργάνωση σχολικής γιορτής και με τη χρήση ψεμάτων προσπάθησαν να 

κινητοποιήσουν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αλλά και να εξισορροπήσουν τις σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών. Για διοικητικά θέματα οι εκπαιδευτικοί ρίσκαραν να εκτεθούν ζητώντας 

υλικά, αλλά και για τις εγγραφές των νηπίων, χωρίς βέβαια να είναι ξεκάθαρο αν το είδος του 

ψέματος που χρησιμοποιήθηκε ξεφεύγει από το νομικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει.  

Το 66,66% του δείγματος που είπαν ψέματα για να καλύψουν τους συναδέλφους τους ήταν 

γυναίκες, ενώ για τη χρήση ψεμάτων ώστε να καλύψουν τους μαθητές τους ήταν όλες γυναίκες. 

Για την κάλυψη των συναδέλφων οι αναφορές των ανδρών σχετίζονται με τα προσωπικά θέματα 

των εκπαιδευτικών και με την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, λόγω 

παραλείψεων. Για τις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, λόγω ακύρωσης εκδρομής 

και απουσίας εκπαιδευτικού, για τις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, λόγω 

τραυματισμού μαθητή και απουσίας συναδέλφου, για συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά 

και για διοικητικά θέματα είπαν ψέματα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τους 

συναδέλφους.   

Σε έρευνα που έγινε στην Αμερική παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είναι πιο κοινωνικές από 

τους άνδρες, υποστηρίζοντας κοινωνικά άλλους ανθρώπους (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, 

& Epstein, 1996, σ. 980). Αργότερα σε άλλη έρευνα που έγινε σε προπτυχιακούς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στην Αμερική έγινε σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 

σχετικά με τις παραπλανητικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα τους, όπου επίσης, φάνηκε 

ότι οι γυναίκες λένε περισσότερα ψέματα από τους άντρες ή παραποιούν την πραγματικότητα 

(Tyler & Feldman, 2004).  Βέβαια στην Αυστρία η χρήση ψεμάτων, συγκεκριμένα στην παιδική 

ηλικία, δεν εξαρτάται από το φύλο (Glätzle-Rützler & Lergetporer , 2015, σ. 18) 

Από τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο φύλα λέει 

περισσότερα ψέματα και να συσχετιστεί με τις αιτίες που ψεύδεται το κάθε φύλο, λόγω την 

τυχαίας δειγματοληψίας ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά 

και της έλλειψης βιβλιογραφικών αναφορών. 

 

5.2.4 Αιτίες χρήσης ψεμάτων  ανάλογα την ηλικία 

Στις απαντήσεις της έρευνας σχετικά με τις αιτίες που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί έχουν 

παρατηρηθεί διαφορές ανάλογα την ηλικιακή κατηγορία που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός. Στον 



πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοστά των απαντήσεων ανά ηλικιακή 

κατηγορία (Πίνακας 18)  

 

Αιτίες που 

είπαν 

ψέματα 

Ποσοσ

τό % 

σε όλο 

το 

δείγμα 

Ποσοσ

τό % 

ηλικία

ς 30-35 

Ποσοσ

τό %  

ηλικία

ς 36-40 

Ποσοσ

τό %  

ηλικία

ς 41-45 

Ποσοσ

τό %  

ηλικία

ς 46-50 

Ποσοσ

τό %  

ηλικία

ς 51-55 

Ποσοσ

τό %  

ηλικία

ς 56+ 

Δεν 

ανέφερ

αν 

ηλικία 

Εκφοβισμός 10,3 % 3,7 % 18,52 

% 

37,04 

% 

18,52 

% 

0 % 14,81 

% 

7,41 % 

Διατήρηση 

της 

ισορροπίας 

9,55 % 7,69 % 15,39 

% 

23, 08 

% 

11,54 

% 

11,54 

% 

7,69 % 23, 08 

% 

Διεκπεραιωτι

κοί λόγοι  

4,77 % 15,38 

% 

23,08 

% 

23,08 

% 

15,38 

% 

7,69 % 7,69 % 7,69 % 

Ενθάρρυνση  4,41  % 25 % 16,67 

% 

25 % 16,67 

% 

8,33 % 8,33 % 0 % 

Κάλυψη 

συναδέλφων 

3,67 % 33,33 

% 

0 % 0 % 11,11 

% 

22,22 

% 

11,11 

% 

22,22 

% 

Κάλυψη 

μαθητών 

1,84 % 0 % 0 % 80 % 0 % 0 % 20 % 0 % 

Πίνακας 18 Αιτίες που είπαν ψέματα (ποσοστά ανά ηλικία) 

 Στην ηλικιακή κατηγορία 41-45 ετών βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

που είπε ψέματα για να εκφοβίσει εντός της σχολικής μονάδας. Τα ψέματα σχετίζονταν σε 

πλειοψηφία με τις απουσίες των μαθητών, ακολούθησαν σε αναφορές η χαμηλή βαθμολογία και 

λιγότερες αναφορές έγιναν για διοικητικά θέματα και τιμωρία. Ακολουθούσαν οι ηλικιακές 

κατηγορίες των 36-40 ετών και 46-50 ετών, όπου καταγράφηκε το ίδιο ποσοστό απαντήσεων. 

Στην ηλικιακή κατηγορία από 36-40 ετών τα ψέματα σχετίζονταν με τις απουσίες, το βαθμολόγιο 

και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ η ηλικιακή 

κατηγορία 46-50 αναφέρθηκε αρκετά στην εκπαιδευτική διαδικασία και το βαθμολόγιο. Έπεται η 

ηλικιακή κατηγορία από 56 ετών και πάνω, οι οποίοι είπαν ψέματα για να εκφοβίσουν για την 



βαθμολογία, τις απουσίες και την εκπαιδευτική διαδικασία και μία μόνο αναφορά από την 

ηλικιακή κατηγορία 30-35 ετών, για τις απουσίες. 

Στις αναφορές σχετικά με τη χρήση ψεμάτων για τη διατήρηση της ισορροπίας επίσης 

καταγράφηκαν σε πλειοψηφία οι απαντήσεις της ηλικιακής κατηγορίας 41-45 ετών, βέβαια ο ίδιος 

αριθμός αναφορών δεν διευκρίνισε την ηλικιακή του κατηγορία. Στην ηλικιακή κατηγορία 41-45 

ετών οι περισσότερες αναφορές για ψέματα σχετίζονταν με την διαχείριση των σχέσεων εντός της 

σχολικής μονάδας και με την απόκρυψη προγραμματισμένων γεγονότων από τους μαθητές. 

Ακολούθησε η ηλικιακή κατηγορία 36-40 ετών, όπου τα ψέματα σχετίζονταν με την διαφύλαξη 

της ασφάλειας των μαθητών, με την εφαρμογή προγράμματος διατροφής και παραπληροφόρηση 

των γονέων και με τη διαχείριση σχέσεων εντός σχολικής μονάδας. Ο ίδιος αριθμός αναφορών 

καταγράφηκε στην ηλικιακή κατηγορία 46- 50 ετών και 51-55 ετών.  Στις ηλικίες 46-50 είπαν 

ψέματα για τη διαχείριση των σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας και για παραπληροφόρηση 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί 51-55 ετών ανέφεραν μόνο τη 

διαχείριση των σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας. Τέλος, οι λιγότερες αναφορές ήταν στις 

ηλικιακές κατηγορίες 30-35 ετών και από 56 ετών και άνω.  Για τις απορίες των μαθητών για 

κοινωνικά και πολιτικά θέματα είπε ψέματα εκπαιδευτικός ηλικίας 30-35 ετών, ενώ εκπαιδευτικός 

από 56 ετών και πάνω είπε ψέματα για να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να γίνουν 

αποτελεσματικότεροι.  

Στη συνέχεια, για διεκπεραιωτικούς λόγους είπαν ψέματα περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ηλικίας 36-40 ετών, για διοικητικά θέματα, εφαρμογή σχολικού προγράμματος και 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας και 41-45 ετών για εφαρμογή σχολικού 

προγράμματος. Ακολούθησαν οι ηλικιακές κατηγορίες 30-35, για αποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφαρμογή προγράμματος και 46-50 ετών για εφαρμογή σχολικού 

προγράμματος και διοικητικά θέματα. Τέλος, από μία αναφορά έγινε στις ηλικιακές κατηγορίες 

51-55 ετών, για εφαρμογή σχολικού προγράμματος και από 56 ετών και άνω, για 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε την 

ηλικιακή του κατηγορία. 

Είπαν ψέματα για να ενθαρρύνουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ηλικίας 30-35 ετών και 41-45 ετών. Στην ηλικιακή κατηγορία 30-35 

ετών τα ψέματα σχετίζονταν με την ενθάρρυνση για αποτυχία ομαδικής εργασίας, για 

αποτελεσματικότητα και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, για 41-45 ετών για ψυχολογική 



υποστήριξη και αποτελεσματικότητα μαθητών, αλλά και για παρακολούθηση μαθημάτων στο 

σχολείο. Ακολούθησαν σε καταγραφές οι ηλικιακές κατηγορίες 36-40 και 46-50 ετών, ενώ από 

μία αναφορά έγινε στις ηλικίες 51-55 ετών και από 56 ετών και άνω.  Στις ηλικιακές κατηγορίες 

36-40 και 51-55 ετών οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα για να στηρίξουν ψυχολογικά τους μαθητές, 

ενώ στις ηλικιακές κατηγορίες 46-50 και από 56 ετών και άνω για να ενθαρρύνουν τους μαθητές 

να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για να καλύψουν τους συναδέλφους τους για προσωπικά θέματα και για να αποφύγουν 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών είπαν ψέματα περισσότεροι εκπαιδευτικοί ηλικίας 30-35 

ετών. Ακολούθησαν οι ηλικιακές κατηγορίες 51-55 ετών, για να αποφύγουν συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και για διοικητικά θέματα. Τέλος, από μία αναφορά έγινε στις ηλικιακές 

κατηγορίες 46-50 και από 56 ετών και πάνω, για να καλύψουν συναδέλφους για προσωπικά 

θέματα και για να αποφύγουν συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών αντίστοιχα.  

Η ηλικιακή κατηγορία 41-45 ετών είπε ψέματα για να καλύψει τους μαθητές για τις 

απουσίες στην πλειοψηφία του δείγματος, ενώ μόνο ένας εκπαιδευτικός ήταν από 56 ετών και 

άνω.  

Βιβλιογραφικά το μόνο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα αποτελέσματα είναι οι 

έρευνες που έγιναν στην Τουρκία, όπου οι εκπαιδευτικοί πίστευαν για την ηθικότητα  και τη χρήση 

ψεμάτων των διευθυντών τους ότι καθώς αυξανόταν το έτος αρχαιότητας, οι διευθυντές 

ενεργούσαν σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017), αλλά και με τις 

έρευνες που έγιναν την Αυστρία και την Κίνα και σχετίζονταν με τα ψέματα από την παιδική 

ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Παιδιά που παρουσίασαν επιθετική συμπεριφορά ή άλλες 

διαταραχές συμπεριφοράς και παραβατικότητα σε μικρή ηλικία, κατέφυγαν κατά την εφηβεία και 

την ενηλικίωση σε χρήση ναρκωτικών και εγκληματικές ενέργειες. (Glätzle-Rützler & 

Lergetporer , 2015, σ. 13).  

Σύμφωνα με τους Xu, Luo, Fu, & Lee (2009) για τα παιδιά μια ψευδής δήλωση με σκοπό 

να βοηθήσει ή γίνεται στα πλαίσια της ευγένειας δε θεωρείται τόσο ως ψέμα σε σχέση με μια 

ψευδή δήλωση που είχε σκοπό να βλάψει. Όσο αυξανόταν η ηλικία τόσο περισσότερο το 

υποστήριζαν  (Xu, Luo, Fu, & Lee, 2009). 

 Ύστερα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ερευνών 

σχετικά με τη χρήση ψεμάτων στην καθημερινότητα και η τυχαία δειγματοληψία δυσχέρανε τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων. Οι ηλικιακές κατηγορίες ήταν αρκετές και τα ποσοστά των 



απαντήσεων ανάλογα, έτσι δε μπόρεσε να γίνει ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε να βγει 

κάποιο συμπέρασμα.  

 

5.2.5 Αιτίες χρήσης ψεμάτων ανάλογα την βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί 

Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ψέματα που είπαν εντός της σχολικής 

μονάδας παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το λόγο που είπαν ψέματα ανά βαθμίδα. Τα ποσοστά 

των απαντήσεων σχετικά με τις αιτίες που είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε σύγκριση με της δευτεροβάθμιας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 19):  

 

Αιτίες που είπαν 

ψέματα 

Ποσοστό % σε όλο 

το δείγμα 

Ποσοστό % 

πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ποσοστό % 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Εκφοβισμός 10,3 % 7,41 % 92,59 % 

Διατήρηση της 

ισορροπίας 

9,55 % 57,69 % 42,3 % 

Διεκπεραιωτικοί 

λόγοι  

4,77 % 66,67 % 38,46 % 

Ενθάρρυνση  4,41  % 25 % 75 % 

Κάλυψη συναδέλφων 3,67 % 66,67 % 33,33 % 

Κάλυψη μαθητών 1,84 % 0 % 100 % 

Πίνακας 19 Αιτίες που είπαν ψέματα (ποσοστά ανά βαθμίδα) 

 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν το προβάδισμα στη χρήση 

ψεμάτων προκειμένου να διατηρήσουν την ισορροπία της σχολικής μονάδας, να καλύψουν τους 

συναδέλφους τους, αλλά και για διεκπεραιωτικούς λόγους, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

οποιαδήποτε διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας. 

  Για να διατηρήσουν την ισορροπία της σχολικής μονάδας τα ψέματα των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονταν περισσότερο με τις συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών, έπειτα με τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών και τέλος, με την απόκρυψη της 

αλήθειας από τους εκπαιδευτικούς, με τις συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και την 



παραπληροφόρηση των γονέων για την εφαρμογή προγράμματος διατροφής. Ενώ στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση λιγότερες ήταν οι καταγραφές για ψέματα σχετικά με την εξακρίβωση 

της αλήθειας από τους εκπαιδευτικούς, με τη διαχείριση των συγκρούσεων εντός της σχολικής 

μονάδας, ιδιαίτερα των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και την 

παραπληροφόρηση στις απορίες μαθητών για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, αιτίες που δεν 

αναφέρθηκαν καθόλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Για την κάλυψη των συναδέλφων τα ψέματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και για προσωπικά θέματα 

των εκπαιδευτικών. Τα ψέματα για διοικητικά θέματα και τα προσωπικά θέματα των 

εκπαιδευτικών είχαν ειπωθεί από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για διεκπεραιωτικούς λόγους είχαν πει ψέματα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης προκειμένου να εφαρμοστεί το σχολικό πρόγραμμα, ως προς την έγκριση 

προγραμμάτων, την εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ μαθητών, την καθησύχαση των μαθητών, 

την οργάνωση σχολικής γιορτής, να λυθούν διοικητικά θέματα, σχετικά με τις εγγραφές των 

μαθητών και να γίνει πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία. Στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν ψευδείς εκπαιδευτικές μεθόδους, ψευδείς πληροφορίες 

για την προμήθεια υλικού και για τον αριθμό των συμμετοχών σε εκδρομή και ανέφεραν για 

κίνητρο την αξιολόγηση προκειμένου να εκφοβίσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν το προβάδισμα στη 

διαδικασία εκφοβισμού, ενθάρρυνσης και κάλυψης μαθητών εντός της σχολικής μονάδας. Η 

κάλυψη των μαθητών σχετίζεται μόνο με τις απουσίες των μαθητών από τα μαθήματα, οπότε είναι 

λογικό να έχουν το προβάδισμα οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν τηρείται ωριαίο απουσιολόγιο. Για τον εκφοβισμό στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποίησαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί για να κινητοποιήσουν τους 

μαθητές να μην απουσιάζουν από τα μαθήματα, με κίνδυνο την διακοπή των σπουδών τους, για 

χαμηλές βαθμολογίες, αν δεν μελετούν σωστά και για έλεγχο από εξωτερικούς παράγοντες. Ο 

εκφοβισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετίζεται μόνο με τα διοικητικά θέματα και τον 

διασυρμό γονέα, λόγω αδικαιολόγητων απουσιών μαθητή Νηπιαγωγείου. 



Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενθάρρυναν τους μαθητές στηρίζοντας 

τους ψυχολογικά, για να βελτιωθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να μην απουσιάζουν άσκοπα από τα 

μαθήματα, αλλά και για να διατηρούν το σχολικό περιβάλλον καθαρό δίνοντας ως κίνητρο 

χρηματικό έπαινο. Ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η ενθάρρυνση σχετίζεται με την 

ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, τις ψευδείς πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών 

και την στήριξη σε αποτυχία ομαδικής εργασίας.  

Συμπερασματικά, δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων ως προς τη χρήση 

ψεμάτων από τους εκπαιδευτικούς ανά βαθμίδα, αλλά μπορεί να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί είναι ηθικοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Όπως αναφέρει ο Πυργιωτάκης (2011) οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διατελέσουν ένα 

δύσκολο έργο, πέρα από την ακαδημαϊκή ευθύνη των μαθητών. Έχουν «να διαφυλάξουν και να 

μεταδώσουν στους μαθητές τις πνευματικές και τις ηθικές αξίες και να καλλιεργήσουν την 

κοινωνική προοπτική του αναπτυσσόμενου ανθρώπου» (Πυργιωτάκης, 2011, σ. 33).   Την 

αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, την αποφασιστικότητα και την ανεκτικότητα του εκπαιδευτικού 

τονίζει και η Brady (2011). Επομένως, όταν ψεύδονται προκειμένου να διαχειριστούν μία 

κατάσταση που προκύπτει στη σχολική μονάδα φαίνονται ανήθικοι και χωρίς ηγετικό χαρακτήρα.  

Συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταφεύγουν στα ψέματα, προκειμένου να 

διαχειριστούν τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, είτε μεταξύ 

εκπαιδευτικών, είτε μεταξύ μαθητών, είτε μεταξύ τους ή μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Οι 

συγκρούσεις αυτές θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν γινόταν καλύτερη διαχείριση σχέσεων και 

ορισμός κοινών στόχων και αξιών από την αρχή μιας ακαδημαϊκής περιόδου.  Σύμφωνα με τον 

Χρυσαφίδη (2011, σσ. 41-43) κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη για την ενίσχυση των σχέσεων 

των μαθητών και την ανάπτυξη της αυτονομίας τους και είναι υποχρεωμένος να καλλιεργήσει την 

επικοινωνία και την ισότητα μεταξύ των μελών της ομάδας, να λάβει υπόψη τα βιώματα και τις 

ιδές των μαθητών και να τα θεωρήσει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο 

υποστηρίζουν ο Μπασέτας (2007, σσ. 196-197) και ο Baloğlu (2012) ο οποίος αναφέρει ότι κάθε 

εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί τις σχέσεις του με τους μαθητές του, να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη τους και την υπακοή τους με δικιά τους θέληση και όχι με στρατιωτική πειθαρχία. 

Ο εκπαιδευτικός με τη χρήση ψεμάτων παίρνει και το ρίσκο της αποκάλυψης της αλήθειας και 

των συνεπειών που μπορεί να έχει.  



  Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκφοβίζοντας τους μαθητές για το βαθμολόγιο ή τις 

απουσίες χάνουν τον ηγετικό τους ρόλο ως εκπαιδευτικοί. Αυτό παρουσιάσθηκε και σε έρευνα 

που έγινε στη Τζαμάικα, όπου διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν αλλοιωμένες 

βαθμολογίες με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, 

μειώνοντας έτσι τον επαγγελματισμό τους, την ηθικότητα τους και δείχνοντας έτσι ένα προφίλ 

χωρίς σταθερότητα (Hill-Berry, 2016, σ. 72).  Επίσης, στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε ότι η έλλειψη 

ειλικρίνειας και σταθερότητας δημιούργησε πρόβλημα και στις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 

συναδέλφους, καθώς όταν ένας εκπαιδευτικός ψεύδεται, ακόμα και για να καλύψει έναν 

συνάδελφο, όπως κατέγραψαν στην παρούσα έρευνα, αδυνατεί να ζητήσει ειλικρίνεια και 

σταθερότητα από τους άλλους σε κάποια άλλη στιγμή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 

αναφέρει και ο Baloğlu (2012) οι αξίες και η ηθικότητα των ηγετών της ομάδας επηρεάζει τις 

αξίες των υποστηρικτών του. Για την αποτελεσματικότητα τους χρειάζεται να λειτουργούν, όπως 

θα περιμέναν να λειτουργήσουν οι μαθητές και οι συνάδελφοι τους προς αυτούς (Hill-Berry, 2016, 

σ. 72).   

Μέσα από την χρήση ψεμάτων οι εκπαιδευτικοί χάνουν την αυθεντικότητά τους ως 

πρότυπα για τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Κυριακίδη (2011) ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει 

προσωπικότητες και κτίζει χαρακτήρες. Βέβαια στην παρούσα έρευνα δεν έχει γίνει γνωστό σε 

ποια περίοδο του σχολικού έτους είπαν ψέματα οι εκπαιδευτικοί και είχε αποτελέσματα, καθώς 

αν η χρήση ψεμάτων έγινε στην αρχή ή στη μέση του σχολικού έτους, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

διαπιστωθεί η αλήθεια και να χαθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία ως προς το πρόσωπο του 

εκπαιδευτικού από τους μαθητές. Βέβαια η τακτική του εκφοβισμού μπορεί να χαρακτηρίσει 

κάποιον εκπαιδευτικό και ακόμα να δημιουργήσει πρόβλημα και έλλειψη εμπιστοσύνης και στους 

επόμενους μαθητές.   

Στην παραπάνω διατύπωση συμφωνεί και η Campbell (2008), η οποία υποστηρίζει ότι η 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, είτε θετική είτε αρνητική, αποτυπώνεται στη μνήμη των 

μαθητών και αποτελεί βίωμα που θα τους ακολουθεί μια ζωή, έτσι η αξιολόγηση που θα κάνει θα 

πρέπει να διακατέχεται από ειλικρίνεια, σεβασμό, τιμιότητα, επιμέλεια και δικαιοσύνη. Αλλά και 

οι μαθητές εύκολα χαρακτηρίζουν  τους εκπαιδευτικούς ηθικούς ή ανήθικους, ανάλογα την 

ευγένεια και τη δοτικότητά τους ή τη σκληρότητα τους (Campbell E. , 2008, pp. 357-358).  

Επίσης, η  Campbell (2008)  και η Shapira- Lishchinsky (2011) αναφέρθηκαν στα ηθικά 

διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί είτε στη διαχείριση των σχέσεων 



μεταξύ των συναδέλφων, είτε μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονιών, είτε μεταξύ των 

μαθητών. Σε έρευνα που έγινε σε σχολεία του Ισραήλ διαπιστώθηκε ότι  πολλά ηθικά διλήμματα 

οφείλονται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στις εκπαιδευτικές ικανότητες και στην έλλειψη 

αυτοπεποίθησης για να ενεργήσουν σωστά (Shapira- Lishchinsky, 2011, σ. 655).  Έτσι με την  

έκθεση των εκπαιδευτικών σε μια σειρά κρίσιμων καταστάσεων θα μπορούσε να τους δώσει 

εμπειρικά τα εργαλεία για να αναπτύξουν αυτονομία κατά τη λήψη ηθικών αποφάσεων. 

Στην παρούσα έρευνα δεν αναφέρθηκε πουθενά η καθοδήγηδη των εκπαιδευτικών για τη 

διαχείριση των σχολικών μονάδων σε κρίσιμες καταστάσεις, θέμα το οποίο θα μπορούσε να 

διερευνηθεί σε περαιτέρω έρευνα. Σε έρευνα που έγινε στην Κροατία στην ανάλυση νομοθετικών 

εγγράφων,  διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες πληροφορίες σχετίζονται με τα διοικητικά 

ζητήματα, ενώ το θέμα της ηθικής εργασίας παραμελείται (Turk & Vignjević, 2016, σ. 494).   

Σύμφωνα με τη μετασχηματιστική ηγεσία, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών με τη χρήση 

των ψεμάτων για τη διαχείριση καταστάσεων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν 

θεωρείται ηγετική. Ως εκπαιδευτικοί έπρεπε να δρουν καθημερινά ομαδικά και σε συνεργασία με 

άλλους ανθρώπους, με σκοπό να γίνουν καλύτεροι και όχι με βάση την εξουσία του ελέγχου 

(Harris, 2005). Ένας ηγέτης μιας ομάδας, ασκεί επιρροή στα μέλη της ομάδας και θεωρείται 

πρότυπο γι’ αυτούς. Για να χαρακτηριστεί αποτελεσματικός ο ηγέτης, θα πρέπει να έχει θέσει μαζί 

με την ομάδα κοινούς στόχους και να μάχονται ομαδικά για να τα καταφέρουν (Hogg & Vaughan, 

2010, σ. 396). Έτσι δεν θα έρθουν στη θέση να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα για τη διαχείριση 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα, όπως συγκρούσεις, προβλήματα στην διεκπεραίωση του 

έργου τους, διοικητικά θέματα, προβλήματα στις απουσίες και στο βαθμολόγιο των μαθητών.  

 Βέβαια μετά από συζητήσεις για στόχους, λήψη αποφάσεων, προγραμματισμό και 

διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων, επόμενο βήμα αποτελεί η ανατροφοδότηση από όλα τα μέλη της 

ομάδας με συντονιστή τον διευθυντή προς την αποφυγή λαθών και συγκρούσεων (Schaubroeck, 

Carmeli, Bhatia, & Paz, 2016, σ. 1723). Γενικότερα, ένας ηγέτης πρέπει να είναι δίκαιος και 

ειλικρινής στην ομάδα του. Να τους προστατεύει και να τους υπερασπίζεται σε κάθε εξωτερικό 

κίνδυνο. Να διεκδικεί τα δικαιώματα της ομάδας και να μάχεται για το κοινό καλό παραμερίζοντας 

τα ατομικά συμφέροντα.  Σύμφωνα με τους Campbell, Gold , & Lunt (2003) οι σχολικοί ηγέτες 

πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για κάθε αλλαγή που παρουσιάζεται και με δημοκρατικό τρόπο και  

με τη συνεργασία σχολικής μονάδας και κοινωνίας, να καταφέρουν να επιβιώνουν και να ορίζουν 



κοινές αξίες, ειδικά σε πλαίσια διαφορετικών και αντικρουόμενων αξιών (Campbell, Gold , & 

Lunt, 2003, σ. 218). 

 Η αξία του ηγέτη εξαρτάται από τη διαμόρφωση καλών σχέσεων και τη λήψη ηθικών 

αποφάσεων (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017, σ. 164).  Βέβαια οι Özan, Özdemir, & Yirci (2017, σ. 

164) υποστήριξαν ότι για να ασκήσει κάποιος επιρροή σε άλλους χρειάζεται να αποκτήσει τη 

δύναμη μέσα από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους, με τον εκφοβισμό και την άσκηση 

δύναμης. Αυτή η άποψη έρχεται σε ρήξη με τη μετασχηματιστική ηγεσία και υποστηρίζει τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα ψέματα για να κινητοποιήσουν 

τους μαθητές τους, με σκοπό να γίνουν καλύτεροι και πιο συνεπείς μαθητές.   

Τέλος, σύμφωνα με τον Sağnak (2017, σ. 1104) οι ηθικοί ηγέτες είναι ειλικρινείς, 

αξιόπιστοι, δίκαιοι, επιδεικνύουν προληπτικές προσπάθειες για να επηρεάσουν την ηθική 

συμπεριφορά των υποστηρικτών του, θέτουν δεοντολογικά πρότυπα και χρησιμοποιούν την 

επιβράβευση και τις ποινές για την εφαρμογή αυτών των προτύπων, δημιουργούν ισχυρότερα 

ηθικά μηνύματα που προσελκύουν την προσοχή των υποστηρικτών του, τις σκέψεις και τη 

συμπεριφορά τους. Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω άποψη του Sağnak (2017) οι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν στην έρευνα και κατέγραψαν παράδειγμα ψέματος που είχαν 

χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στην εκπαιδευτική διαδικασία και είχε αποτέλεσμα, δε θεωρούνται 

ηθικοί από τη στιγμή που ψεύδονται, καθώς ώφειλαν να είχαν δράσει προληπτικά.  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για πολλά ζητήματα εντός της 

σχολικής μονάδας. Η ευελιξία, η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και οι αξίες του θα του δώσουν 

λύσεις σε κάθε ηθικό δίλημμα που μπορεί να συναντήσει, ώστε να μπορέσει να πάρει αποφάσεις 

και να χαρακτηριστεί το έργο του αποτελεσματικό και δίκαιο. 

 

5.2.6 Ελλιπείς απαντήσεις ανάλογα το φύλο και την βαθμίδα  

Στην ερώτηση σχετικά με ένα ψέμα που έχουν πει οι εκπαιδευτικοί και είχε αποτελέσματα 

υπήρξαν αρκετές κενές απαντήσεις, άλλες με ασάφειες και γενικότητες, άλλες χωρίς αιτία και 

άλλες που δεν έχουν πει ψέματα, αλλά θα πουν αν χρειαστεί. Επίσης, από τους  διακόσιους εξήντα 

πέντε (265) εκπαιδευτικούς μόνο είκοσι δύο  (22) ανέφεραν ότι δεν λένε ψέματα, δεκατέσσερις 

(14) γυναίκες και οχτώ (8) άνδρες, δέκα (10) από πρωτοβάθμια και δώδεκα (12) από 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  



Στις κενές απαντήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν γυναίκες, ογδόντα δύο (82), έναντι 

σαράντα (41) ανδρών και πέντε (5) δεν κατέγραψαν τα δημογραφικά στοιχεία. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός κενών απαντήσεων καταγράφηκε σε πλειοψηφία από τους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Στις απαντήσεις με ασάφειες και γενικότητες περισσότερες 

καταγραφές ανήκαν σε γυναίκες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ χωρίς να 

δικαιολογήσουν το λόγο που είπαν ψέματα απάντησαν δύο γυναίκες και δύο άντρες, ένας από την 

πρωτοβάθμια και τρεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, πέντε γυναίκες δεν έχουν πει 

ψέματα μέχρι τώρα, αλλά θα πουν αν χρειαστεί, δύο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τρεις 

από τη δευτεροβάθμια.  

5.2.7 Τεκμηρίωση της χρήσης του εργαλείου « RADAR» της Watkins (2017) 

Στα πλαίσια της ανάλυσης των απαντήσεων της ερώτησης ανοιχτού τύπου σχετικά με το 

παράδειγμα ενός συμβατικού ψέματος που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και είχε αποτέλεσμα έγινε η χρήση της τεχνικής «RADaR» (Watkins, 2017).  Η 

επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής έγινε για την ευκολότερη διαχείριση του όγκου των 

ποιοτικών δεδομένων, επειδή δεν υπήρχε στη  διάθεσή μας υπολογιστικό πακέτο, αλλά και για 

την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αφού έγινε η ανάλυση των απαντήσεων της 

ερώτησης ανοιχτού τύπου έγινε αντιληπτό ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δεν απάντησαν, 

απαντούσαν αντιφατικά ή με ασάφειες και γενικότητες. Έτσι χρειάστηκε να συμπληρωθεί στον 

ενιαίο πίνακα (βλ. Παράρτημα  II) οι απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

ώστε να διευκολυνθεί η διερεύνηση των αντιφατικών μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

(βλ. υποκεφ. 5.2.8). 

Στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει συνολικά τη διαδικασία 

διαχείρισης των απαντήσεων και της κατηγοριοποίησης των αιτιών που οι εκπαιδευτικοί είπαν 

ψέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στους «γκρι- εσωτερικούς» κύκλους φαίνονται οι 

συνολικές απαντήσεις που έχουν ξεκαθαριστεί μετά από το πρώτο και δεύτερο βήμα της τεχνικής 

«RADaR», όπου αφού υπογραμμίστηκαν τα σημαντικότερα, έγινε διαγραφή των μη χρήσιμων 

πληροφοριών. Στη συνέχεια ακολούθησε η κατηγοριοπίηση των απαντήσεων, όπως φαίνεται 

στους «μπλε- εξωτερικούς» κύκλους (εκφοβισμός, διατήρηση της ισορροπίας, διεκπεραιωτικοί 

λόγοι, ενθάρρυνση, κάλυψη μαθητών και κάλυψη συναδέλφων), που οδήγησε στη γενική 

κατηγορία «αιτίες χρήσης ψεμάτων στην εκπαίδευση». Στα πλαίσια της ανάλυσης υπήρξε και η 



γενική κατηγορία «πρόσωπα- αποδέκτες των ψεμάτων», όπως αναλύεται στα παραπάνω 

κεφάλαια. 

 

 

5.2.8 Σχολιασμός αντιφατικών απαντήσεων  

Ξεκινώντας με την ανάλυση των απαντήσεων της ερώτησης ανοιχτού τύπου του 

ερωτηματολογίου «Δώστε ένα παράδειγμα  συμβατικού ψέματος που χρησιμοποιήσατε εντός της 

σχολικής μονάδας κι είχε θετικά αποτελέσματα» παρατηρήθηκαν αρκετές κενές και αντιφατικές  

απαντήσεις. Έτσι, προχωρώντας στην ανάλυση των απαντήσεων κλειστού τύπου του 

ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα I και Πίνακα 14) διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα 

ερωτηματολόγια που δεν είχαν απαντηθεί οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, είχαν απαντηθεί μόνο οι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, κυκλώνοντας την απάντηση «δεν λέω ψέματα» ή είχαν δηλώσει για 

ποιο λόγο θα έλεγαν ψέματα αν χρειαστεί, χωρίς να δώσουν κάποιο παράδειγμα στην ερώτηση 
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ανοιχτού τύπου. Όσοι είχαν απαντήσει ότι δεν λένε ψέματα, είχαν υποστηρίξει επίσης, ότι η 

ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται το ποσοστό των αντιφατικών απαντήσεων στο 

σύνολο των απαντήσεων και τα ποσοστά όσων απάντησαν αντιφατικά στην κατηγορία αντρών, 

στην κατηγορία γυναικών, στην κατηγορία πρωτοβάθμιας και στην κατηγορία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία χωριστά (Πίνακας 20). 

 

Κατηγορίες αντιφατικών απαντήσεων Ποσοστά % 

Αντιφατικές απαντήσεις 16,6 % των 265 απαντήσεων 

Άντρες 18 % των 83 αντρών 

Γυναίκες 16,48 % των 176 γυναικών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 18 % των 100 εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 16,34 % των 153 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 30-35 11,9 % των 42 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 36-40 20,5 % των  44 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 41-45 10 % των 60 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 46-50 20 % των 40 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 51-55 21,43 % των 28 εκπαιδευτικών 

Ηλικιακή κατηγορία: 56 + 25 % των 16 εκπαιδευτικών 

Πίνακας 20 Κατηγορίες αντιφατικών απαντήσεων (ποσοστά ανά κατηγορία) 

Οι αντιφατικές απαντήσεις παρατηρήθηκε ότι ανήκουν στο 16,6% του πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Από το δείγμα αυτό το 65,9% είναι γυναίκες και το 34,1% είναι άντρες. Βέβαια 

ο αριθμός των ανδρών είναι αρκετά μεγάλος αναλογικά με τον αριθμό των ανδρών σε ολόκληρο 

τον πληθυσμό, καθώς από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν συνολικά οι ογδόντα τρεις (83) 

είναι άντρες και οι εκατό εβδομήντα έξι (176) είναι γυναίκες. Επομένως, το ποσοστό 18% των 

αντρών παρουσίασε αντιφατικές απαντήσεις, ενώ από τις γυναίκες το 16,48% απάντησε 

αντιφατικά.  

Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν το προβάδισμα στις αντιφατικές 

απαντήσεις (56,8%), έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας (40,9%). Όμως και σε αυτήν 

την περίπτωση αναλογικά με τον αριθμό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της 



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 18% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας απάντησε 

αντιφατικά, ενώ από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 16,34% παρουσίασε αντιφατικές 

απαντήσεις. Επίσης, υπήρξε και ένα ερωτηματολόγιο που δεν απαντήθηκε στο συγκεκριμένο 

ερώτημα, από τα δώδεκα (12) συνολικά αναπάντητα ερωτηματολόγια.  

Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-40 ετών συγκέντρωσαν τις περισσότερες αντιφατικές 

απαντήσεις, ακολουθώντας οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 46-50, 41-45, 51-55, 30-35, 56 και πάνω, ανά 

σειρά. Αναλογικά με τον αριθμό εκπαιδευτικών ανά ηλικιακή κατηγορία σε ολόκληρο το δείγμα 

μεγαλύτερο ποσοστό αντιφατικών απαντήσεων συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 

πενήντα έξι (56) και πάνω (25%), ακολουθώντας οι εκπαιδευτικοί ηλικιακής κατηγορίας 51-55 σε 

ποσοστό 21,43%, οι εκπαιδευτικοί 36-40 ετών σε ποσοστό 20,5% και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 

46-50 ετών σε ποσοστό 20%.  Μικρότερα ποσοστά συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 30-35  

(11,9%) και 41-45 (10%), ενώ υπήρξαν και ερωτηματολόγια που δεν είχαν συμπληρωθεί στην 

ηλικιακή κατηγορία με ποσοστό 17,14% ,από τις συνολικά κενές απαντήσεις, που απάντησαν 

αντιφατικά. Επομένως, οι ηλικιακές κατηγορίες από πενήντα ένα (51) και πάνω απάντησαν 

αντιφατικά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με τη χρήση ψεμάτων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας το προβάδισμα.   

Οι αντιφάσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν έλλειψη 

επαγγελματισμού και απουσία αυθεντικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με τον 

Hill-Berry (2016, σ. 65) ο επαγγελματισμός συνδέεται με τις διαπροσωπικές ιδιότητες, τις 

συμπεριφορές και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού και συνδυάζεται με τη 

συλλογικότητα, την ευθύνη προς τους μαθητές, τους γονείς και τα μέλη της κοινότητας, καθώς 

και τις σχέσεις με άλλους φορείς. Επομένως, η αδιαφορία και η έλλειψη σεβασμού στην 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στα πλαίσια της έρευνας  παρουσιάζει έναν εκπαιδευτικό που 

δεν σέβεται το σκοπό του επαγγέλματος του, όπως και ότι είναι επιρρεπής στα ψέματα.  

Σε έρευνα που έγινε στη Τζαμάικα αναφέρθηκε ότι λόγω της θέσης που κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να τηρούν την εκπαιδευτική πολιτική, τα πρότυπα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών (Hill-Berry, 2016, σ. 

72). Αποτελώντας πρότυπο για τους μαθητές οφείλουν να είναι ειλικρινείς και λειτουργούν με 

ακεραιότητα, δίκαια και δεοντολογικά (Hill-Berry, 2016, σ. 72). Για την αποτελεσματικότητα 

τους χρειάζεται να λειτουργούν, όπως θα περιμέναν να λειτουργήσουν οι μαθητές και οι 

συνάδελφοι τους προς αυτούς (Hill-Berry, 2016, σ. 72).  Όπως και σύμφωνα με την Campbell 



(2008, σελ 358) η ηθικότητα του εκπαιδευτικού τόσο στη διδασκαλία, όσο και στις άλλες 

επαγγελματικές του ευθύνες θεωρείται δεδομένη λόγω της υποτιθέμενης επιρροής τους ως ηθικών 

μοντέλων για τα παιδιά.  

Επίσης, σύμφωνα με τον Μπασέτα (2007, σσ.198-200) η αυθεντικότητα του 

εκπαιδευτικού φαίνεται μέσα από τους κανόνες της κοινωνικής μάθησης, όπου οφείλει να σέβεται, 

να αγαπά, να είναι ειλικρινής, να εκπαιδεύει, να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μαθητές 

και να μεταφέρει στη νέα γενιά ήθη και αξίες της κοινωνίας. Με το να παρουσιάζονται οι 

εκπαιδευτικοί επιρρεπείς στα ψέματα, όπως διαπιστώνεται από τις αντιφατικές τους απαντήσεις, 

μπορούν να χαρακτηριστούν ηθικά ασυνείδητοι σύμφωνα με τον Τζαβάρα (2006, σ. 197), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η ηθική συνείδηση παίζει το ρόλο του κριτή, ως εσωτερική «φωνή», πριν την 

πραγματοποίηση μιας πράξης, προτρέπει ή αποτρέπει να γίνει αυτή η πράξη ή μετά τη 

πραγματοποίηση της πράξης έχει δικαστικό ρόλο επαινώντας ή κατηγορώντας το υποκείμενο. 

 Επομένως, η στάση τους απέναντι στην ερευνητική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί 

αντιεπαγγελματική και καθόλου επιμελής απέναντι στην ευθύνη της υποστήριξης ερευνητικών 

διαδικασιών και της προώθησης των γνώσεων στη νέα γενιά μέσα από τις εμπειρίες τους, που 

έχουν σκοπό να βοηθήσουν και να εξελίξουν, από την ανατροφοδότηση των ευρημάτων τους, την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρουν και οι Coehn, Manion και Morrison (2008, σ. 76) η 

αξία της έρευνας στην εκπαίδευση είναι η διασφάλιση μιας ωριμότητας και μιας κίνησης προς τα 

εμπρός, που μόνο ανάπτυξη μπορεί να φέρει.  

  

5.3 Συμπεράσματα  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέμα της ηθικής είναι ένα ευαίσθητο 

ζήτημα, καθώς καθένας μπορεί να το προσεγγίσει από διαφορετική οπτική γωνία και επηρεάζεται 

από τις κοινωνικές αξίες και επιρροές του κάθε ατόμου. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης δεν υπάρχει 

ένας επίσημος δεοντολογικός κώδικας που να ορίζει τι είναι ηθικό. Λόγω του χαρακτήρα της 

συγκεκριμένης μελέτης δε μπορεί να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά να 

παρουσιασθεί μια γενική εικόνα για την ηθικότητα στην εκπαίδευση. 

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας παρουσιάσθηκαν αρκετές διαφορετικές 

απαντήσεις. Ξεκινώντας με τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί αρχικά, φάνηκε από την 

έρευνα ότι οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την ισορροπία της 

σχολικής μονάδας, αλλά και για διεκπεραιωτικούς λόγους, για ενθάρρυνση και εκφοβισμό των 



μαθητών και των συναδέλφων, για να καλύψουν τους μαθητές και τους συναδέλφους. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας με τη βιβλιογραφία προέκυψε ότι τα ψέματα αυτά 

επηρεάζουν την αυθεντικότητα στη μάθηση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί, 

που απευθύνονται σε πρώτη φάση στους μαθητές, ρισκάρουν να χάσουν την εμπιστοσύνη των 

μαθητών και την ορθότητα του λόγου τους, ακόμα και όταν πρόκειται για το καλό τους. Σε 

δεύτερη φάση λέγοντας ψέματα  στους συναδέλφους τους, επίσης ρισκάρουν την αξιοπιστία τους, 

καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να δυσκολέψουν μια ήδη διαταραγμένη κατάσταση, που ίσως με 

ειλικρίνεια να είχε λυθεί. 

Σχετικά με τη χρήση ψεμάτων ανάλογα το φύλο δεν μπορεί να προκύψει κάποιο 

συμπέρασμα, καθώς οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες, λόγω της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Οι απαντήσεις τους γενικά δεν είχαν σημαντικές διαφορές. Θα μπορούσε να 

αναφερθεί απλά ότι οι γυναίκες ήταν πιο προστατευτικές και ενθάρρυναν τους άλλους ανθρώπους, 

με σκοπό μόνο να βοηθήσουν.  Λόγω της κοινωνικότητας των γυναικών παρουσιάζονται πιο 

επιρρεπείς στα ψέματα και στην παραποίηση της αλήθειας.  

Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανά βαθμίδα δεν μπορεί να προκύψει γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, καθώς οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Βιβλιογραφικά δεν έχει βρεθεί κάποια αντίστοιχη έρευνα 

για τη χρήση ψεμάτων στην εκπαίδευση ανά βαθμίδα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρξε πλειοψηφία ως προς τη χρήση ψεμάτων ως προς τους μαθητές, 

καθώς οι εκπαιδευτικοί είπαν ψέματα για να ενθαρρύνουν ή να εκφοβίσουν τους μαθητές για το 

βαθμολόγιο ή τις απουσίες τους. Ενώ στην πρωτοβάθμια υπήρξε πλειοψηφία προς τους γονείς, 

καθώς σε αυτές τις ηλικίες οι γονείς αγωνιώντας για τα παιδιά τους γίνονται πιο παρεμβατικοί 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς να ψεύδονται για να 

μπορέσουν να ολοκληρώσουν και να προφυλάξουν το έργο τους.  

Επίσης, στην έρευνα σχετικά με τις διαφορές στη χρήση ψεμάτων ανά ηλικιακή κατηγορία  

δεν μπορεί να διατυπωθεί κάποιο σίγουρο συμπέρασμα, ούτε γενίκευση των αποτελεσμάτων, 

καθώς οι βιβλιογραφικές αναφορές ήταν περιορισμένες, αλλά και οι ηλικιακές κατηγορίες των 

εκπαιδευτικών στην έρευνα αρκετές. Από μια μόνο έρευνα φάνηκε ότι όσο αυξανόταν η ηλικία 

των εκπαιδευτικών τόσο δρούσαν πιο ηθικά. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν να διαχειριστούν πολλές ευθύνες και πολλούς διαφορετικούς 

χαρακτήρες, γι’ αυτό οφείλουν να είναι αυθεντικοί, δίκαιοι, ηθικοί και να δρουν με βάση τις αξίες 



που έχουν. Για την αποφυγή των συγκρούσεων και των ηθικών διλημμάτων πρέπει να δρουν 

προληπτικά ως ηγέτες και εξαρχής να θέτουν κοινούς στόχους και κοινές αξίες στη σχολική 

κοινότητα και με όσους εμπλέκονται σε αυτή.  Μια ομάδα για να αποφύγει λάθη και συγκρούσεις  

πρέπει να οδηγηθεί από τον ηγέτη σε ανατροφοδότηση και συζήτηση όσων συμβαίνουν σε 

καθημερινή βάση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για την ηθικότητα και την αυθεντικότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να σχολιαστεί το 

ποσοστό 16,6% των αντιφατικών απαντήσεων. Η στάση των εκπαιδευτικών τους απέναντι στην 

ερευνητική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί αντισυναδελφική, ανήθικη, ασυνείδητη και 

καθόλου επιμελής απέναντι στην ευθύνη της υποστήριξης ερευνητικών διαδικασιών και της 

προώθησης των γνώσεων στη νέα γενιά μέσα από τις εμπειρίες τους, που έχουν σκοπό να 

βοηθήσουν και να εξελίξουν, από την ανατροφοδότηση των ευρημάτων τους, την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει καθημερινά λύσεις σε πολλά 

προβλήματα εντός της σχολικής μονάδας. Η ευελιξία, η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η 

ηθικότητα του θα τον οδηγήσουν να δρα προληπτικά ώστε να έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά 

διλήμματα, όλο και πιο σπάνια και όταν χρειαστεί με δικαιοσύνη και ειλικρίνεια να παίρνει 

αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότητά του. 

Επιπλέον σχετικά με τη χρήση του εργαλείου «RADaR» (Watkins, 2017) 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δεδομένων πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και αναλυτικά σε 

σχέση με μια παραδοσιακή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Παρά την έλειψη χρόνου και τον 

μεγάλο όγκο των απαντήσεων, μπόρεσε να γίνει κατηγοριοποίηση, καταμέτρηση και σύγκριση 

των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, ώστε να διατυπωθούν τα παραπάνω συμπεράσματα σχετικά 

με τη χρήση ψεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

5.4 Προτάσεις  

Στην παρούσα έρευνα λόγω του μεγέθους του δείγματος θα μπορούσε να γίνει μετατροπή 

των αποτελεσμάτων από ποιοτικά σε ποσοτικά ή επαλήθευση της έρευνας με ίσο αριθμό του 

δείγματος ανά κατηγορία, ώστε να υπάρξει γενίκευση των συμπερασμάτων. Προτείνεται, επίσης, 

η ανάλυση των απαντήσεων να γίνει από ομάδα τριών ατόμων και πάνω και συγκρίνοντας τα 



αποτελέσματα να παρουσιαστεί μία καλύτερη διερεύνηση, σύμφωνα τις οδηγίες της τεχνικής 

«RADaR» (Watkins, 2017).  

 Για την εις βάθος ανάλυση των απαντήσεων θα μπορούσε, επίσης, να γίνουν συνεντεύξεις 

για να εξεταστεί η άποψη των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ψεμάτων στην εκπαίδευση. Να 

κληθούν οι εκπαιδευτικοί για αυτο-αξιολόγηση της ηθικότητας και του επαγγελματισμού τους, με 

σκοπό τη διερεύνηση για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών περί ηθικής.  

Επίσης, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών περί ηθικής 

ανάλογα τη θέση ευθύνης, ιδιαίτερα διερεύνηση της επιρροής που ασκεί ο διευθυντής μιας 

σχολικής μονάδας στους εκπαιδευτικούς σε θέματα ηθικής.  

Σε επόμενο επίπεδο θα μπορούσε να γίνει δημοσίευση στο αρμόδιο υπουργείο με σκοπό 

την ανάδειξη της ανάγκης των εκπαιδευτικών για κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση 

κρίσιμων καταστάσεων και σχέσεων όσων εμπλέκονται στη σχολική μονάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ξενόγλωσσες 
Baloğlu , N. (2012). Relations between Value-Based Leadership and Distributed Leadership: A Casual 

Research on School Principles’ Behaviors. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), σσ. 

1375-1378. 

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham- Philadelphia : Open 

University Press. 

Brady, L. (2011, March). Teacher Values and Relationship: Factors in Values Education. Australian 

Journal of Teacher Education, 36(2), σσ. 56-66. 

Campbell, C., Gold , A., & Lunt, I. (2003). Articulating leadership values in action: conversations with 

school leaders. Int. Leadership in Education, 6(3), σσ. 203-221. 

doi:10.1080/1360312032000090064 

Campbell, E. (2008, August 24). The Ethics of Teaching as a Moral Profession. Curriculum Inquiry, 

38(4), σσ. 357-385. doi:10.1111/j.1467-873X.2008.00414.x 

Campbell, R. J., Kyriakides, L., Muijs, R. D., & Robinson, W. (2004, December). Effective teaching and 

values: some implications for research and teacher appraisal. Oxford Review of Education, 30(4), 

σσ. 451-465. doi:10.1080/0305498042000303955 

Davis, J. W. (2011, November 18). Sacred leadership: Leading for the greatest good. Ανάκτηση από 

http://www.davisgroupltd.net/?page_id=10 

DePaulo, B. M., Kashy, D. A., Kirkendol, S. E., Wyer, M. M., & Epstein, J. A. (1996, May). Lying in 

everyday life. Journal of Personality and Social Psychology, 70(5), σσ. 979-95. 

Durkheim, E. (1961). Moral education. (H. Schnurer, & E. K. Wilson, Μεταφρ.) New York: Free Press of 

Glencoe, Inc. 

Fu, G., Evans, A. D., Wang, L., & Lee, K. (2008, June 28). Lying in the name of the collective good: a 

developmental study. Developmental Science , 11(4), σσ. 495-503. doi:10.1111/j.1467-

7687.2008.00695.x 

Glätzle-Rützler , D., & Lergetporer , P. (2015, February). Lying and age: An experimental study. Journal 

of Economic Psychology, 46, σσ. 12-25. Ανάκτηση από 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2014.11.002 

Harris, A. (2005, February 1). Leading from the Chalk-face: An Overview of School Leadership. 

Leadership, 1, σσ. 73-87. Ανάκτηση από https://doi.org/10.1177/1742715005049352 

Helm, C. (1989). Cultural and Symbolic Leadership in Catholic Elementary Schools: An Ethnographic 

Study. Washington, DC: Catholic University of America. 

Hill-Berry, N. P. (2016). Professionalism Among Jamaican Educators: Implications for Growth and 

Development. International Studies In Educational Administration (Commonwealth Council For 

Educational Administration & Management (CCEAM), 43(3), σσ. 63-75. 



Leithwood, K., & Jantzi, D. (1998, April 13-17). Distributed Leadership and Student Engagement in 

School. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research 

Association. 

Muijs , D., & Harris, A. (2003, October 1). Teacher Leadership—Improvement through Empowerment?: 

An Overview of the Literature. Educational Management Administration & Leadership, 31(4), 

σσ. 437–448. Ανάκτηση από https://doi.org/10.1177/0263211X030314007 

Özan, M. B., Özdemir, T. Y., & Yirci, R. (2017). Ethical Leadership Behaviours of School 

Administrators from Teachers’ Point of View. Foro de Educación, 15(23), σσ. 161-184. 

doi:http://dx.doi.org/10.14516/fde.520 

Rana , S. S., Malik, N. I., & Hussain, R. Y. (2016). Leadership Styles as Predictors of Job Involvement in 

Teachers. Pakistan Journal of Psychological Research, 31, σσ. 161-182. 

Sağnak, M. (2017, August). Ethical Leadership and Teachers’ Voice Behavior: The Mediating Roles of 

Ethical Culture and Psychological Safety. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(4), σσ. 

1101-1117. doi:10.12738/estp.2017.4.0113 

Schaubroeck, J., Carmeli, A., Bhatia, S., & Paz, E. (2016). Enabling team learning when members are 

prone to contentious communication: The role of team leader coaching. 69(8). doi: 

10.1177/0018726715622673 

Schauer, F., & Zeckhauser , R. ( 2007, February). Paltering. KSG Working Paper . Ανάκτηση από 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.832634 

Sergiovanni , T. (2001). Leadership: What's In It For Schools? London: Routledge Falmer. 

Shapira- Lishchinsky, O. (2011, April). Teachers’ critical incidents: Ethical dilemmas in teaching 

practice. Teaching and Teacher Education, 27(3), σσ. 648-656. doi:10.1016/j.tate.2010.11.003 

Starratt, R. J. (2004). Ethical Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Turk, M., & Vignjević, B. (2016). Teachers’ Work Ethic: Croatian Students’ Perspective. Foro de 

Educación, 14(20), σσ. 489-514. doi:http://dx.doi.org/10.14516/fde.2016.014.020.024 

Tyler, J. M., & Feldman, R. S. (2004). Truth, Lies, and Self-presentation: How Gender and Anticipated 

Future Interaction Relate to Deceptive Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 34(12), 

σσ. 2602-2615. 

Watkins, D. C. (2017). Rapid and Rigorous Qualitative Data Analysis: The “RADaR” Technique for 

Applied Research. International Journal of Qualitative Methods, 16, σσ. 1-9. 

doi:10.1177/1609406917712131 

Xu, F., Bao, X., Fu, G., Talwar, V., & Lee, K. (2010, March/April). Lying and Truth-Telling in Children: 

From Concept to Action. Child Development, 81(2), σσ. 581-596. 

Xu, F., Luo, Y. C., Fu, G., & Lee, K. (2009, July 1). Children’s and Adults’ Conceptualization and 

Evaluation of Lying and Truth-telling. Infant and Child Development, 18(4), σσ. 307–322. 

doi:10.1002/icd.631 



Ελληνόγλωσσες  
Coehn, L., Manion , L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. (Σ. Κυρανάκης, Μ. 

Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, & Μ. Φιλοπούλου, Μεταφρ.) Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. (Α. Χατζή, Επιμ., Ε. Βασιλικός, & Α. 

Αρβανίτης , Μεταφρ.) Αθήνα: Gutenberg. 

Hughes, M., & Kroehler, C. J. (2007). Κοινωνιολογία- Βασικές έννοιες. (Θ. Ιωσηφίδης, Επιμ., & Γ. Ε. 

Χρηστίδης, Μεταφρ.) Αθήνα: Κριτική. 

Starratt, R. (2017). Ηθική Ηγεσία στην Εκπαίδευση. (Ε. Αργυροπούλου, Επιμ., & Ε. Αργυροπούλου, 

Μεταφρ.) Δίσιγμα. 

Κυριακίδης, Π. Α. (2011). Ο αποτελεσματικός δάσκαλος. Στο Β. Δ. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση & 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών- θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 57-69). Αθήνα: Πεδίο. 

Μπασέτας, Κ. Χ. (2007). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο σχολείο. Ατραπός . 

Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2011). Ο ρόλος του παιδαγωγού στον σύγχρονο κόσμο. Στο Β. Δ. Οικονομίδης 

(Επιμ.), Εκπαίδευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών- θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 

29-35). Αθήνα: Πεδίο. 

Τζαβάρας , Γ. (2006). Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας- Διδασκαλία της Φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική 

μέθοδο (Γ' εκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος. 

Χρυσαφίδης, Κ. (2011). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εποχή της μετανεωτερικότητας. Στο Β. Δ. 

Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών- θεωρητικές και ερευνητικκές 

προσεγγίσεις (σσ. 36-44). Αθήνα: Πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Αν χρειαστεί να πείτε ψέματα για ένα εκπαιδευτικό θέμα, το κάνετε διότι  

α. είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των ισορροπιών εντός της σχολικής μονάδας 

β. εξασφαλίζεται το καλό της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο 

γ. προασπίζομαι τα δίκαια των μαθητών μου 

δ. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω 

 πολλά οφέλη για τους μαθητές μου 

ε. δεν θεωρώ βλαβερό ένα συμβατικό ψέμα, όταν πρόκειται να κερδίσω  

πολλά οφέλη για τους συναδέλφους μου 

στ. δεν λέω ποτέ ψέματα  

 

2. Δε λέω ποτέ ψέματα διότι 

[Απαντήστε  την ερώτηση αυτή, εφόσον επιλέξατε το  «στ» στην παραπάνω ερώτηση]  

α. θα αποτελέσω κακό παράδειγμα στους συντελεστές της σχολικής μονάδας 

β. φοβάμαι τον διασυρμό, αν τυχόν αποκαλυφθεί το ψέμα 

γ. πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική  

 

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Δώστε ένα παράδειγμα  συμβατικού ψέματος που χρησιμοποιήσατε εντός της σχολικής 

μονάδας κι είχε θετικά αποτελέσματα: 

[Απαντήστε  την ερώτηση αυτή, εφόσον επιλέξατε κάποιο από τα «α – ε» στην παραπάνω ερώτηση]  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

  



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

 

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  

 

Φύλο: 

Άνδρας          Γυναίκα 

 

Η ηλικία σας είναι: 

α. 30-35 ετών     β. 36-40 ετών  γ. 41-45 ετών 

δ. 46-50 ετών     ε. 51-55 ετών  δ. 56 και άνω 

 

Παρούσα Θέση: 

α. καθηγητής  τάξης            β. Υποδιευθυντής 

γ. Διευθυντής  σχ. μον.              δ. Σχολικός Σύμβουλος       

 ε. Διευθυντής Διεύθυνσης   

 

Υπηρετείτε στην Οργανική σας;   

α. Ναι      β. Όχι 

 

Καθηγητής αποσπασμένος:   

α. Διεύθυνση  β. Περιφέρεια                  γ. Υπουργείο 

 

 

Κωδικός  Ειδικότητας:      ΠΕ  

 

Έτη Υπηρεσίας Συνολικά:  

 

Μορφωτικό επίπεδο: 

α. Απόφοιτος ΑΕΙ   β. Μεταπτυχιακό       γ. Διδακτορικό   

 

Επιμορφώσεις:    

 α. Ναι    β. Όχι 



 

(διευκρινίστε) 

 

 

 

 

Β) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Β.1. ΔΗΜΟΣΙΑ   

 

α. Νηπιαγωγείο  

β. Δημοτικό  

γ. Γυμνάσιο  

δ. Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις  

ε. Πειραματικό Γυμνάσιο  

στ. Μουσικό Γυμνάσιο Υπευθυνότητα 

ζ. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  

η. Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο  

θ. ΕΕΕΚ 

ι. Γενικό Λύκειο 

κ. Πειραματικό [Γενικό] Λύκειο 

λ. ΕΠΑΛ 

μ. ΕΠΑΣ 

ν. ΕΚ 

ξ. Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 

ο. Εκκλησιαστικό Λύκειο 

 

Αν είστε σε Νηπιαγωγείο, τότε αυτό είναι: 

Μονοθέσιο                    Ολοήμερο  



 

Αν είστε σε Δημοτικό, τότε αυτό είναι: 

Μονοθέσιο                    Ολιγοθέσιο      Ολοήμερο  

 

Β.2. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

α. Νηπιαγωγείο  

β. Δημοτικό  

γ. Γυμνάσιο  

δ. Λύκειο  

 

Β.3. Περιοχή σχολικής μονάδας  

α. Αστική  

β. Ημι-αστική  

γ. Πεδινή αγροτική  

δ. Ορεινή αγροτική-κτηνοτ  

ε. Τουριστική [πεδ. ή ορ.]  

στ. Μεικτή  

 

(διευκρινίστε) :    

 

Β.4. Νομός   

             

 

 

 

Σας Ευχαριστούμε Πολύ! 

 




