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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούν ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών το οποίο 

προτάθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων στη χώρα μας. Οι επιδράςσεις του προγράμματος διερευνήθηκαν πιλοτικά 

το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ καθολικά εφαρμόστηκε την επόμενη διδακτική χρονιά. 

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών 

(αυτοπεποίθηση, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου,  επικοινωνιακές δεξιότητες κ.α.) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονής κοινωνίας. Η σημασία των πρακτικών που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη σχολική 

ηγεσία, όσο αναφορά τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, θεωρούνται 

βαρύνουσας σημασίας για την αποτελεσματικότητα τους. Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε 

σημαντικό να εντοπιστούν οι κύριοι άξονες οι οποίοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

σημαντικούς για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των Εργαστήριων δεξιοτήτων. Ο 

σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση της σχολικής ηγεσίας 

και των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας, με το είδος και τον τρόπο διεξαγωγής των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του  αναλυτικού 

προγράμματος μιας σχολικής μονάδας. Για την εξέταση των παραπάνω διενεργήθηκε  μια 

ποσοτική έρευνα βασισμένη σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διαμορφώθηκε στη βάση 

μιας 5/βαθμής κλίμακας Likert, και συμπληρώθηκε από 235 εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρήματα έδειξαν, ότι η αποτελεσματικότητα των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχολικό κλίμα το οποίο 

υπάρχει στη σχολική μονάδα καθώς και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών οι οποίες 

φαίνεται να επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στο τελικό αποτέλεσμα. Επί προσθέτως, 

διερευνήθηκαν οι παράγοντες οι οποίοι αναμένονται να βελτιωθούν έπειτα από την πρώτη 

εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι χρειάζεται 

περεταίρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και στήριξη τους από τα στελέχη της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταληκτικά, σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων, όπως διακρίνονται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, 

διαδραμάτισαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, με τους νεότερους 

σε ηλικία εκπαιδευτικούς να δείχνουν ότι ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά σε στις 

ανάγκες και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος.  

Λέξεις κλειδιά: Εργαστήρια δεξιοτήτων, σχολικό κλίμα, σχολική ηγεσία, πρακτικές 

εκπαιδευτικών 
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ABSTRACT 

  The Laboratory Skill Activities are an innovative curriculum proposed by the Institute of 

Education Policy of the Ministry of Education and Religion in our country. The effects of 

the program were piloted in the 2020-2021 school year, while it was universally 

implemented the following academic year. The objectives of the activities are to cultivate 

the soft skills of the students (self-confidence, effective time management skills, 

communication skills, etc.) according to the requirements of the modern society. The 

practices applied by teachers as well as the decisions made by the school's leadership, 

regarding the conduct of laboratory skill activities, are of major importance for 

theireffectiveness. Based on the above, it was considered essential to identify the 

mainareas that the teachers consider important for the most effective conduct of that 

curriculum. The main purpose of this study was to investigate the relation between the 

school's leadership and teachers of a school unit, and the type and manner of conducting 

those specific activities that take place within the schedule of a school unit. For the 

examination of the above, a quantitative survey was held based on a questionnaire which 

was graded on a five-grade Likert scale, answered by 235 Primary school teachers. The 

findings showed that the effectiveness of the laboratory skill activities depend on the 

school climate that exists in the school unit to a large extent , as well as the procedural part, 

the practices of the teachers and the practices applied in the activities of the laboratory 

activities have a significant impact on the final result. In addition, the factors that are 

expected to improve after the first implementation of the skills workshops were 

investigated, with the results reflecting that further training of teachers is needed as well as 

their support from those in charge. Finally, an important part in the conduct of laboratory 

skill activities, as distinguished from the findings of the present research, were the 

demographic characteristics of teachers, with younger teachers showing that they respond 

more effectively to this innovative curriculum. 

 

Key words: Laboratory skill activities, school climate, school’s leadership, teacher practices 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Τα σχολεία, πρόσφατα, γνώρισαν μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στο αναλυτικό τους 

πρόγραμμα η οποία  αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. Τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων, όπως ονομάστηκαν, αποτελούν ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εισήχθη 

πιλοτικά το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ εφαρμόστηκε καθολικά τον επόμενο χρόνο. 

Στόχος του είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών (αυτοπεποίθηση, διαχείριση 

άγχους, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου,  υπομονή, επικοινωνιακές δεξιότητες, 

ομαδικότητα και συνεργασία, δημιουργική σκέψη, βασική γνώση της τεχνολογίας, 

ικανότητες επιρροής κ.α.), της κριτικής τους σκέψης και ικανότητας και γενικότερα των 

χαρακτηριστικών τα οποία είναι απαραίτητα ώστε στο μέλλον οι μαθητές να 

ανταποκρίνονται με επάρκεια στα χαρακτηριστικά του πολίτη του 21ο αιώνα. Όπως 

διακρίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 3567 Τεύχος Β΄ταξινομούνται σε τέσσερις θεματικούς 

κύκλους περιεχομένου (Ευ ζην, Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, Δημιουργώ και 

καινοτομώ). Οι κύκλοι τωνδεξιοτήτων που καλούνται να καλλιεργήσουν οι μαθητές 

χωρίζονται σε ήπιες (softskills), σε δεξιότητες ζωής (lifeskills), σε δεξιότητες του 21ου 

αιώνα, της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης καθώς και του νου.  

  Καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

διαδραμάτισαν οι παράγοντες της εκπαιδευτκής κοινότητας. Αυτοί οι παράγοντες, οι 

οποίοι αναλύονται στην παρούσα εργασία, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το πρακτικό 

μέρος  των δραστηριοτήτων και σε μικρότερο βαθμό το θεωρητικό μέρος. Οι παραπάνω 

παράγοντες είναι κατά κύριο λόγο η σχολική ηγεσία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  

  Η σχολική ηγεσία είναι αρμόδια για την ομαλή εξασφάλιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και οποιονδήποτε άλλων ζητημάτων τα οποία προκύπτουν εντός της σχολικής 

μονάδας. Η σχολική ηγεσία σύμφωνα με τους Bantwini και Letseka (2016) έχει άμεσο 

αντίκτυπο στην επιτυχία των σχολείων και των επιδόσεων των μαθητών και συνεπώς, 

αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν και τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η σχολική ηγεσία μπορεί να επέμβει με τις αποφάσεις της τόσο στη 

στοχοθεσία όσο και στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

και εν τέλει στο τελικό προϊόν. Οι διαφορετικοί τύποι ηγεσίας που εφαρμόζονται στα 

σχολεία και ο εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης των διαφόρων ζητημάτων που 

προκύπτουν, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση στον τρόπο διεξαγωγής των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  
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  Άλλον έναν σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι εκπαιδευτικοί. Οι πρακτικές τις οποίες 

εφαρμόζουν αλλά και τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, αποτελούν το κλειδί για την 

επιτυχή εκτέλεση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η διαμόρφωση καλών σχέσεων με τους 

γονείς και με τους συναδέλφους, ο εμπλουτισμός των διδακτικών τους αντικειμένων με 

διάφορα μέσα και τεχνικές, η καλή γνώση του αναλυτικού προγράμματος και η ανάγκη 

για διαρκή επιμόρφωση, αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικές διαστάσεις του 

παράγοντα εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, η παρούσα 

έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει σε ποιο βαθμό επιδρούν στις τελικές αποφάσεις τις 

οποίες λαμβάνουν οι ίδιοι.  

  Σε αυτούς τους παράγοντες, σημαντικό ρόλο, όπως αποδεικνύεται, διαδραματίζει το 

σχολικό κλίμα και οι σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των μελών μιας σχολικής 

μονάδας. Η ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις της 

σχολικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και το περιεχόμενο των 

δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, παρέχει κίνητρο και 

δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν πιο ενεργά με τις δραστηριότητες του 

συγκεκριμένου προγράμματος.  

  Άλλο ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σχετικά με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων είναι η 

σύνδεση τους με το όραμα της σχολικής μονάδας. Αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί στενά με τους στόχους της σχολικής μονάδας και να την 

εξελίξει περαιτέρω σε όλους τους τομείς. Σημείο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας 

αποτελούν οι παράγοντες οι οποίοι αναμένονται να βελτιωθούν μετά το πέρας της πρώτης 

εφαρμογής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, μπορούν να 

αντληθούν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην εξέλιξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

όσο αφορά το υλοποιήσιμο μέρος των δραστηριοτήτων καθώς και τη χάραξη 

διαφορετικών προσεγγίσεων τόσο στη στοχοθεσία όσο και στον τρόπο υλοποίησης τους. 

  Οι σχολικές μονάδες καθημερινά αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς και ζητήματα 

τα οποία προκύπτουν ως απόρροια των εξελίξεων του 21ου αιώνα. Για να εκπληρωθούν οι 

στόχοι, θα πρέπει να συνεργαστούν με άρτιο τρόπο όλοι εμπλεκόμενοι της σχολικής 

μονάδας. Οι έννοιες της σχολικής εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικότητας φαντάζουν 

πρωτεύουσας σημασίας στην επίρρωση των προαναφερθέντων.  

  Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, πρόσφατες έρευνες  οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των Εργαστηρίων 
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δεξιοτήτων τόσο στο επίπεδο της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητων όσο όσο και στην 

επίδρασή τους σε ευρύτερους στόχους που σχετίζονται με την κοινωνική και 

ακααδημαϊκή εξέλιξή τους επιρροή. Παρατηρήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα των Kapici, 

Alcay και deJong (2019), ότι τα Εργαστήρια δεξιοτήτων βοήθησαν τους μαθητές να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ταυτόχρονα να αυξήσουν τις μαθησιακές τους 

επιδόσεις και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία καθώς και έρευνες οι οποίες να σχετίζονται με τον τρόπο 

διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, όπως είναι η παρούσα, στοιχείο που την 

καθιστά ερευνητικά ενδιαφέρουσα. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση της σχολικής 

ηγεσίας και των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας, με το είδος και τον τρόπο 

διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του  

αναλυτικού προγράμματος μιας σχολικής μονάδας.   

  Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα από δασκάλους οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια 

σχολεία. Η επιλογή του δείγματος έγινε με διαδικασίες βολικού δείγματος 

(conveniencesample). Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που αξιοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία ήταν ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων. Οι πρώτες επτά ερωτήσεις αφορούσαν 

σε δημογραφικά στοιχεία του δείγματος ενώ οι υπόλοιπες δέκα ήταν διαμορφωμένες σε 

ένα μενού υπό-ερωτημάτων διαβαθμισμένης συχνότητας στη βάση μιας πεντάβαθμης 

κλίμακας Likert. 

  Η δομή της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται ως εξής: στο πρώτο μέρος 

πραγματοποιείται η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

καθώς και των παραγόντων που διαδραματίζουν μείζονος ρόλο στη διεξαγωγή τους, η 

οποία αναπτύσσεται σε πέντε υπό-κεφάλαια. Στο πρώτο υπό-κεφάλαιο, γίνεται 

αποσαφήνιση των τύπων ηγεσίας καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις 

αποφάσεις τους. Επιπρόσθετα, διακρίνεται η σπουδαιότητα του ρόλου του σχολικό 

κλίματος στις αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας. Το δεύτερο υπό-κεφάλαιο, εστιάζει στους 

εκπαιδευτικούς καθώς και στους τρόπους οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Στο τρίτο υπό-

κεφάλαιο, πραγματοποιείται ανάλυση του ρόλου του μαθητή καθώς γίνεται αναφορά στον 

τρόπο αύξησης της αποτελεσματικότητας  της σχολικής μονάδας μέσω από την επίτευξη 

των επιδιωκόμενων στόχων. Στο τέταρτο υπό-κεφάλαιο, πραγματοποιείται πλήρης 
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ανάλυση της διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται 

ανάλυση των σχεδίων δράσης σύμφωνα με το Ι.Ε.Π., και υπόδειξη ενδεικτικών 

χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, καθώς και των θεματικών ενοτήτων 

που έχει προς διαπραγμάτευση και πρεσβεύει τον παρόν καινοτόμο πρόγραμμα.  

Καταληκτικά, το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με το πέμπτο υπό-κεφάλαιο, το οποίο 

εστιάζει στις έννοιες της σχολικής εμπιστοσύνης και της οργανωσιακής πολιτειότητας. 

  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το ερευνητικό σκέλος της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, η στατιστική ανάλυση και 

παρουσίαση των δεδομένων με περιγραφικό και επαγωγικό τρόπο καθώς η συζήτηση των 

ευρημάτων και των συμπερασμάτων. Εν κατακλείδι, αναφέρονται οι περιορισμοί της 

έρευνας καθώς αναφέρονται προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση.   

   Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας, παρουσιάζεται ο σκοπός 

της έρευνας καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. Επιπροσθέτως, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αναφέρονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν ώστε να 

μοιραστεί το ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

  Στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο αφορά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, 

πραγματοποιείται η παρουσίαση των ευρημάτων σε επαγωγική και περιγραφική μορφή.     

Η επαγωγική ανάλυση πραγματοποιείται ώστε να διακριθούν οι συσχετίσεις οι οποίες 

υπάρχουν ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και του 

περιεχομένου των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, καθώς και σε τι βαθμό 

επηρεάζουν τις διαδικασίες διεξαγωγής τους. Από την άλλη πλευρά, η περιγραφική 

ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στην απλή παρουσίαση των ευρημάτων καθώς και των 

μέσων όρων των απαντήσεων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταστούν σαφείς οι 

κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σημαντικά (πάντα σύμφωνα με τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών) στην εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

   Καταληκτικά, στο κεφάλαιο της συζήτησης των ευρημάτων και των συμπερασμάτων, 

πραγματοποιείται σύγκριση των δεδομένων της παρούσας έρευνας με ευρήματα 

παρόμοιων ερευνών, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο το οποίο αφορά προτάσεις και 

περιορισμούς, αναφέρονται αναλυτικά οι περιορισμοί οι οποίοι δυσχέραιναν τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες οι οποίες 

θα είναι βασισμένες στην παρούσα. 
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1.1 Παράγοντες Ηγεσίας που επιδρούν στο σχολικό κλίμα 

1.1.1 Τύποι Ηγεσίας 

1.1.1.1  Η έννοια της σχολικής ηγεσίας 

  Η έννοια της σχολικής ηγεσίας απασχολεί τη διεθνή κοινότητα από τα μέσα του προηγούμενου 

αιώνα. Έχουν δοθεί, κατά το παρελθόν, αρκετοί ορισμοί για την σχολική ηγεσία. Κοινό τους 

χαρακτηριστικό αποτελεί η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει μια εκπαιδευτική μονάδα. Η 

σχολική ηγεσία, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έχει ομφαλική σύνδεση με τα μέλη τα οποία 

απαρτίζουν μια σχολική μονάδα.  

  Η σχολική ηγεσία, σύμφωνα με τους Daniels, Hondeghem και Dochy (2019:111) ορίζεται ως η 

διαδικασία επιρροής των ατόμων τα οποία βρίσκονται μέσα σε μια σχολική μονάδα και βασίζεται 

πάνω στις αξίες και τις πεποιθήσεις που αυτά έχουν. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη του «οράματος» για το σχολείο. Αναφορές πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουν σημειωθεί 

και από άλλους ερευνητές, όπως τον Goleman (2000), ο οποίος ορίζει τη σχολική ηγεσία ως τη 

διαδικασία έμπνευσης και καθοδήγησης μιας ομάδας ατόμων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

καινοτόμες αλλαγές του διαχειριστή μιας σχολικής μονάδας. Οι αποφάσεις και ο τρόπος 

διαχείρισης των ζητημάτων τα οποία προκύπτουν σε μια σχολική μονάδα αποτελούν σημαντική 

προϋπόθεσηγια να υπάρχει κοινωνική ευημερία εντός, αλλά και εκτός σχολείου. Ο ηγέτης είναι 

εκείνος ο οποίος έχει την υποχρέωση της οργάνωσης μιας σχολικής μονάδας, καθώς της 

διατήρησης των ισορροπιών ανάμεσα στο προσωπικό. 

  Μερικοί ερευνητές είναι αντίθετοι με τις παραπάνω απόψεις περί της σχολικής ηγεσίας. 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Day, Harris και Hadfield (2000), η αποτελεσματική σχολική 

ηγεσία δεν δύναται να ασκηθεί μόνο από ένα άτομο, αλλά πρόκειται για ένα συλλογικό 

επίτευγμα, καθώς ο σύλλογος διδασκόντων οφείλει να επιλαμβάνεται των σοβαρών θεμάτων και 

να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ως 

υποχρέωσή τους να παίρνουν πρωτοβουλίες σχετιζόμενες με τη μαθησιακή διαδικασία και με τα 

προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην εκάστοτε σχολική μονάδα, καθώς δεν είναι δυνατόν να 

επιλύονται με επιτυχία όλα τα προβλήματα από την τελευταία. Καταλήγουν ότι είναι ο μόνος 

τρόπος ώστε να αποφευχθούν οι διακρίσεις και οι αντιρρήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας πάνω σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία άπτονται της ορθής λειτουργίας του 

σχολείου.   
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  Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας, ανεξαρτήτως ασκούντος, είναι μείζονος σημασίας για διάφορους 

λόγους, οι οποίοι εξηγούνται στη συνέχεια. Πολλοί εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με 

δραστηριότητες και ανέλαβαν κυρίαρχο ρόλο έπειτα από παρότρυνση άλλων εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι είτε ασκούσαν, είτε υφίσταντο ηγεσία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη δυνατή 

διαχείριση της σχολικής τους τάξης, αλλά ταυτόχρονα και τη μέγιστη αποδοτικότητα στις 

διεργασίες της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, αντιλήφθηκαν τις αναδυόμενες δεξιότητές τους 

στη διαχείριση της ηγεσίας, κάτι το οποίο λειτούργησε ως κίνητρο για τη μετέπειτα επιμόρφωσή 

τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.  

  Η σχολική ηγεσία συνιστά ξεχωριστό πεδίο έρευνας της ευρύτερης επιστήμης και της διοίκησης 

(Μπρούζου, 2018:41). Κατόπιν, όπως αναφέρει ο Μπουραντάς (2005 στο Μπρούζου, 2018:41), 

το σύγχρονο σχολείο προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει ο ηγέτης, θα πρέπει να 

συμπεριφέρεται ως «οργανισμός» και η διοίκησή του να φέρει τα χαρακτηριστικά της 

Οργάνωσης, του Προγραμματισμού, του Ελέγχου και της Διαχείρισης. Η ηγεσία την οποία ασκεί 

ο κάθε ηγέτης, επιπλέον, εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν ως 

προσωπικότητα. Συνεπώς, οι τύποι σχολικής ηγεσίας που εφαρμόζονται σε μια σχολική μονάδα 

είναι στενά και άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτόν που την ασκεί. 

1.1.1.2Δημοκρατική(DemocraticLeadership)  

  Ο συγκεκριμένος τύπος ηγεσίας περιγράφει τον ικανό ηγέτη ως εκείνον που υπερασπίζεται τα 

δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται μέσα στον σχολικό χώρο, είτε αυτοί είναι 

εκπαιδευτικοί, είτε είναι μαθητές. Ο προαγωγός της κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι όπως ορίζεται 

ο δημοκρατικός ηγέτης, προτού προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση, είναι υποχρεωμένος να 

μελετήσει λεπτομερώς όλες τις παραμέτρους, έτσι ώστε να αποφασίσει με αμεροληψία και δίκαιη 

κρίση. 

  Είναι καθήκον του ηγέτη, σε οποιαδήποτε βαθμίδα κι αν βρίσκεται, να τηρεί όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες, όπως αυτές χαρακτηριστικά αναγράφονται στα σχετικά θεσμοθετημένα πλαίσια. 

Όταν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, υπάρχει ως αξία η κοινωνική δικαιοσύνη, μειώνονται 

αισθητά οι πιθανότητες εμφάνισης των φαινομένων που θα υπολήψουν την προσωπικότητα 

κάποιου εκπαιδευτικού ή μαθητή.  

  Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ηγεσίας, είναι ότι τα μέλη που καλούνται να 

διεκπεραιώσουν τις αποφάσεις, γνωρίζουν ότι δεν θα αδικηθούν και πως όσο περισσότερο 

προσπαθήσουν, τόσο πιο πολύ θα ανταμειφθούν. Αυτό γίνεται πιο εμφανές όταν το 
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αντιλαμβάνονται οι μαθητές του σχολείου,οι οποίοι αναπτύσσουν περισσότερα κίνητρα για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Οι σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν τον συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας είναι σε θέση να δώσουν 

το σωστό παράδειγμα στους μαθητές τους, ώστε στο μέλλον να λειτουργούν και οι ίδιοι 

λαμβάνοντας αποφάσεις υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντικό για τους ηγέτες που εφαρμόζουν τον συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας, να μπορούν να 

ισοσταθμίζουν τους στόχους της σχολικής μονάδας που θέτουν προς επίτευξη με τα συμφέροντα 

των μαθητών και του προσωπικού. Όπως αναφέρουν οι Λιακοπούλου κ.α. (2021:160), 

«υιοθετείται μια συνεργατική προσέγγιση  και  χρειάζεται από  την  ηγεσία να κατέχει δεξιότητες  

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με όλους τους εμπλεκομένους της σχολικής μονάδας, είτε 

εσωτερικούς είτε εξωτερικούς » 

  Η  εφαρμογή της δημοκρατικής ηγεσίας σε μια σχολική μονάδα δύναται να γίνει παράδειγμα 

προς μίμηση για επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς και γονείς ώστε να αναπτύξουν ευρύτερα σχέδια 

δράσης, των οποίων τελικοί αποδέκτες θα είναι το συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο. 

1.1.1.3 Μετασχηματιστική(TransformationalLeadership) 

  Οι στόχοι της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η αύξηση της αποτελεσματικότηταςμιας 

σχολικής μονάδας αλλά και η πνευματική και ηθική ανάπτυξη των μελών της (Αργυροπούλου, 

2018:23). Ο ηγέτης στον συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας καλείται να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικές 

παραμέτρους, ήτοι την επίτευξη των συλλογικών και των ατομικών στόχων των μελών της 

σχολικής μονάδας.  

  Έχει αποδειχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες οι οποίοι ασκούν μετασχηματιστικό τύπο ηγεσίας, 

είναι σε θέση να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει, αναζητώντας ταυτόχρονα την πιο 

γρήγορη και εύκολη λύση. Ο ηγέτης καλείται να αναπροσαρμόσει τις αρμοδιότητες στους 

υφιστάμενούς του με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένα μέλη. Σε 

αυτήν την κατεύθυνση, οι τρόποι εργασίας για την επίλυση ενός προβλήματος είναι πολυάριθμοι, 

αλλά δεν είναι όλοι εξίσου αποτελεσματικοί. Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης πρέπει να 

προσαρμόζεται στις καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει και να ενθαρρύνει με 

ενδογενή κίνητρα και ανταμοιβές το προσωπικό που έχει να διαχειριστείτο εκάστοτε πρόβλημα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ηθικού του προσωπικού του, καθώς και των επιδόσεων 

που θα έχουν στο εργασιακό περιβάλλον. Μέσω της διαδικασίας του μετασχηματισμού, τα 

κίνητρα τα οποία δίνει ο ηγέτης στο προσωπικό του για επίτευξη των στόχων, αυξάνονται. 
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  Οι ηγέτες οι οποίοι ασκούν τον συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας, διαμορφώνουν την πολιτική τους 

σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της σχολικής μονάδας, ανάλογα με τους υπάρχοντες 

στόχους και τις υποχρεώσεις εντός και εκτός της μονάδας. Τοιουτοτρόπως, πραγματοποιείται η 

αναβάθμιση της μονάδας τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υποδομών κτλ. Για να 

αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος τύπος ηγεσίας στο μέγιστο δυνατό σημείο, θα πρέπει τα στοιχεία 

της μετασχηματιστικότητας τα οποία διέπουν τον ηγέτη να εφαρμοστούν κατά κόρον στην 

καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα στοιχεία της μετασχηματιστικότητας σύμφωνα 

με την  Γκόλια (2014:47) είναι:  

Α) Πνευματική διέγερση: Ο ηγέτης με νέες προτάσεις προς υλοποίηση, προσπαθεί να 

παρακινήσει τα υπόλοιπα μέλη. 

Β) Εμπνευσμένη υποκίνηση: Ο ηγέτης, υιοθετώντας έναν υποστηρικτικό ρόλο, προσπαθεί να 

ενθαρρύνει και να εμπνεύσει τα μέλη, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. 

Γ) Εξατομικευμένο ενδιαφέρον: Ο ηγέτης αντιμετωπίζει το κάθε μέλος ως ξεχωριστή οντότητα, 

ενστερνιζόμενος τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει.  

  Είναι αναγκαίο να ακούγονται όλες οι απόψεις των μελών εντός του συλλόγου διδασκόντων, 

καθώς ο ηγέτης οφείλει να γνωρίζει τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά. Παράλληλα 

σύμφωνα, με την έρευνα των Bass και Riggio (2005), έχει παρατηρηθεί ότι η πρακτική της 

μετασχηματιστικότητας έχει ως αποτέλεσμα τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων 

τόσο εντός, όσο και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Ομοίως, όπως έχει αναφέρει και ο Gunter 

(2001:69), ο ηγέτης με μετασχηματιστικές ιδιότητες έχει ως στόχο να ενισχύσει και να 

ενοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού του, κάτι το οποίο τελικά επεκτείνεται 

και εκτός του εργασιακού τους πλαισίου. 

1.1.1.4 Διανεμημένη( Distributed Leadership) 

  Ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό του ηγέτη ο οποίος ασκεί διανεμημένο τύπο εξουσίας αποτελεί η 

ικανότητά του να καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες μέσα στη σχολική μονάδα. Ο 

ηγέτης αναλαμβάνει να οργανώσει το σχολικό πλαίσιο και να επιλέξει τα καθήκοντα τα οποία θα 

αναθέσει στους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός. Όπως αναφέρει ο 

Harris (2013:547), η κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς ενισχύει τη 

συνολική αποτελεσματικότητα σε μια σχολική μονάδα.  

  Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διοικητικά θέματα, καθώς και ο καθορισμός 

ηγετικών δραστηριοτήτων σε αυτούς, έχει ως αποτέλεσμα πρώτα και κύρια την ανάπτυξή τους σε 

ατομικό επίπεδο. Οι θέσεις ευθύνης που υπάρχουν σε μια σχολική μονάδα είναι πολλές και η 
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επίτευξη των στόχων που τίθενται, προϋποθέτει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. 

Οι Neumann και Simmons (2000:11) υποστηρίζουν ότι η κατανεμημένη ηγεσία μπορεί να 

θεωρηθεί επίσης και ως συνεργατική, διότι δίχως τη συνεργασία των μελών της σχολικής 

κοινότητας, δεν θα είναι εφικτοί οι αρχικοί στόχοι που έχει ορίσει ο ηγέτης. 

  Ο σχολικός ηγέτης ο οποίος εφαρμόζει την κατανεμημένη μορφή ηγεσίας, οφείλει να προτείνει 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας το πλάνο που έχει επεξεργαστεί και έπειτα να συζητά τις 

υπόλοιπες ιδέες, εάν υπάρχουν, ώστε να ληφθεί μια κοινή – συλλογική απόφαση για την 

κατανομή των υποχρεώσεων. Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις 

ευθύνης αποτελεί το βασικότερο βήμα που ακολουθεί μια σχολική μονάδα προκειμένου να 

λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.  

  Εν κατακλείδι, η κατανεμημένη ή αλλιώς συνεργατική ηγεσία, ενισχύει τις συναδελφικές 

σχέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός κοινού οράματος μεταξύ όχι μόνο των 

εκπαιδευτικών, αλλά και του ηγέτη (Avery, 2004:56). 

1.1.1.5 Ηθική(MoralLeadership)  

  Η συγκεκριμένη κατηγορία σχολικής ηγεσίας είναι γνωστή ως η πιο παραδοσιακή η οποία 

εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στο σχολείο. Αποτελεί την παλαιότερη μορφή ηγεσίας και 

συνοδεύεται από αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, ταυτόχρονα. Στον 

συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας, ο εκπαιδευτικός ηγέτης είναι αυτός που καθορίζει, σύμφωνα με τις 

προσωπικές του αντιλήψεις και εμπειρίες, το τι είναι καλό για τη σχολική μονάδα και τι όχι. Η 

άσκηση ηγεσίας υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, είναι σε θέση μεν να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας, ωστόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος να την υποσκάψει με 

τη συσσώρευση ρόλων και κατά συνέπεια, αποφάσεων και ευθυνών σε ένα άτομο, τον ηγέτη. 

  Ο Γιασεμής (2016:34) αναφέρει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν έναν ηθικό 

ηγέτη είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη και η συνεργασία. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά απαρτίζουν 

τη βάση της πυραμίδας μιας επιτυχημένης σχολικής μονάδας και η εφαρμογή τους βρίσκει 

ικανοποιημένα όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον 

ηγέτη σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο σημείο των βασικών 

χαρακτηριστικών είναι ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προσωπικές αντιλήψεις του κάθε 

ηγέτη, που είναι πιθανόν να μη συμφωνούν μεταξύ τους και σε πολλές περιπτώσεις να μη 

συμβαδίζουν με το όραμα της σχολικής μονάδας.  

  Όπως αναφέρουν οι Ράπτης και Ράπτη (2007:65), το συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας εστιάζει 

στον ηθικό σκοπό της εκπαίδευσης και τις συμπεριφορές που αναμένονται από τους ηγέτες. Οι 
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αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της σωστής συνεργασίας οι οποίες πρεσβεύει ο ηγέτης, 

μπορεί να είναι διαφορετικές στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διεκπεραιώσουν τις 

αποφάσεις του. Πολλά είναι τα προβλήματα στις σχολικές μονάδες που προκύπτουν λόγω αυτών 

των διαφορετικών οπτικώνοι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας, σε ό,τι 

αυτά αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων βάσει των συγκεκριμένων αξιών.  

  Τα αποτελέσματα τέτοιων πρακτικών οδηγούν στη δημιουργία μεγάλων συγκρούσεων και ο 

κίνδυνος μη υλοποίησης βασικών δραστηριοτήτων σε μια σχολική μονάδα αποτελεί ένα είδος 

κοινωνικού προβλήματος,διότιαποδέκτες όλων των αποφάσεων είναι οι μαθητές, οι οποίοι 

συνιστούν εν δυνάμει κοινωνικά υπεύθυνα μέλη της πολιτείας.  

1.1.1.6 Συναλλακτική (TransactionalLeadership)  

  Η συναλλακτική ηγεσία - ή αλλιώς ενδεχομενική - συμφώνα με τον Κατσαρό (2008:112), 

βασίζεται στις ίδιες αρχές της ενδεχομενικής προσέγγισης. Ο ηγέτης στη συγκεκριμένη 

κατηγορία σχολικής ηγεσίας, εστιάζει στις ανάγκες της οργανωτικής μονάδας, καθώς και των 

υφισταμένων του και προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπημένη κατάσταση στο εσωτερικό του 

σχολείου.  

  Ο ηγέτης, στην προσπάθειά του να διατηρήσει τις ισορροπίες εντός του σχολικού χώρου, 

εφαρμόζει ένα μεικτό μοντέλο, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά διαφορετικών ηγετικών 

πρακτικών,οι οποίες αποδεικνύονται αποτελεσματικές σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Σε καμία 

περίπτωση το συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλη σχολική μονάδα. Ο 

ηγέτης θα πρέπει να προσαρμόσει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και των μελών της στους 

στόχους που πρέπει να πετύχει.  

  Σύμφωνα με την έρευνα του Τύπα, όπως αναφέρεται στο Κατσαρός (2008:112), η διοικητική 

εργασία η οποία πραγματοποιείται εντός του σχολικού χώρου κατά το μοντέλο της 

συναλλακτικής ηγεσίας είναι πολυδιάστατη και δομημένη σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 

γίνεται αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα που έχει ως σημείο αναφοράς την παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και ταυτόχρονα να διατηρήσουν το 

σχολικό κλίμα μέσω της προσαρμογής της ηγεσίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Οι 

ανάγκες αυτές είναι είτε η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε η επίτευξη 

προσωπικών στόχων για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στο δεύτερο στάδιο, γίνεται αναφορά 

στην εκτέλεση των διοικητικών εργασιών του ηγέτη με τη συνεισφορά των δασκάλων μέσω της 

ανάθεσηςδιδακτικού έργου σε αυτούς.  



20 
 

  Ο συγκεκριμένος τύπος ηγεσίας συνεχώς αναθεωρείται σύμφωνα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών και τους στόχους τους οποίους έχει προς επίτευξη η σχολική μονάδα. Ο 

ηγέτης,προκειμένουνα ανταποκριθεί σε αυτές τις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν, θα πρέπει να 

έχει σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008:116): 

Α) τη διάθεση για ανάληψη ηγετικού ρόλου 

Β) τις ικανότητες, καθώς και την προδιάθεση να ηγηθεί μιας σχολικής μονάδας κάτω από 

δυσμενείς συνθήκες.  

1.1.2 Σχέσεις ηγεσίας με το προσωπικό 

  Οι εκπαιδευτικοί συνιστούν ένα μέρος του εργασιακού δυναμικού της χώρας το οποίο έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, έτσι και αυτοί, έχουν ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις αρμοδιότητές τους αλλά και με τις ευθύνες τις οποίες έχουν 

απέναντι στους άλλους. Η απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από 

τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν εντός του σχολικού πλαισίου, την κάθε χρονική στιγμή.  

  Οι συνθήκες εργασίας προσδιορίζονται από ένα πλαίσιο παραγόντων το οποίο επιδρά 

συνδυαστικά και έχει ως στόχο το τελικό παραγόμενο προϊόν. Όπως αναφέρει η Δεσλή 

(2018:117), το σχολικό κλίμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους, αλλά και με την 

ίδια τη διεύθυνση απαριθμούν μερικούς από τους παράγοντες που επιδρούν στις συνθήκες 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι αποφάσεις που λαμβάνει 

η διοίκηση του κάθε σχολείου σε μεμονωμένο ή ευρύτερο επίπεδο. 

1.1.2.1 Θετικές σχέσεις 

  Η ανάπτυξη των θετικών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων αποτελεί καίριο ζήτημα και πολύ 

σημαντικό προτέρημα για μια σχολική μονάδα. Άλλωστε, η διαμόρφωση θετικών σχέσεων 

ανάμεσα στην ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας δημιουργεί μια ευχάριστη, 

συνεργατική ατμόσφαιρα. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σίγουροι για την επιτυχή εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους και παράλληλα, σχεδιάζουν δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το επίπεδο 

της σχολικής μονάδας (Duffy και Lent, 2009:221). 

  Η επαγγελματική ικανοποίηση την οποία νιώθουν οι εκπαιδευτικοί αποτυπώνεται επίσης στα 

μειωμένα επίπεδα άγχους που εκδηλώνουν και ταυτόχρονα στη βελτίωση της ψυχολογίας 

τους.Σύμφωνα με τον Demirtas (2010), η υπάρχει ανάλογη σχέση μεταξύ της ψυχολογίας των 

εκπαιδευτικών και του επιπέδου μετάδοσης των γνωστικών αντικειμένων στους μαθητές, γεγονός 

που καθιστά την πρώτη, έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα. 
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  Η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αποδοτικότητα των 

εκπαιδευτικών. Η αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό 

μέροςτων διδακτικών αντικειμένων εντός της τάξης, αλλά και στο διοικητικό, το οποίο διατίθεται 

να επιτελέσει καθ’ υπέρβαση των διδακτικών του καθηκόντων. Το οργανωτικό κομμάτι 

μιαςεκπαιδευτικής μονάδας σκιαγραφεί την εικόνα του ίδιου του σχολείου προς την κοινωνία,ενώ 

παράλληλα διατηρούνται και οι ισορροπίες εντός σχολικού πλαισίου.  

  Οι Ματσαγγούρας και Μακρή-Μπότσαρη (2003:169), αναφέρουν ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης τους. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει με έμμεσο τρόπο τις σχέσεις των εκπαιδευτικών 

με τους συναδέλφους τους αλλά και με την ηγεσία. Οι αποφάσεις τις οποίεςοφείλει να λαμβάνει 

ένας ηγέτης, θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευτικού. 

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, τότε είναι σε θέση να αναλαμβάνει πιο 

απαιτητικά καθήκοντα. Υψίστης σημασίας για την αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού, 

διαδραματίζει η θετική ψυχολογία που έχει ο ίδιος. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνήθως βαδίζουν 

στην ίδια κατεύθυνση.  

 Κλείνοντας, ο Σαΐτης (2002:89) υποστηρίζει ότι ο ηγέτηςοφείλει να δίνει έμφαση στον έπαινο, 

την ενθάρρυνση, την προβολή των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών της σχολικής 

κοινότητας και ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαφάνεια των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται εντός και εκτός της σχολικής  μονάδας, οι οποίες ωστόσο σχετίζονται ισχυρά 

με αυτήν.  

1.1.2.2  Αρνητικές σχέσεις 

Η αρνητική σχέση μεταξύ της ηγεσίας και του προσωπικού συνεπάγεται πληθώρα προβλημάτων 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ικανοποιημένοι με τις 

αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η ηγεσία και ως απόρροια αυτού, αναδύονται προβλήματα σε 

παιδαγωγικό, διδακτικό και οργανωτικό - διοικητικό επίπεδο. 

  Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις συναλλαγές της ηγεσίας με τα μέλη του 

προσωπικού και όλες εστιάζουνστα ατομικά χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των 

εμπλεκομένων. Η Κολοκότση (2018:16) αναφέρει ότι οι αρνητικές ή οι θετικές σχέσεις 

εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού και μπορούν να εναλλαχτούν ανά πάσα 

ώρα και στιγμή, ανάλογα με τους στόχους και τα συμφέροντα του κάθε μέλους τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, χωρίζονται σε τρία βασικά στάδια: 
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  Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη δήλωση συμμετοχής σε ομάδες εργασίας από τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ομάδες αυτές έχουν δημιουργηθεί βάσει ενός αρχικού σχεδίου, το 

οποίο έχει καταθέσει ο εκάστοτε ηγέτης. Αυτός μπορεί να κάνει μια διάκριση στις δυνατότητες 

και τα κίνητρα απόδοσης των εκπαιδευτικών, με σκοπό να πετύχει τους καταγεγραμμένους 

στόχους, αυτούς, δηλαδή, που έχει θέσει στο αρχικό του σχέδιο. 

  Το δεύτερο στάδιο αποσκοπεί στην ανάληψη ρόλων και καθηκόντων. Εδώ, τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας,σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει, αναπτύσσουν 

συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους και σχηματίζουν υποομάδες με κοινό στόχο. Η σύνθεση αυτών 

οδηγεί έπειτα στην περάτωση του αρχικού σχεδίου που έχει θέσει ο ηγέτης.  

  Τέλος, στο τρίτο στάδιο, αυτό της δέσμευσης, οι εκπαιδευτικοί προχωρούν στην υλοποίηση των 

καθορισμένων στόχων, αφού προηγουμένως έχουν δημιουργήσει συνεργατικά τα ατομικά και 

συλλογικά πλάνα εργασίας τους.  

  Ο ηγέτης μέσω των διαδικασιών διαχωρισμού αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μπορεί να 

καταλάβει εάν υπάρχουν αρνητικές σχέσεις μεταξύ των υφισταμένων ή μεταξύ της ηγεσίας και 

των υπόλοιπων μελών. Η προσέγγιση των μελών θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την 

προσωπικότητα και τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Τα προβλήματα τα οποία 

δημιουργούνται σε μια τέτοια ομάδα εργασίας, όπως για παράδειγμαστο σχολείο, είναι 

πολλαπλά, τόσο στο οργανωτικό, όσο και στο διαδικαστικό σκέλος. Ο ηγέτης, σύμφωνα με τις 

Erdoğan και Enders (2007:328), οφείλει να δίνειτα απαραίτητα κίνητρα στους εργαζομένους, να 

κατανοεί τις ανάγκες που έχουν και να τους στηρίζει ώστε να αρχίσουν να αποδίδουν στο 

μέγιστο, έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα το πλαίσιο των τριών σταδίων.  

  Η μη σωστή λειτουργία των διαδικασιών των τριών σταδίων για επιτυχή λειτουργία ενός 

εργασιακού οργανισμού, επιφέρει διάφορα προβλήματα ακόμη και στον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Σύμφωνα με τους Chen, Kirkman, Kanfer και Allen (2007:343), οι αρνητικές εργασιακές σχέσεις 

ανάμεσα στο άτομο καιτα μέλη της εργασίας του ήτους προϊσταμένους του, έχει τα εξής 

αποτελέσματα:   

1) Ψυχολογική αποδυνάμωση του ίδιου.  

2) Χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. 

3) Μη ικανοποιητική αποδοτικότητα. 

4) Διαταραχή προσωπικών-συναδελφικών σχέσεων. 

5) Δυσπιστία στις αποφάσεις που λαμβάνονται. 
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  Στόχος των ηγετών αποτελεί η ανάπτυξη σταθερών και αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ των 

ίδιων και των εργαζομένων τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Ακόμα, η 

ύπαρξη θετικών σχέσεων σε οργανισμούςόπως τα σχολεία, είναι υψίστης σημασίας, αφού οι 

αρνητικές σχέσεις και τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους μαθητές. 

1.1.3  Σχολικό κλίμα 

1.1.3.1 Ορισμός 

  Το σχολικό κλίμα αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα αποτελεσματικότητας των στόχων των 

οποίων έχει θέσει κάθε εκπαιδευτική μονάδα προς επίτευξη. Ως σχολικό κλίμαορίζεταιτο σύνολο 

των αλληλεπιδράσεων των ακαδημαϊκών, φυσικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών των 

μελών που βρίσκονται μέσα στη σχολική μονάδα και επηρεάζει άμεσα την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού έργου (Grazia και Molinari, 2021:563). Ένας άλλος ορισμός που μπορεί να 

αποδοθεί για το σχολικό κλίμα, σύμφωνα με τους SergiovanniκαιStaratt(όπως αναφέρεται στο 

Katsantonis (2019:123),είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα σε μια σχολική μονάδα και 

σχετίζεται άμεσα με τα άτομα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο VanHoute (2004:74), το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από τον χαρακτήρα 

των μελών που το απαρτίζουν καθώς και από τις ίδιες τους τις αντιλήψεις. Τα μέλη μιας σχολικής 

μονάδας συνιστούν πληθώρα ατόμων, απότους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέχρι τους 

γονείς των μαθητών, αλλά και τους υπαλλήλους που δουλεύουν μέσα στο χώρο του σχολείου. 

Όλα τα μέλη, με τον ξεχωριστό τους καθημερινό ρόλο, συντελούν στη διαμόρφωση ενός θετικού 

ή αντιστοίχως, αρνητικού σχολικού κλίματος.  

  Η έννοια του σχολικού κλίματος άρχισε να μελετάται αρκετά χρόνια πριν και ειδικότερα, από το 

τέλος της δεκαετίας του ’70. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κλειδί μιας αποτελεσματικής 

σχολικής μονάδας, η οποία πετυχαίνει τους στόχους που έχει θέσει, είναι οι άριστες σχέσεις 

μεταξύ των μελών της. Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, έχει παρατηρηθεί ότι 

οι πιο αποτελεσματικές σχολικές μονάδες είναι αυτές που έχουν ένα θετικό κλίμα. Αντιθέτως, 

στις σχολικές μονάδες που δεν είχαν τόσο υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας, δεν υπήρχαν 

ούτε θετικές σχέσεις μεταξύ των μελών, και επιπλέον, ούτε υψηλό μαθησιακό επίπεδο.  

  Το κομμάτι που πρέπει να διασαφηνιστεί είναι ότι η έννοια του σχολικού κλίματος διαφέρει από 

αυτή της σχολικής κουλτούρας. Αυτές οι δύο έννοιες πολλές φορές συγχέονται, ωστόσο έχουν 

διαφορετικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο Χατζηπαναγιώτου (2008:226), η σχολική 

κουλτούρα σχετίζεται κυρίως με την κοινωνική διάσταση του σχολείου και την εξωτερική εικόνα 
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την οποία κατέχει, ενώ το σχολικό κλίμα προσδιορίζεταιως ένα εσωτερικό κομμάτι που αφορά 

την καθημερινή ροή των πραγμάτων τα οποίαλαμβάνουν χώρα εντός του σχολείου.   

  Το σχολικό κλίμα επηρεάζει άμεσα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πολλά προβλήματα, αλλά και 

πολλές επιτυχίες οφείλονται στο θετικό ή το αρνητικό σχολικό κλίμα. Όπως αναφέρει η 

Πασιάρδη (2001:40), οι βασικοί παράγοντες ενός θετικού κλίματος είναι η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, η σωστή άσκηση εξουσίας από τον διευθυντή καθώς και οι εξαιρετικές σχέσεις 

των γονέων με τα μέλη της σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα τα οποία δύνανταινα διακριθούν 

είναι αρκετά και εξίσου σημαντικά. Έχει παρατηρηθεί ότι με το θετικό σχολικό κλίμα υπάρχει 

αύξηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να υπάρχει και αύξηση του 

ακαδημαϊκού επιπέδου μεταξύ των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πιο πολλή διάθεση να 

εφαρμόσουν νέες πρακτικές, καθώς και να αναπτύξουν νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που θα διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. 

1.1.3.2  Μορφές σχολικού κλίματος 

  Τα τελευταία χρόνια, πολλοί επιστήμονες έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους αναφορικά με το 

σχολικό κλίμα, στους παράγοντες από τους οποίουςαυτό εξαρτάται, αλλά και στα αποτελέσματα 

τα οποία έχει στην κοινότητα. Σύμφωνα τους Σαΐτη και Σαΐτη (2012 όπως αναφέρει ο Κρητικός, 

2021:25), το σχολικό κλίμα μπορεί να διακριθεί σε ποικίλες μορφές ή κατηγορίες, ανάλογα με τις 

πρακτικές που εφαρμόζει το κάθε σχολείο. Αυτές είναι: 

1) Αυτόνομο κλίμα: Σε μια σχολική μονάδα της οποίας το κλίμα χαρακτηρίζεται ως 

αυτόνομο, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών ακολουθούν ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων και όχι μόνο αυτές του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

2) Ελεγχόμενο κλίμα: Σε μιασχολική μονάδα της οποίας το κλίμα χαρακτηρίζεται ως 

ελεγχόμενο, τα σχολεία ασχολούνται αποκλειστικά με το εκπαιδευτικό κομμάτι και οι στόχοι 

τους αφορούν την υψηλή αποτελεσματικότητα σε μαθησιακά ζητήματα. Οι υπόλοιπες ανάγκες 

των μελών της σχολικής κοινότητας,όπως φερ’ ειπείν η διασκέδαση, δεν ικανοποιούνται. 

3) Ανοιχτό κλίμα: Σεμιασχολική μονάδα της οποίας το κλίμα χαρακτηρίζεται ως 

ανοιχτό, περιλαμβάνεται ένας συνδυασμός των δυο προηγούμενων τύπων κλίματος. Ο ηγέτης, 

μέσω των ενεργειών του, προσπαθεί να έχει και υψηλή επίτευξη των μαθησιακών στόχων και 

ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των μελών του σχολείου. Είναι ο πιο 

συνηθισμένος τύπος σχολικού κλίματος άλλα ταυτόχρονα αποτελεί και τον πιο δύσκολο προς 

επίτευξη, ειδικά όταν εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες που έχει πολλούς μαθητές και συνεπώς 

αρκετά άτομα στο εκπαιδευτικό του προσωπικό. 
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4) Οικείο κλίμα: Η εν λόγω μορφή – κατηγορία σχολικού κλίματος παρουσιάζει 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη.Οι στόχοι είναι οι ίδιοι,με μόνη διαφορά τη 

δημιουργία φιλικών σχέσεωνμεταξύ των μελών της κοινότητας. Αυτό θα έχει ως απότοκο, είτε 

τηνεπίτευξη περισσότερων και πιο εξατομικευμένων στόχων από τη σχολική μονάδα, είτε, στον 

αντίποδα, την αδυναμία των συμμετεχόντων στις εν λόγω σχέσεις να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντά τους. Θεωρείται  η πιο σύνθετη και απαιτητική μορφή σχολικού κλίματος, ένεκα της 

απαραίτητης διασφάλισης της διατήρησης των ισορροπιών εντός στης σχολικής κοινότητας. 

Πολλές φορές, οι διευθυντές που προσπαθούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη μορφή κλίματος, 

καλούνται να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματατα οποία προκύπτουν και εν τέλει να έχουν 

κάκιστες σχέσεις με το προσωπικού του σχολείου. 

5) Κλειστό κλίμα: Όταν το κλίμα μιας σχολικής μονάδας είναι κλειστό, οι εργασιακές 

σχέσεις είναι τυπικές, ενώ οι φιλικές πολύ σπάνιες. Αυτή τη μορφή σχολικού κλίματος δεν την 

εφαρμόζει σχεδόν κανένας ηγέτης, επειδή οι στόχοι που τίθενται στην αρχή του κάθε σχολικού 

έτους, δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων που 

λαμβάνονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν το κλειστό σχολικό κλίμα. Ο ηγέτης 

αναγκάζεται να επιλέξει τη συγκεκριμένη μορφή σχολικού κλίματος,σε περιπτώσεις όπου κατά 

κανόνα αδυνατεί να ελέγξει τα δρώμενα εντός της σχολικής μονάδας. Στην ουσία αποτελεί την 

τελευταία επιλογή ενός διευθυντή, όταν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες λύσεις. 

1.1.3.3 Σχολικό κλίμα και ηγεσία 

  Η μελέτη του σχολικού κλίματος είναι στενά συνδεδεμένη με τη σχολική ηγεσία, καθώς μεγάλο 

ποσοστό των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται από τη διοίκηση, είναι δομημένες πάνω στο 

σχολικό κλίμα. Συνεπώς, η αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας επιφέρει καλύτερες εργασιακές 

σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς καθίσταται ευκολότερη η 

συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών. Το ευνοϊκό εργασιακό κλίμα συνιστά ένα 

είδος αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για 

μελλοντικές ριζικές αλλαγές, καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Ένας αποτελεσματικός ηγέτης έχει χρέος και καθήκον να οργανώνει τη σχολική 

του μονάδα ανάλογα με τις συλλογικές ανάγκες, και όχι σύμφωνα με το ατομικό του συμφέρον. 

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει ως στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν σε 

μια σχολική μονάδα και ταυτόχρονα ευνοεί το θετικό σχολικό κλίμα.  

  Μείζονος σημασίας, σύμφωνα με την Πασιάρδη (2001), αποτελεί η επικοινωνία του ηγέτη με τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς και οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει την κάθε χρονική 
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στιγμή. Ένας ηγέτης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οφείλει να εφαρμόζει διαφορετικές 

πρακτικές, προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σχολικής μονάδας. Τα 

ατομικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, εν τέλει, καθορίζουν και τις πολιτικές που θα εφαρμόσει. 

Πέρα από αυτά ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι συνθήκες που επικρατούν την 

κάθε χρονική στιγμή στη σχολική μονάδα. Οι παράγοντες για τη διαμόρφωση του θετικού 

σχολικού κλίματος είναι αρκετοί και ο ίδιος καλείται να αποφασίσει για την εφαρμογή των 

πρακτικών σύμφωνα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά.  

  Οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν θετικό κλίμα σύμφωνα με τον Σαΐτη (2002:138) είναι 

πέντε. Ο πρώτος παράγοντας είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, 

καθώς και οι άριστες σχέσεις που μπορούν να διατηρούν μεταξύ τους. Ο δεύτερος παράγοντας 

αναφέρεται στην κοινή διαμόρφωση των κανόνων, καθώς και την τήρηση συμπεριφορών 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο τρίτος παράγοντας έχει ως σημείο αναφοράς τον 

ηγέτη, όπως επίσης και τις πρακτικές τις οποίεςαυτός εφαρμόζει προς το συμφέρον της σχολικής 

μονάδας. Στη συνέχεια, ο τέταρτος παράγοντας για τη διαμόρφωση του θετικού σχολικού 

κλίματος, αναφέρεται στην ύπαρξη ενός κοινού οράματος, και μιας διέγερσης του πνεύματος για 

την εφαρμογή καινοτόμων και σημαντικών αλλαγών εντός του σχολείου. Ο πέμπτος και 

τελευταίος παράγοντας έχει ως σημείο αναφοράς τη σωστή οργάνωση των δράσεων που καλείται 

να εφαρμόσει ένα σχολείο, καθώς και τον σωστό προγραμματισμό αυτών των δράσεων, 

αποσκοπώντας με αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση και τη διατήρηση της ηρεμίας ανάμεσα στα 

μέλη του.  

  Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να προστεθεί στους παραπάνω πέντε 

παράγοντες της διαμόρφωσης ενός θετικού σχολικού κλίματος, αποτελεί και ο  τρόπος που 

μπορούν να συνδεθούν αυτοί οι παράγοντες. Πολλά σχολεία έχουν, δυστυχώς, αποτύχει να 

συνδέσουν τους παραπάνω παράγοντες, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε καταστάσεις που 

αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν, μετατρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο το σχολικό κλίμα από 

θετικό σε αρνητικό. 

1.2 Η επίδραση των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή 

  Ένας από τους σημαντικότερους στόχους κάθε προηγμένης κοινωνίας αποτελεί η εκπαίδευση 

και μάθηση που πραγματοποιείται στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το βασικό γρανάζι 

σύνδεσης των ατόμων με την κοινωνία. Σύμφωνα με τη Μοδίτη ( 2016:33), ως μάθηση ορίζεται η 

νοητική διεργασία με την οποία ο μαθητής αποκτάει δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να 
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ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει ως άτομο - μέλος της 

κοινωνικήςμονάδας.  

  Η επίδραση η οποία έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι τεράστια τόσο στη σχολική ζωή όσο και στην 

εξέλιξη των δρώμενων που πραγματοποιούνται στην πολιτεία. Ως σχολική ζωή ορίζεται, 

σύμφωνα με τους Lyons και Jiang (2022:4), το σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώραεντός του σχολικού χώρου. Το σημερινό σχολείο «απαιτεί» από τους 

εκπαιδευτικούς να αναλάβουν έναν πολυδιάστατο ρόλο. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διατηρεί 

σχέσεις σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις σχέσεις που έχει με τους μαθητές, το 

δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στη σύναψη καλών σχέσεων με τη διοίκηση και τέλος, το τρίτο 

επίπεδο αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς.  

  Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την 

προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο, τις μαθησιακές τους επιδόσεις καθώς και την 

παρεμπόδιση περαιτέρω ανάπτυξης αντικοινωνικών φαινομένων μέσα στο σχολείο 

(Μοδίτη,2016:36). Χαρακτηριστικά, οι Lyons και Jiang (2022:6) αναφέρουν ότι η ποιότητα ζωής 

ενός μαθητή και η ικανοποίησή του στους διάφορους τομείς, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

οικογενειακή και τη σχολική του ζωή.  

  Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική ζωήείναι μέσω των 

σχέσεων που συνάπτουν με τους συναδέλφους τους και με την ηγεσία. Τα αποτελέσματα των 

καλών σχέσεων παρέχουντα ζητούμενα κίνητρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών, με κύριο αποδέκτη τον μαθητή. Πολλά προβλήματα σύμφωνα με τους Oppi και 

Jogi (2022:7), δημιουργούνται από τις σχέσεις της διοίκησης με τους εκπαιδευτικούς. Τέτοια 

προβλήματα είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, το αρνητικό σχολικό κλίμα,το οποίο δημιουργούν 

αμφότερες οι πλευρές, καθώς και η μη εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

  Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τη σχολική ζωή, είναι οι σχέσεις που 

διατηρούν με τους γονείς. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προς τις οικογένειες των μαθητών θα 

πρέπει να είναι υποστηρικτικός, ιδίως όταν παρατηρείται αντικοινωνική συμπεριφορά ενός 

μαθητή προς τους άλλους. Οι σχέσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς μπορούν με έμμεσο 

τρόπο να επηρεάσουν το σχολικό κλίμα και τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται στο 

σχολείο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Δουσμπάνη (2020:11), πολλά σχολεία και συνεπώς 

εκπαιδευτικοί, αγνοούν τους ορθούς τρόπους αντιμετώπισης των γονέων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται προβλήματα τα οποία επηρεάζουν εμμέσως πλην σαφώς τη σχολική ζωή.  
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Οι εκπαιδευτικοί δρουν στη σχολική ζωή σύμφωνα με τους παραπάνω τρεις παράγοντες. Ο 

συνδυασμός των παραγόντων παράγει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να τίθεται πάντα 

προς όφελος της ανάπτυξης και της βελτίωσης των μαθητών.  

1.2.1  Ο ρόλος των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού 

  Οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών συνδέονται στενά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα και ο 

μόνος τρόπος για να επιτευχθεί είναι η καλλιέργεια ατομικών δεξιοτήτων στον εκπαιδευτικό, 

καθώς και η εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η εισχώρηση νέων, 

καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων 

όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ταυτόχρονα στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο συνδυασμός των παραπάνω, οδηγεί στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, μέσω της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, 

όπως αναφέρουν οι Παπαναούμ και Ζιακοπούλου (Γραικός, 2014:3). 

  Οι δεξιότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει συνεχώς να ανανεώνονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κάθε χρονικής στιγμής, καθώς και να καλλιεργούνται νέες. Η ανανέωση των 

γνωστικών αντικειμένων και των δεξιοτήτων ενός εκπαιδευτικού οδηγεί στην επαγγελματική του 

ανάπτυξη (Γκρίτζιος, 2006:152). Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργεί συνεχώς ένας 

εκπαιδευτικός, ώστε να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του σχολείου και της 

κοινωνίας και τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και εν τέλει στο 

επαγγελματικό του απόγειο είναι σύμφωνα με τον Γκρίτζιο (2006:154) τα εξής: 

1) Να πειραματίζεται με πρακτικό τρόπο μέσω της εφαρμογής καινοτόμων 

προγραμμάτων,η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δημιουργικότητας αλλά και της 

επιχειρηματικότητάς του.  

2) Να πραγματοποιεί αναστοχασμούς και αναθεωρήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να αντιλαμβάνεται άμεσα τις αλλαγές. 

3) Να λαμβάνει, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, ανατροφοδοτικές 

πληροφορίες με στόχο τη βελτίωση των νοητικών λειτουργιών και των γνώσεων του. 

4) Να εμπλουτίζει τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και εμπειρίες μέσω περαιτέρω 

σπουδών, όπως επί παραδείγματι μεταπτυχιακά προγράμματα ή σεμινάρια, αυξάνοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο την εκπαιδευτική του επάρκεια.  

5) Να έρχεται σε καθημερινή επαφή με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη αναπτυχθεί 

επαγγελματικά και έχουν καλλιεργήσει περισσότερες δεξιότητες. 
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  Στον εκπαιδευτικό χώρο, οι δεξιότητες συνιστούν τον πλέον βασικό μοχλό βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου και ανάδειξης του επαγγέλματος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Οι δεξιότητες 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στις δεξιότητές του ως δασκάλου, 

οι οποίες αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία που συνθέτει την επαγγελματική του εικόνα και 

β) Στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, που αποτελεί μέλος της κοινωνίας. 

Στην κατηγορία αυτή επισημαίνονται οι πεποιθήσεις και αξίες τις οποίες έχει το άτομο. 

1.2.2 Συνεργασία εκπαιδευτικών με την ηγεσία 

1.2.2.1 Τρόπος λειτουργίας Συλλόγου Διδασκόντων 

  Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο, τα μέλη του οποίου συναπαρτίζουν 

το σύνολο των εκπαιδευτικών και ο πρόεδρος είναι ο διευθυντής του σχολείου. Κάθε σχολείο και 

κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός έχει σύλλογο διδασκόντων, μέσω του οποίου καθορίζεται η 

«χάραξη κατευθύνσεων» της μονάδας (Κατσής και Γόγολα,2017:240). Ο σύλλογος διδασκόντων 

είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κειμενικών διατάξεων, σύμφωνα με την Υπουργική 

απόφαση Υ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002, κατά την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις, η 

σύνθεση και τα καθήκοντα που τον διέπουν.  

Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος διδασκόντων είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος, την υγεία των μαθητών, την υλοποίηση δραστηριοτήτων και την επίλυση 

οργανωτικών προβλημάτων που αφορούν τη σχολική μονάδα. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων 

μπορεί να συνεργαστεί - υπό προϋποθέσεις - με κοινωνικούς φορείς, καθώς και με τους γονείς 

μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.   

  Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσω του συλλόγου διδασκόντων είναι 

αντίστοιχος με άλλων οργανισμών και προέρχεται από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών. 

Οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με την Τζίκα (2017:14), χωρίζονται σε 

τακτικές και έκτακτες και πραγματοποιούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Οι προσκλήσεις των μελών και η γνωστοποίηση των θεμάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά 

με γραπτό υπόμνημα. Οι τακτικές συνεδριάσεις είναι προγραμματισμένες από την αρχή του 

σχολικού έτους και είναι τρεις, συνήθως, μία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μία στη μέση και 

μία τελευταία στο τέλος. Οι έκτακτες συνεδριάσεις συνήθως προγραμματίζονται τις τελευταίες 

δέκα μέρες προτού πραγματοποιηθούν και αφορούν μία συνεδρίαση κάθε μήνα. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να διευκρινιστεί, ότι για κάθε συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά και μετά το 

πέρας,καταχωρούνται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο βιβλίο πράξεων συλλόγου 

διδασκόντων (Αργυροπούλου, 2018:110). 
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  Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, 

ακόμα και αν τις έχει καταψηφίσει και δεν συμφωνεί με αυτές. Η μη τήρηση των συλλογικών 

αποφάσεων οι οποίες έχουν παρθεί έπειτα από ψηφοφορία, συνιστά αιτία έναρξης ένορκης 

διοικητικής εξέτασης και ενεργοποίησης του πειθαρχικού υπαλληλικού κώδικα για παράβαση 

καθήκοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του 

συλλόγου, ήτοι του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Μέσα στα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση, τα οποία οδηγούν στη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων, συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3791/2021, ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει 

να αποφασίσει στην πρώτη τακτική συνεδρίαση (εντός Σεπτεμβρίου) τον προγραμματισμό των 

δράσεων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων σε επίπεδο τάξεων, με την κατάθεση αναλυτικών 

χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό πραγματοποιείται ώστε οι σχολικές τάξεις να συμβαδίζουν ως προς το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και για την οργάνωση 

εξωσχολικών δράσεων, διαδικασία που απαιτεί χρονοβόρα προετοιμασία.   

  Οι εκπαιδευτικοί μέσω του συλλόγου διδασκόντων θέτουν τους προβληματισμούς τους, καθώς 

και τα σχέδια δράσης όσον αφορά τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, με στόχο την υλοποίηση του 

προγραμματισμού που έχουν φτιάξει. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, επηρεάζουν 

άμεσα την υλοποίηση των δράσεων, διότι μέσω των συλλογικών αποφάσεων μπορούν να 

παρακινηθούν και άλλοι φορείς που είναι απαραίτητοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.    

  Όπως αναφέρουν οι Κάτσης και Γόγολα (2017:240), μέσω του συλλόγου διδασκόντων και του 

βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων ως ισότιμων μελών, 

ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση τους, γίνονται πιο δημιουργικοί και ταυτόχρονααυξάνονται οι 

ατομικές τους επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη στόχων. Παράλληλα, αναπτύσσεται και η 

επαγγελματική κατάσταση του ίδιου του εκπαιδευτικού και διατηρείται το υπάρχον θετικό κλίμα 

της σχολικής μονάδας. 

  Μέσω του συλλόγου διδασκόντων διαμορφώνεται η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει το 

κάθε σχολείο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία 

του. Η εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο και πρωτεύοντα μηχανισμό κάθε προηγμένου κράτους και 

η επένδυση που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πάνω της, είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τις 

αποφάσεις και το όραμα κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά. 
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1.2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών με τους Γονείς 

   Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών, στη διεθνή βιβλιογραφία 

ορίζεται ως γονική εμπλοκή. Η γονική εμπλοκή, σύμφωνα με τη Ζαχαριάδου (2021:16), είναι 

ένας πολυσχιδής όρος που συνεχώς εξελίσσεται. Περιλαμβάνει από τη μια πλευρά τα καθήκοντα 

των γονέων απέναντι στο σχολείο και από την άλλη, τη βοήθεια την οποία προσφέρουν στην 

υλοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων. Άλλος ένας ορισμός που μπορεί να δοθεί για τη 

γονική εμπλοκή, σύμφωνα με τους Hill και Taylor (Ζαχαριάδου,2021:17), είναι η επιθυμία των 

γονέων να γνωρίζουν για τα «σχολικά δρώμενα» των παιδιών τους, με στόχο την αύξηση των 

επιδόσεων τόσο σε γνωστικό όσο και σε μαθησιακό επίπεδο. 

  Το σύγχρονο σχολείο επιζητά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών. Η 

άμεση ενασχόληση των γονέων με το σχολείο δεν μπορεί να γίνει με έναν αυθαίρετο τρόπο αλλά 

μόνο με την οριοθέτηση καθηκόντων, καθώς και υποχρεώσεων που πρέπει να έχουν απέναντι 

στη σχολική μονάδα. Η ενασχόληση των γονέων με το σχολείο πραγματοποιείται με επίσημο 

τρόπο με νόμο του κράτους το 1985 (Ν.1566/1985). 

  Ο στόχος της γονικής εμπλοκής, σύμφωνα με τη Ζαχαριάδου(2021:18), είναι η σύνδεση των 

δύο συστημάτων (σχολείο και γονείς) που αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο στην 

καθημερινότητα του παιδιού και έχουν ως κοινό παρανομαστή τη συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. Για να επιτευχθεί με αποτελεσματικότερο τρόπο η σύνδεση των δύο 

συστημάτων, απαιτείται αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα των σχέσεων 

μεταξύ των δύο παραγόντων επηρεάζουν τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα τη συνολική εξέλιξη του 

παιδιού και του περιβάλλοντός του. 

1.2.3.1 Τρόποι συμμετοχής και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς 

  Έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα τα οποία αφορούν την εμπλοκή των γονέων με το σχολείο, 

ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες όπου το ενδιαφέρον των γονέων να ασχοληθούν με τα σχολικά 

δρώμενα συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με τη Νικολαΐδου (2021:22), τα βασικότερα μοντέλα 

γονικής εμπλοκής με το σχολείο είναι της Epstein (1986), των Eccles και Harold (1996) και των 

Ryan και Adams (1995). Και τρία μοντέλα έχουν ως κοινό παρανομαστή τη σύνδεση της 

επίδοσης του μαθητή μέσω της πραγματοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων με τη συμβολή και 

τη συνεργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών.  

 Όπως αναφέρει η Νικολαΐδου (2021:25), το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την ελληνική 

πραγματικότητα είναι αυτό της Epstein. Το γεγονός ότι είναι προσαρμοσμένο για τις τάξεις του 

δημοτικού σχολείο και μέσω αυτού αναγνωρίζεται και η καθοριστικής σημασίας συμβολή των 
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στάσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη γονικήεμπλοκή, το καθιστά ιδιαίτερα 

προτιμητέο. Πιο συγκεκριμένα, η Epstein (Νικολαΐδου,2021:26), ανέπτυξε πέντε τύπους 

γονικήςεμπλοκής,οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τα σχολικά δρώμενα.  

1. Ανατροφή: Τον πρώτο τύπο γονικής εμπλοκής αποτελεί η ανατροφή. Το σχολείο έρχεται 

και συμπληρώνει τις γνώσεις που λαμβάνει το παιδί από το οικογενειακό του περιβάλλον και 

συνεργάζεται με τους γονείς μέσω δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων υποστήριξης γιανα 

προσφέρει πληροφορίες για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ή για την ανατροφή του 

παιδιού στο σπίτι. Πολλά προβλήματα επιλύονται χάρη στη σωστή συνεργασία των δύο πλευρών.  

2. Επικοινωνία: Ο δεύτερος τύπος γονικής εμπλοκής αφορά κυρίως την επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών στο γνωστικό και μαθησιακό 

κομμάτι. Οι γονείς ενημερώνονται για την πολιτική του σχολείου από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών και ενημερώνουν και εκείνοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους.  

3. Εθελοντική προσφορά: Η εθελοντική προσφορά των γονέων σε περιστασιακό ή τακτικό 

επίπεδο είναι πολύτιμη, διότι βοηθά τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες του μαθήματος. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, συνιστάται η «εκπαίδευση» των γονέων από τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να συμμετέχουν με πιο ενεργό ρόλο στα σχολικά δρώμενα. Η συμμετοχή 

τους συμβάλλει σε πολύ σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των σχολικών στόχων.  

4. Μάθηση από το σπίτι: Ο τέταρτος τύπος γονικής εμπλοκής αφορά τη βοήθεια των γονέων 

προς τα παιδιά τους σχετικά με την υλοποίηση των μαθημάτων. Η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς στον συγκεκριμένο τύπο προϋποθέτει την κατάλληλη καθοδήγηση 

των γονέων, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες και δεξιότητες, ώστε να βοηθούν το 

παιδί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η σωστή ανατροφοδότηση από την πλευρά των γονέων 

προς τα παιδιά οδηγεί στην πιο άμεση κατανόηση των μαθησιακών στόχων και ταυτόχρονα στην 

ευκολότερη υλοποίηση σχολικών δράσεων.  

5. Λήψη αποφάσεων: Ο συγκεκριμένος τύπος γονικής εμπλοκής διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τον εκάστοτε μαθητή 

–αποφάσεις ατομικού επιπέδου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει με τη συνεργασία των γονέων να 

έχουν μερίδιο στις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του παιδιού. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

όταν υπάρχει καλή συνεργασία των δύο πλευρών, οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα είναι προς 

όφελος του μαθητή. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις αποφάσεις συλλογικούεπιπέδου και πιο 

συγκεκριμένα, τη συμμετοχή των γονέων στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Οι γονείς μέσω 

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αποφασίζουν από κοινού με τον σύλλογο διδασκόντων για 

θέματα που αφορούν το σχολείο, καθώς και για την υλοποίηση των σχολικών δράσεων. Η 
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ενεργός συμμετοχή των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι πολλές δράσεις που 

πραγματοποιούνται στον σχολικό χώρο είναι αποκλειστικά δική τους ενέργεια. Επιπλέον, ο 

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων έχει ενεργό ρόλο και αναδεικνύει προβληματισμούς προς την 

τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων εντός του σχολικού χώρου. 

1.2.3.2 Αποτελέσματα της συνεργασίας γονέων με τους εκπαιδευτικούς 

  Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς γίνονται διακριτά στις 

επιδόσεις των μαθητών τόσο στο γνωστικό, όσο και το συναισθηματικό, αλλά και το κοινωνικό 

σκέλος. Όπως αναφέρουν οι Snell, Hindman και Wasik (2020:4), η στενή συνεργασία των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς δύναται να επιλύσει άμεσα πολλά καθημερινά προβλήματα που 

αφορούν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωσή 

τους με την παροχή των «έξυπνων κινήτρων». 

  Επιτακτικής σημασίας προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των «δύο 

συστημάτων», αποτελεί η αλληλοκατανόηση των δύο πλευρών, καθώς και η αποφυγή 

συγκρούσεων μεταξύ τους (Ζαχαριάδου, 2021:28). Η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των γονέων 

και των εκπαιδευτικών οδηγεί στην πιο άμεση βοήθεια του παιδιού, όταν αυτό παρουσιάσει 

κάποιο σοβαρό κοινωνικό ή μαθησιακό πρόβλημα, προτού αυτό γιγαντωθεί. Ταυτόχρονα, η 

άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, μπορεί να εξελίξει τον μαθητή περαιτέρω 

και να τον ανατροφοδοτήσει με πιο πλούσιο υλικό.  

  Οι εκπαιδευτικοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σύμφωνα με την έρευνα των Houri, Thayer και 

Cook (2019), επιδιώκουν τη συνεργασία με τους γονείς, διότι θεωρούν ότι μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων. Η βοήθεια που παρέχουν οι 

γονείς με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πολύτιμη για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η 

απλούστευση των διαδικασιών για την υλοποίηση μιας σχολικής δραστηριότητας, κερδίζοντας, 

έτσι, πολύτιμο διδακτικό χρόνο. Ο δεύτερος λόγος αφορά την ανάπτυξη μιας πιο ποιοτικής 

δραστηριότητας που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς.  

  Έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι μαθητέςδιαπιστώνουν ότι οι ίδιοι οι γονείς τους λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σχολικών δράσεων,η αυτοπεποίθησή τους ενδυναμώνεται, 

όπως επίσης βελτιώνεται η ψυχολογική τους κατάσταση με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτικοί. 

Όπως αναφέρει ο Katz (Ζαχαριάδου, 2021:29), οι δύο πλευρές – συστήματα θα πρέπει να 

λειτουργούν συμπληρωματικά προκειμένου να συμβάλουν στην «πρόοδο και εξέλιξη του 

μαθητή». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ύπαρξη ενός θετικού κλίματος μεταξύ των 

πλευρών. 
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1.2.4 Εκπαιδευτικά Μοντέλα  Διδασκαλίας 

  Οι άνθρωποι καλούνται καθημερινώς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες χρίζουν άμεσης 

επίλυσης. Για να επιλυθούν αυτές οι καθημερινές καταστάσεις θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος 

ξεχωριστά να εστιάσει στο πρόβλημα, να οργανώσει τα διαθέσιμα μέσα που έχει και να 

προχωρήσει στη διαδικασία επίλυσης. Το σύνολο αυτών των διαδικασιών ονομάζεται μοντέλο 

και αποτελεί το εργαλείο περιγραφής και αντιμετώπισης αυτών ων καταστάσεων. Ο όρος 

«μοντέλο» διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία επίλυσης μιας κατάστασης, καθώς και την 

ιδιότητα αυτού που τη χρησιμοποιεί. 

  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος καταστάσεων καθημερινά όσον αφορά 

τη διαδικασία μάθησης και οι τρόποι που χρησιμοποιούν ώστε να επιλύσουν αυτές τις 

καταστάσεις ονομάζονται «μοντέλα διδασκαλίας». Ένα μοντέλο διδασκαλίας εκφράζει μια 

κατάσταση - διδακτική πρόταση, η οποία είναι βασισμένη πάνω σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και 

έχει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, ενώ παράλληλα καθορίζει τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας,2007). 

  Ο εκπαιδευτικός καλείται να εστιάσει, αλλά και να οργανώσει το μοντέλο επίλυσης σε κάθε 

κατάσταση που προκύπτει, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχει να αντιμετωπίσει 

μια πληθώρα καταστάσεων που εξελίσσονται σε διαφορετικό χρόνο και πεδίο δράσης και όπως 

είναι φυσιολογικό,είναι αδύνατο να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο επίλυσης παντού.  

  Τα μοντέλα διδασκαλίας μπορεί να διαφέρουν ακόμα και στο ίδιο πεδίο δράσης που καλείται ο 

εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει. Πολλές καταστάσεις επιζητούν περισσότερα από ένα μοντέλα 

διδασκαλίας ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, που δεν είναι άλλα από την ορθή 

εκμάθηση γνώσεων στους μαθητές. Η συγκεκριμένη μέθοδος, όπως αναφέρει ο Κοκκοτάς 

(2002), ορίζεται ως στρατηγική διδασκαλία και αναφέρεται στους τρόπους επίλυσης διδακτικών 

και μαθησιακών δραστηριοτήτων για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. 

  Οι διδακτικοί στόχοι τους οποίους ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλύσει, είναι είτε 

βραχυπρόθεσμοι, είτε μακροπρόθεσμοι. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα 

διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στην επίτευξη μικρών καθημερινών στόχων,των οποίων ο 

συνδυασμός οδηγεί στον τελικό, μακροπρόθεσμο στόχο. Η σύνθεση του περιεχομένου των 

παραπάνω στόχων εξαρτάται από το είδος και το χρονικό διάστημα που έχει ο κάθε 

εκπαιδευτικός στη διάθεσή του για την επίτευξη τους.   

  Κλείνοντας, πολύ σημαντικό κομμάτι στη στοχοθεσία των στόχων και επομένως στην ορθή 

επιλογή του κατάλληλου μοντέλου διδασκαλίας, διαδραματίζει η προσέγγιση που έχει ο κάθε 



35 
 

εκπαιδευτικός επί των συγκεκριμένων καταστάσεων προς επίλυση. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν 

τρεις μεγάλες κατηγορίες μοντέλων διδασκαλίας που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

προσεγγίσεων του κάθε εκπαιδευτικού και είναι οι κοινωνικές μορφές, οι άμεσες/έμμεσες και οι 

διδακτικές. 

1.2.4.1 Κοινωνικές μορφές διδασκαλίας 

  Ο όρος «κοινωνική μορφή διδασκαλίας» χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα 

(2007), για να δηλώσει την κοινωνική διάσταση που αποκτούν οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει 

ο εκπαιδευτικός ως προς τη δυναμική της τάξης. Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη των στόχων 

προϋποθέτει την οργάνωση των μαθητών σε μικρότερες ομάδες, που θα αναλαμβάνουν 

συγκεκριμένο πεδίο δράσης, ενώ η ένωση των αποτελεσμάτων όλων των ομάδων,  συνθέτει το 

τελικό πόρισμα. 

  Η σχολική τάξη αποτελεί ένα είδος κοινωνικής ομάδας μεταξύ των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών και οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο  επηρεάζουν τις 

προσωπικές αντιλήψεις του κάθε μέλους ξεχωριστά. Όπως αναφέρουν οι Στυλιάρας και Δήμου 

(2015), τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη δυναμική της τάξης είναι οι θεσμοθετημένοι ρόλοι και 

ο συσχετισμός των αναγκών που έχουν οι μαθητές με τη μαθησιακή διδασκαλία.  

  Σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής μορφής διδασκαλίας αποτελεί η συνεργασία όλων των 

μελών μεταξύ τους.Οι διαφορετικές και πολυάριθμες επιλογές οδηγούν σε μια ποικιλομορφία 

δράσεων που έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση πολλαπλών μαθησιακών ερεθισμάτων από την 

πλευρά των μαθητών.  

  Οι Στυλιάρας και Δήμου (2015) έχουν ταξινομήσει τις κοινωνικές μορφές διδασκαλίας σε 

ανταγωνιστική, συνεργατική και ατομική. Η ανταγωνιστική μορφή κοινωνικής διδασκαλίας 

αναφέρεται στο πλαίσιο που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός, με δράσεις και ανάθεση κινήσεων 

στους μαθητές ώστε να λάβουν πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα θεμιτόκλίμα ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών, με 

μοναδικό στόχο την επιμήκυνση των πνευματικών οριζόντων τους. Ο θεμιτός ανταγωνισμός 

προβληματίζει τους μαθητές και τους παρακινεί να γίνουν ακόμα καλύτεροι, να ψάξουν και να 

διαβάσουν περισσότερο για συγκεκριμένα θέματα και τους κινητοποιεί θετικά κάθε στιγμή.  

  Η συνεργατική κοινωνική μορφή διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής του 

μαθήματος με την ανάθεση ομαδικών στόχων προς επίτευξη στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός  

αναθέτει συγκεκριμένους στόχους στις ομάδες των μαθητών και η κάθε ομάδα βάζει επιμέρους 

μικρότερους στόχους στα μέλη της. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός «αναγκάζει» τους 
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μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Η σύνθεση 

των μικρών ατομικών στόχων θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. Η συγκεκριμένη μορφή 

κοινωνικής διδασκαλίας είναι η πιο συνηθισμένη διότι αναπτύσσεται το ομαδοσυνεργατικό 

πνεύμα των μαθητών και τους βοηθάει να εξελιχθούν περαιτέρω και στους άλλους μαθησιακούς 

τομείς.  

  Η ατομική κοινωνική μορφή διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής δραστηριοτήτων 

σε ατομικό επίπεδο για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που αναθέτει τους στόχους 

στον κάθε μαθητή σε αντίθεση με την προηγούμενη μορφή διδασκαλίας όπου οι επιμέρους 

στόχοι μοιράζονταν μεταξύ των μελών της ομάδας. Η συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας έχει ως 

επίκεντρο τον μαθητή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθαρά καθοδηγητικός.    

1.2.4.2 Άμεσες και Έμμεσες διδασκαλίες 

  Οι άμεσες και οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας αποτελούν εργαλεία της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων το οποίο πραγματοποιείται στο μάθημα, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την κατάλληλη μορφή. Οι καταστάσεις τις οποίες έχει να 

αντιμετωπίσει μια σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι πολλές και 

προαπαιτεί τη συμμετοχή όλων των μελών ώστε να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι που έχουν 

τεθεί. 

Άμεση μορφή 

  Η άμεση μορφή διδασκαλίας είναι η δασκαλοκεντρική,κατά την οποία, ο εκπαιδευτικός 

αποτελεί τον πομπό της γνώσης και έχει κυρίαρχη θέση μέσα στη σχολική τάξη, ως επαΐων. Ο 

ρόλος των μαθητών είναι συγκεκριμένος, καθώς δυνατότητες μετατροπής του μαθήματος σε πιο 

εναλλακτική μορφή δεν υφίστανται. Αποτελεί μια παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας που ο 

εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει τα βήματα πιο πριν, με προκαθορισμένες ενότητες,ερωτήσεις και 

φύλλα αξιολόγησης (Κουτρουμπά,2004). 

Ο Χρηστάκης (2002) αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν την άμεση μορφή 

διδασκαλίας είναι:  

1) Η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων,αφού η γνώση που λαμβάνουν οι μαθητές είναι 

έτοιμη και δεν ανακαλύπτεται τους ίδιους. 

2) Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η μαθησιακή διαδικασία είναι δασκαλοκεντρικής 

μορφής. 

3) Η διαδικασία του μαθήματος προαπαιτεί την τελική αξιολόγηση των μαθητών.  
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4) Οι γνώσεις που λαμβάνουν οι μαθητές είναι γενικές και δεν εξειδικεύονται 

περαιτέρω. 

  Για να εφαρμόσει ένας εκπαιδευτικός τη συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας, θα πρέπει να έχει 

προγραμματίσει και οργανώσει τη διαδικασία του μαθήματοςεκ των προτέρων. Έπειτα, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, γίνεται η ανάλυση του περιεχομένου και η καθοδήγηση των μαθητών 

σε συγκεκριμένη γνώση, βάσει της κάθε θεματικής ενότητας που υπάρχει. Τέλος, γίνεται η 

αξιολόγηση των μαθητών, με διάφορες ερωτήσεις ή μια συζήτηση πάνω στη συγκεκριμένη 

γνώση.  

  Τα προτερήματα της άμεσης μορφής διδασκαλίας είναι, αρχικά, η εύκολη εφαρμογή της, διότι 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή και δεύτερον, η άμεση διόρθωση των 

τυχόν λαθών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Οι υποστηρικτές της παραδοσιακής 

προσέγγισης ισχυρίζονται ότι οι νέοι θα πρέπει να μαθαίνουν με συστηματικό τρόπο κάτι που 

πραγματοποιείται μόνο με τη δασκαλοκεντρική μορφή λόγω της αμεσότητας που υπάρχει. 

Έμμεση μορφή  

  Η έμμεση μορφή διδασκαλίας είναι η μαθητοκεντρική, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

συμβουλευτικός και ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση. Με την έμμεση μορφή 

διδασκαλίας, ο μαθητής μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, ώστε να αντιμετωπίζει μελλοντικές 

καταστάσεις. Οι γνώσεις τις οποίες λαμβάνουν οι μαθητές δεν προέρχονται απευθείας από τον 

εκπαιδευτικό, αλλά αποτελούν προϊόν μιας διαδικασίας που περιέχει αρκετά στάδια. Ο 

Βερτσέρης(2003) αναφέρει ότι για να επιτευχθεί η μαθητοκεντρική διδασκαλία θα πρέπει να 

έχουν εξασφαλιστεί οι πέντε βασικές παράμετροι: 

1) Να υπάρχει θετικό κλίμα μέσα στην τάξη. 

2) Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σίγουρος για τις ικανότητές του σχετικά με τις 

γνώσεις που έχει και με τον τρόπο διαχείρισης της τάξης. 

3) Η μάθηση και η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται έπειτα από συζήτηση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. 

4) Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ των μαθητών αλλά και σεβασμός 

των προσπαθειών που καταβάλλουν από τον εκπαιδευτικό. 

5) Να υπάρχει η κατάλληλη ανατροφοδότηση για τον μαθητή. 

  Οι πέντε βασικές παράμετροι αποτελούν το κλειδί για μια επιτυχημένη διδασκαλία. Ωστόσο, δεν 

επαρκούν για τη διεξαγωγή μιας έμμεσης διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Τριλιαννό (όπως 
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αναφέρουν οι Στυλιάρας και Δήμου,2015) η έμμεση μορφή διδασκαλίας περιέχει, εκτός των 

πέντε βασικών παραμέτρων, τα τέσσερα βασικά στάδια της διεξαγωγής τους. Το πρώτο στάδιο 

είναι η εστίαση των μαθητών στο συγκεκριμένο γνωστικό θέμα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η 

εισαγωγή των μαθητών στο θέμα. Το δεύτερο στάδιο είναι η πληροφόρηση σχετικά με τους 

διδακτικούς στόχους. Έτσι, οι μαθητές θα μπορέσουν να ανακαλέσουν τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις τους και να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Το τρίτο στάδιο 

αναφέρεται στην παρουσίαση των αξόνων της νέας γνώσης, ώστε να δοθεί το «σύνθημα» να 

αρχίσουν οι μαθητές τις διαδικασίες ολοκληρωτικής ανακάλυψης του γνωστικού αντικειμένου. 

Τέλος, το τέταρτο στάδιο αναφέρεται στη νέα γνώση και πιο συγκεκριμένα, στον διαχωρισμό της 

βασικής γνώσης που λαμβάνουν οι μαθητές ώστε να μην εμπλακούν με λοιπά στοιχεία που δεν 

είναι μέσα στους αρχικούς στόχους. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται μέσα από τη συνεχή 

ανατροφοδότηση και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

  Οι θετικές επιδράσεις που υπάρχουν στην έμμεση μορφή διδασκαλίας είναι πολλαπλές και 

βοηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τον μαθητή να έρθει σε επαφή με περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα καθώς και να αναπτύξει την προσωπικότητά του.  

1.2.4.3 Διδακτικές μορφές διδασκαλίας 

  Η διδακτική μορφή διδασκαλίας αναφέρεται στους τρόπους διεξαγωγής του μαθήματος. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφασίζει με ποιον τρόπο θα μπορεί να πραγματοποιεί το μάθημα 

κάθε χρονική στιγμή, ανάλογα με τους στόχους. Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος 

διαφοροποιείται καθημερινά ανάλογα με το περιεχόμενο των δράσεων. Βασικά είδη, σύμφωνα με 

τους Στυλιάρα και Δήμου (2015), αποτελούν η «μονολογική», η «διαλογική», η «διαλεκτική» και 

η «επιδεικτική» μορφή διδασκαλίας. Οι κατηγοριοποιήσεις των μορφών της διδασκαλίας, 

σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007), είναι τρεις. 

  Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στις διδακτικές μορφές επεξεργασίας. Το βασικό προτέρημα 

της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι ο διάλογος και η δημιουργική αντιπαράθεση που υπάρχει 

μεταξύ του εκπαιδευτικού και μαθητών. Οι τεκμηριωμένες απόψεις οδηγούν σε μια 

εποικοδομητική συζήτηση μέσα στην τάξη και ακούγονται πολύπλευρες απόψεις. Κάθε μαθητής 

έχει το δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει το δικό του 

«λιθαράκι» στη συλλογική γνώση.  

  Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις διδακτικές μορφές προβληματισμού. Το χαρακτηριστικό 

αυτής της κατηγορίας είναι ο τρόπος δράσης του μαθητή, ώστε να φτάσει στη γνώση. 

Συμπεριλαμβάνονται τα εργαστήρια και τα σχέδια εργασίας (project), όπου οι μαθητές, είτε 
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ατομικά είτε συλλογικά, ασχολούνται με θεωρητικά ή πρακτικά ζητήματα. Η παρέμβαση που 

πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός είναι καθαρά η καθοδήγηση του μαθητή, εάν εκείνος θεωρήσει 

ότι παρεκτρέπεται από τον βασικό του στόχο.  

  Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις διδακτικές μορφές προσφοράς. Αποτελεί την πιο απλή 

μορφή διδακτικής διδασκαλίας και έχει τη μορφή της απλής παρουσίασης. Είναι η πιο 

παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, κατά την οποία ο δάσκαλος έχειτον κυρίαρχο ρόλο στην τάξη, 

χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, η μετάδοση της γνώσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω 

απομνημόνευσης. 

1.2.5 Κουλτούρα και αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

  Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την πορεία της διδασκαλίας και τη μετάδοση των γνώσεων 

στους μαθητές μέσω γνωστικών και μαθησιακών διαδικασιών. Όπως αναφέρει η Κάρκα 

(2019:18), ο Σαΐτης επισήμανε ότι η φιλοσοφία και η κουλτούρα την οποία θα πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι να τονίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της γνώσης, και όχι την επιτυχή 

εξέτασή της μέσω αγχωτικών φύλλων αξιολόγησης.  

  Από τους πρώτους στόχους που θέτει και επιδιώκει να πετύχει ο εκπαιδευτικός είναι η 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αφορά τη σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία με όλους 

τους παράγοντες (γονείς – μαθητές-διοίκηση). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαμόρφωση 

ενός θετικού σχολικού κλίματος και η ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων στο σχολείο. 

Σύμφωνα με τηνΚάρκα (2019:19), όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 

για τη διαμόρφωση της «επαγγελματικής ταυτότητας» των εκπαιδευτικών. 

  Η σχολική κουλτούρα των εκπαιδευτικών είναι στενά συνδεδεμένη με τις αποδόσεις που έχει 

κάθε σχολείο, τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικά θέματα. Η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την  επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Όταν 

δεν αναπτύσσεται η κουλτούρα των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τα σχολικά δρώμενα, τότε 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθούν ούτε οι στόχοι της σχολικής μονάδας.  

  Οι σχέσεις ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και την ηγεσία της σχολικής μονάδας 

επηρεάζονται άμεσα από την ανάπτυξη της κουλτούρας που έχει θέσει ο κάθε εκπαιδευτικός 

(Κάρκα,2019:18). Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις 

και την κουλτούρα των εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι να τις ενστερνιστούν και να επιτευχθεί το 

μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Σε αντίθεση περίπτωση, θα δημιουργηθεί ένας τεράστιος όγκος από 
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στόχους οι οποίοι δεν έχουν επιτευχθεί και ταυτόχρονα τα προβλήματα της σχολικής μονάδας θα 

διογκωθούν.  

  Η διάδοση της κουλτούρας των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα, δεν εξαρτάται μόνο 

από τους ίδιους και την ηγεσία, αλλά και από τους γονείς. Ειδικότερα, ο σύλλογος γονέων και 

κηδεμόνων οφείλει να αντιλαμβάνεται τις «αρχές» και τις «αξίες» της εκπαιδευτικής κουλτούρας 

και να ενεργεί με γνώμονα τον σεβασμό απέναντίτους,προκειμένου να υπάρχει μια υγιής 

συνεργασία (Lui και Ball, 2019:73).  

1.3 Ο ρόλος των μαθητών 

  Ο μαθητής συνιστά τον βασικότερο πυλώνα της εκπαίδευσης, ως ενεργό μέλος μιας κοινωνίας η 

οποία αναπτύσσεται διαρκώς. Ο μαθητής είναι ένας «ατελής ενήλικας» ο οποίος συνεχώς 

εξελίσσεται και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μέσα σε ένα προστατευμένο χώρο, το σχολείο. Το 

σχολείο έχει την ευθύνη να καλλιεργήσει στον κάθε μαθητή τη δική του «ταυτότητα» και μετά το 

πέρας της υποχρεωτικής του εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και 

στα καθήκοντάτου ως ισότιμο μέλος του κοινωνικού ιστού. 

Το σχολείο, με μια σειρά από δραστηριότητες, ενεργοποιεί τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών και τους βοηθάει να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους. Οι μαθητές αποκτούν ίσο λόγο 

απέναντι στα άλλα μέλη της κοινωνίας και οι απόψεις τους μετράνε το ίδιο. Ο Fincham 

(2013:541) αναφέρει  ότιοStenhouse είπε «οι μαθητές θα τα πήγαιναν καλύτερα στο σχολείο, αν 

τους αντιμετωπίζαμε με σεβασμό και εάν οι ιδέες τους ακούγονταν και λαμβάνονταν σοβαρά υπ’ 

όψιν». 

  Η μαθησιακή διαδικασία έχει ως κύριο στόχο βοηθήσει το παιδί να ενεργεί ως υπεύθυνο άτομο 

και κατ΄επέκταση, να συνεργάζεται και να λειτουργεί εντός πλαισίου ομάδας. Οι δράσεις που 

πραγματοποιούνται εντός και εκτός του σχολικού χώρου θα πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών αξιών, της προσωπικότητας και της ηθικής των μαθητών, συμβάλλοντας σε 

σημαντικό βαθμό στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση ως μαθητών και ως μελλοντικών 

πρωταγωνιστών των εξελίξεων της κοινωνίας.   

  Η πρακτική εφαρμογή των δράσεων περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Όπως 

αναφέρει η Καρακατσάνη (2004:38), η αγωγή της ιδιότητας του πολίτη δεν μπορεί να διδαχθεί 

μόνο από ένα μάθημα, αλλά είναι ο συνδυασμός της «σχολικής συμπεριφοράς» και του 

«σχολικού κλίματος» το οποίο αναπτύσσεται μέσω των δραστηριοτήτων που διαδραματίζονται 

καθημερινώς. Σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των μαθητών διαδραματίζουν το 



41 
 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. Δίχως τη σωστή κατεύθυνση,την οποία παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία διάπλασης της ταυτότητας του 

μαθητή. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει συνταχθεί ώστε να είναι διεπιστημονικό με καινοτόμο και 

δημοκρατικό προσανατολισμό.  

Ο δημοκρατικός πολίτης δεν συνιστά ένα προπαρασκευασμένο προϊόν μιας τυποποιημένης 

μάθησης, αλλά το αποτέλεσμα των συλλογικών δράσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στο 

σχολικό περιβάλλον. Ο Biesta (2011:83), αναφέρει ότι η πολιτειότητα είναι μια συνεχής 

διαδικασία απόκτησης εμπειριών μέσω της «επαναλαμβανόμενης επαφής» με δημοκρατικές 

πρακτικές. Σύμφωνα με την Καρακατσάνη (2004:35), η πολιτειότητα «αποτελεί ένα χρήσιμο 

οδηγό για τη δημοκρατική ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε κοινωνίας». 

1.3.1 «Ενεργός Πολιτειότητα» ως παράγοντας διαμόρφωσης  του νέου πολίτη 

  Ο όρος «Ενεργός Πολιτειότητα» (Citizenship) σύμφωνα με τον Κάκο (2008:217), «είναι 

πολυδιάστατος και αναφέρεται στην πολιτική και κοινωνική ταυτότητα του ατόμου». Η ενεργός 

πολιτειότηταορίζεται ως το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει στις κοινωνικές εξελίξεις, 

καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει ως πολίτης απέναντι στους άλλους πολίτες και 

την κοινωνία. Μια προηγμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία οφείλει να έχει στο 

δυναμικό της ανθρώπους που έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά δρώμενα και έχουν 

αναπτυγμένο το αίσθημα της ενεργούς πολιτειότητας. 

  Αρκετές θεωρίες έχουν ειπωθεί στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, για την ιδιότητα της 

Ενεργούς Πολιτειότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Osler και Starkey (2015:37), η 

ενεργός πολιτειότητα του κάθε ανθρώπου έχει δύο διαστάσεις, την κάθετη και την οριζόντια. Η 

κάθετη διάσταση αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης απέναντι 

στην κοινωνία, ενώ η οριζόντια, στις σχέσεις των ατόμων και την αναγκαία ανάπτυξη την 

κοινωνίας μέσω ετερογενών πολιτισμικών στοιχείων. Σύμφωνα με την Καρακατσάνη (2004:18), 

η ενεργός πολιτειότητα των πολιτών εμπεριέχει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του άτομου 

και των κοινωνικών θεσμών, με στόχο τη συνεχή και ασφαλή ανάπτυξη τόσο του ίδιου, όσο και 

της κοινωνίας μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Ο Σκουλάς (2006) σημειώνει ότι στο πλαίσιο του 

παγκόσμιου γίγνεσθαι, προκύπτει η ανάγκη για διαμόρφωση της πολλαπλής ταυτότητας του 

πολίτη, η οποία πραγματοποιείται μέσω της δράσης και της συμμετοχής του στα κοινωνικά 

δρώμενα. Όσο για τη σημασιολογική ανάλυση της λέξης, σύμφωνα με τον 

Μπαμπινιώτη(1998:616), το ρήμα «ενεργώ» σημαίνει«αναπτύσσω δραστηριότητα, δεν μένω 
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αδρανής», κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της «ταυτότητας» του 

ατόμου.  

  Οι μαθητές, ως μελλοντικοί πρωταγωνιστές της κοινωνίας, έχουν το δικαίωμα και την 

υποχρέωση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας, 

αλλά και να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για αυτή. Όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι Osler και Starkey (2015:33),η εκπαίδευση και η πολιτειότητα είναι δύο 

αλληλένδετες έννοιες που η εφαρμογή της δεύτερης, προϋποθέτει τη σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου.  

  Όπως είναι γνωστό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ως κύριο πυλώνα                                                                        

την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Όπως επισημαίνουν οι Dijkstra, Geijsel, Ledoux,Veen και 

Dam (2015), τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνδυασμό με το σχολικό κλίμα συναπαρτίζουν 

τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη του αισθήματος της ενεργούς πολιτειότητας 

των μαθητών. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναφέρουν ότι ο αριθμός των μαθητών σε 

κάθε σχολείο επηρεάζει ελάχιστα τη διαμόρφωση της ταυτότητας του μαθητή. 

  Οι μαθητές, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,αναμένεται να αναπτύξουν την κρίση 

τους, ώστε να έχουν αυτόνομη σκέψη, ενώ οι αξίες που θα προσδοκούν να καλλιεργήσουν, θα 

πρέπει να είναι πάνω στη δημοκρατία, την ισότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας 

(Γρόλιος, 2000:53). Η πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσω του σχολείου αποτελεί το 

τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό στάδιο για τη διαμόρφωση της ενεργούς πολιτειότητας τους. 

Όπως αναφέρει η Καλογιαννάκη (2003:153) η πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών είναι η 

προσπάθεια διαμόρφωσης των στάσεων και πεποιθήσεων  που συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με 

τις πολιτικές αξίες που θα αποκτήσουν. 

  Ο όρος της ενεργούςπολιτειότητας ως παράγοντα διαμόρφωσης του νέου πολίτη, είναι ένας από 

τους σημαντικότερους όρους που οικοδομείται και αναπτύσσεται μέσα στο σχολείο. Το σχολείο 

είναι υπεύθυνο να διαμορφώσει τις τάσεις ανάπτυξης της ενεργούςπολιτειότητας του κάθε 

μαθητή,αλλά μπορεί να παρέμβει και ενισχυτικά, ώστε διαμορφώσει έναν πολίτη που θα 

σκέφτεται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την προάσπιση των δικαιωμάτων. 

1.3.2 Κοινωνικές δράσεις των συμβουλίων της τάξης 

  Ένα από τα πολλαπλά αποτελέσματα της ανάπτυξης του αισθήματος της ενεργούς 

πολιτειότητας των μαθητών είναι η δημιουργία μαθητικών συμβουλίων στα σχολεία. Τα 

μαθητικά συμβούλια χωρίζονται σε αυτά της τάξεως –μικρότερου μεγέθους, και σε αυτά που 
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είναι ολόκληρου του σχολείου –μεγαλύτερου μεγέθους και φυσικά, αποτελούνται από μαθητές. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο δημοτικό, συναντάμε μόνοτα μαθητικά 

συμβούλια τάξης.  

  Ο ρόλος των μαθητικών συμβουλίων είναι πολύπλευρος και έχει ως αποτέλεσμα να επιλύει 

προβλήματα ή να προτείνει ιδέες και δραστηριότητες προς διεξαγωγή. Ο Veugelers (2007) 

αναφέρει ότι η συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές δράσεις δύναται να οδηγήσει στην 

πραγματική ανάπτυξη της δημοκρατίας, καθώς και της συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους.  

  Οι κοινωνικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των μαθητικών συμβουλίων, 

εντείνουν το αίσθημα της ανάγκης λήψης πρωτοβουλιών στους μαθητές, καθώς ενεργοποιούν έτι 

περαιτέρω τους μαθητές εκείνους, οι οποίοι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Οι ενεργοί πολίτες 

έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της συλλογικότητας, καθώς έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση του 

κοινωνικού γίγνεσθαι. Στις κοινωνικές δράσεις, οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν είτε με 

διάφορους κοινωνικούς φορείς, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση.  

  Τα αποτελέσματα των κοινωνικών δράσεων που διοργανώνουν τα μαθητικά συμβούλιαγίνονται 

άμεσα εμφανή στην κοινωνία. Ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των αξιών της ενεργούς 

πολιτειότηταςσυνιστά το βασικό συστατικό ώστε να υπάρχει μια συνεχής κοινωνική 

ανασυγκρότηση (Harvey, 2012:38). Όπως αναφέρει η Καρακατσάνη (2004:29), ο Freire τονίζει 

ότι μέσω των κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιούν οι μαθητές, αναπτύσσεται η σκέψη και 

η αντίληψη που έχουν, αποτελώντας καθρέπτη της κοινωνίας στην οποία ζουν.  

  Η αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύει στην εισχώρηση όλο και 

περισσότερων κοινωνικών δράσεων στο αναλυτικό πρόγραμμα έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν 

όλο και περισσότερα κοινωνικά ερεθίσματα. Όπως διακρίνεται από το νέο πρόγραμμα σπουδών 

(ΦΕΚ 3791/2021), ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και οι νέες κατηγορίες, εστιάζουν στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή, και παράλληλα, εστιάζουν στις δεξιότητες 

που μπορεί να αναπτύξει ο ίδιος στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των δράσεων. 

1.3.3 Παράγοντες αύξησης της Αποτελεσματικότητας σε μια σχολική μονάδα 

  Η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας είναι ο κυρίαρχος στόχος που έχει ένας σχολικός 

οργανισμός. Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι πολύπλευρη και πάντα υπάρχει συσχέτιση 

του συνόλου των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων που εκτελούνται μέσα σε αυτή. Όπως 

γίνεται αναφορά από την Κουτουβέλα (2015:13), οι αλληλοσυσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα 

στα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος και της σχολικής ζωής, επηρεάζουν αθροιστικά την 
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«κεντρική παιδαγωγική γραμμή» και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας.  

 Η Κουτσιάη (2018:52) επισημαίνει ότι ένα σχολείο μπορεί να γίνει αποτελεσματικό όταν 

υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των στόχων που έχουν τεθεί με την υλοποίηση τους. Ένας από τους 

στόχους που θέτει η σχολική μονάδα είναι και τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Για την 

αποτελεσματική υλοποίησή τους, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελείη ύπαρξη ενός συνόλου 

αποφάσεων,οι οποίες θα υποστηρίζουν τις δράσεις τους. Το σύνολο αυτών των αποφάσεων 

προσδιορίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν μια σχολική μονάδα ώστε να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με τη Μυλωνά (2005:44), όπως αναφέρει η 

Κουτσάη (2018:53), οι παράγοντες αυτοί είναι:  

1) Εκπαιδευτική ηγεσία: Ο πρώτος παράγοντας αύξησης της αποτελεσματικότητας ενός 

σχολικού οργανισμού είναι η εκπαιδευτική ηγεσία. Είναι αρμόδια για οτιδήποτε συμβαίνει εντός 

του σχολικού χώρου, καθώς αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν οι 

υποχρεώσεις που έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Η εκπαιδευτική ηγεσία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση των 

δράσεων, όπως τα Εργαστήρια δεξιοτήτων  .  

2) Υψηλές προσδοκίες/Συμπεριφορά εκπαιδευτικού: Αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες αύξησης της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας. Όταν ο 

εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί από τη διοίκηση  και 

έχει την προσδοκώμενη συμπεριφορά, τότε οι εργασίες του σχολείου πραγματοποιούνται με πιο 

σωστό και άμεσο τρόπο. Η εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί να βασιστεί στον εκάστοτε εκπαιδευτικό 

για πολύ σοβαρά ζητήματα σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση δράσεων.   

3) Έμφαση στη διδασκαλία: Ασχολείται αποκλειστικά με την επίτευξη των μαθησιακών και 

γνωστικών στόχων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Αποτελεσματικό σχολείο σημαίνει η 

δημιουργία πολιτών που έχουν αυξημένο το αίσθημα της ενεργούςπολιτειότητας και μπορούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στην κοινωνία.  

4) Σχολικό κλίμα: Αφορά τη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσα σε 

μια σχολική μονάδα. Εάν υπάρχει άριστο σχολικό κλίμα τότε σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

αποδίδουν στο μέγιστο και πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει. Άλλωστε, η 

αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας και οι στόχοι που έχουν τεθεί, αποτελούν έννοιες 

αλληλένδετες. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος ενισχύει και την 

αποδοτικότητα των μαθητών, παροτρύνοντάς τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για εφαρμογή 

πρωτοποριακών ιδεών.  
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5) Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης: Είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει πολυδιάστατη 

μορφή. Η μέτρηση της αξιολόγησης της επίδοσης αφορά τρεις σημαντικούς τομείς, ώστε να 

θεωρηθεί ως ένας παράγοντας αύξησης της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας. Ο 

πρώτος τομέας αφορά την επίδοση των μαθητών σε γενικό επίπεδο σχολείου με συμμετοχή και 

διακρίσεις σε διαγωνισμούς. Ο δεύτερος τομέας αναφέρεταιστην επίδοση των εκπαιδευτικών 

τόσο στο μαθησιακό και γνωστικό κομμάτι, όσο και στο διοικητικό έργο που έχουν αναλάβει να 

εκτελέσουν. Ο τρίτος τομέας αφορά τις επιδόσεις που έχει η ηγεσία του σχολείου όσον αφορά τις 

αποφάσεις που λαμβάνει και επηρεάζει άμεσα τη σχολική κοινότητα.   

6) Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων: Είναι ένας αμφιλεγόμενος παράγοντας 

που πολλοί ερευνητές, όπως είναι ο Edmonds (1979), όπως αναφέρει η Κουτσάη (2018:54), 

πιστεύουν ότι η επιρροή που έχουν οι γονείς στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

σχολικής μονάδας είναι ελάχιστη. Σύμφωνα με την έρευνα των Πασιαρδή και Πασιαρδή (2000), 

η οποία ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, η συνεργασία και συμμετοχή των 

γονέων αποτελεί έναν από τους παράγοντες αύξησης της αποτελεσματικότητας του σχολείου 

μέσω της βοήθειας που παρέχουν για την υλοποίηση δράσεων.  

  Η σχολική αποτελεσματικότητα είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία της επιτυχημένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, όπως είναι τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Εάν δεν υπάρχει αύξηση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας μέσω των προγραμμάτων, τότε, αυτομάτως η εκπαιδευτική πολιτική που 

εφαρμόζεται είναι αναγκαίονα αλλάξει άξονες και δομή . 

1.4 Εργαστήρια δεξιοτήτων 

  Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούν ένα πλήθος καινοτόμων δραστηριοτήτων που 

συνδυάζουν τη διδακτική δυναμική με την εκπαιδευτική δράση στα σχολεία. Για πρώτη φορά 

εφαρμόστηκε πιλοτικά, τη σχολική χρονιά 2020-2021, ενώ εντάχθηκε μόνιμα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών των σχολείων την επόμενη χρονιά. Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων αποσκοπούν 

στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές, προκειμένου αυτοί να αξιοποιούν 

αποτελεσματικά τις γνωστικές και μαθησιακές τους ικανότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις 

κοινωνικές μεταβολές.  

 Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, με τις κύριες και υποθεματικές κατηγορίες, έχουν ενταχθεί στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, αξιοποιώντας 

σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους μάθησης. Για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, τα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων είναι η αντικατάσταση του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, ενώ για το 
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γυμνάσιο εντάσσεται στην Ομάδα Γ΄των μαθημάτων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός 

ότι κάθε τάξη δραστηριοποιείται σε διαφορετικές υποθεματικές, ανάλογα με την ηλικία των 

παιδιών, έτσι ώστε οι μαθητές, κάθε σχολική χρονιά, να λαμβάνουν διαφορετικά μαθησιακά 

ερεθίσματα.   

  Η φιλοσοφία των Εργαστηρίων δεξιοτήτων δίνει έμφαση στις ατομικές ανάγκες καθώς και στις 

πρωτοβουλίες των μαθητών, με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και επίγνωσης 

των καταστάσεων. Τα σχέδια δράσης που αναπτύσσονται, στηρίζονται στην ανάπτυξη των 

μαθητών ως μελλοντικών ενεργών μελών της κοινωνίας που θα κληθούν να δράσουν προς 

όφελος και σεβασμό σε όλα τα μέλη της.  

  Οι στόχοι που εξυπηρετούν τα Εργαστήρια δεξιοτήτων είναι ανάλογοι με τις υποθεματικές 

ενότητες και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται. Ο κοινός σκοπός των δραστηριοτήτων 

είναι η ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας και η διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του 

κάθε μαθητή, ώστε να δρα με σεβασμό και ισότητα στα αενάως μεταβαλλόμενα κοινωνικά και 

πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

  Η δράση που αναπτύσσει κάθε σχολείο θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ευημερίας. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται από την αρχή της χρονιάς, όσον 

αφορά τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο να περικλείονται από τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. Όπως αναφέρει το ΙΕΠ, οι βασικές 

αρχές για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στόχων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι: 

1) Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα αυτό που επιθυμούν και χρειάζονται. 

2) Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε φιλικό περιβάλλον. 

3) Η εκμάθηση τρόπων διαχείρισης της γνώσης είναι πιο σημαντική από τη συσσώρευση 

πολλαπλών γνώσεων. 

4) Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για τον αυτοέλεγχο των μαθητών.  

  Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μαθητών στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατικότητα, καθώς 

και στην κριτικά αναστοχαζόμενη διδακτική μεθοδολογία, με σκοπό την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ζωής, ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης (ΦΕΚ 3567). 

Αυτές οι δεξιότητες θα πρέπει να ενισχύονται δια βίου και να δίνουν στους μαθητές - 

μελλοντικούς πολίτες τη δυνατότητα να τις εξελίσσουν για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

συχνά μεταβαλλόμενες καταστάσεις της κοινωνίας.  

  Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 3567, ομαδοποιούν τις δεξιότητες με γνώμονα 

την πιο αποτελεσματική διάπλασή τους μέσω των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται βάσει 

του περιεχομένου της κάθε υποθεματικής. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κάθε 
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μία δραστηριότητα, αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ. Αυτή 

η πλατφόρμα περιλαμβάνει:  

1) Προτάσεις εκπαιδευτικού υλικού προς αξιοποίηση καθώς και τρόπους κατανόησης 

της γνώσης μέσω της μαθησιακής διαδικασίας.   

2) Προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά θεματική ενότητα.  

3) Οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και φύλλα εργασίας και αξιολόγησης των μαθητών. 

4) Ενημερωτικό υλικό για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με την τάξη 

όπου εφαρμόζονται οι δραστηριότητες.  

5) Ειδικό υλικό για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες τους.  

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3567, ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία 

ειδικών φακέλων επιτευγμάτων. Οι ειδικοί φάκελοι επιτευγμάτων αφορούν είτε το κάθε τμήμα 

συλλογικά, είτε μεμονωμένα τον κάθε μαθητή. Οι στόχοι των ειδικών φακέλων επιτευγμάτων 

είναι δύο. Ο πρώτος στόχος αφορά τον συλλογικό φάκελο του κάθε τιμήματος και είναι η άμεση 

διαπίστωση του νέου εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει το τμήμα, σε τι επίπεδο βρίσκονται οι 

μαθητές του αλλά και τι χρειάζεται, κατά τη γνώμη του, να πραγματοποιήσει ο ίδιος ώστε να 

οδηγηθούν στα κατάλληλα και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ο δεύτερος στόχος αφορά τους 

ατομικούς φακέλους των μαθητών, στους οποίους συλλέγονται οι προσωπικές εργασίες και τα 

επιτεύγματα του κάθε μαθητή. Αυτός ο φάκελος ακολουθεί τον μαθητή σε όλη την πορεία της 

μαθητικής του ζωής και καταγράφει την εξέλιξή του σε κάθε στάδιο. 

 

                                                                                 Πηγή: Φυτοπούλου Αλεξάνδρα 
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Στο ΦΕΚ 3567,όπως αναφέρει η Φυτοπούλου (2021:2-14), αναγράφεται επίσης ότι ο Σύλλογος 

Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων σε κάθε τάξη της 

σχολικής μονάδας. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παραδώσει μετά το πέρας κάθε θεματικής 

ενότητας, μια πλήρη αναφορά σχετικά με τι πραγματοποίησε καθώς και τα αποτελέσματα που 

εισπράχτηκαν από την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το πρακτικό παράδοσης 

το οποίο θα αναφέρει, θα περιέχει τρία βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη μελέτη των 

θεματικών κύκλων σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το δεύτερο στάδιο αφορά 

τον πλήρη χρονοπρογραμματισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιούν κάθε διδακτική ώρα/βδομάδα.   

Ενδεικτικά, το ΙΕΠ προτείνει το παρακάτω χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση των θεματικών 

(Φυτοπούλου, 2021:8): 

 1ος Κύκλος: Αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου. 

 2ος Κύκλος: Αρχές Δεκεμβρίου έως τέλος Ιανουαρίου. 

 3ος Κύκλος: Αρχές Φεβρουαρίου έως τέλος Μαρτίου. 

 4ος Κύκλος: Αρχές Απριλίου έως τέλος Μάιου.  

Το υπόλοιπο διάστημα του σχολικού έτους αξιοποιείται για την οργάνωση και τακτοποίηση των 

λειτουργιών. Το διάστημα του Σεπτεμβρίου χρησιμοποιείται ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

ανακαλύψουν τις ανάγκες των μαθητών και να σχεδιάσουν αναλυτικά τα σχέδια δράσης, ενώ το 

διάστημα του Ιουνίου χρησιμοποιείται για την τελική αξιολόγηση των δράσεων και τη σύνταξη 

των πρακτικών που απαιτούνται προς παράδοση. Το τρίτο στάδιο αναφέρεται με αναλυτικό 

τρόπο στο σχέδιο δράσης τωνδραστηριοτήτων αλλά και των στόχων που επιτεύχθηκαν. Το 

σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τη Φυτοπούλου (2021:9), εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Ο 

πρώτοςπαράγοντας αναφέρεται στην ταυτότητα της σχολικής μονάδας. Πιο 

συγκεκριμένα,περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του μαθητικού 

δυναμικού,του εκπαιδευτικού προσωπικού, των κτηριακών εγκαταστάσεων, αν υπάρχει 

ενταξιακή εκπαίδευση στη σχολική μονάδα καθώς και αν συμμετέχει το σχολείο σε κάποιο 

καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στη διαμόρφωση του 

κοινού οράματος των συμμετεχόντων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με αυτό του σχολείου. 

Αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για την επιτυχή λειτουργία των Εργαστηρίων δεξιοτήτων να 

υπάρχει κίνητρο για δραστηριότητα και θέληση, ώστε οι συμμετέχοντες να προσπαθούν να 

πετυχαίνουν συνεχώς τους στόχους που τίθενται. 
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Οι στόχοι που τίθενται διαχωρίζονται σε τρία επίπεδα σύμφωνα με τη Φυτοπούλου (2021:10). Το 

πρώτο επίπεδο αφορά τις δεξιότητες των μαθητών που πρέπει να αναπτυχθούν, το δεύτερο 

επίπεδο αφορά την κατάλληλη αλληλουχία των θεματικών κύκλων ανά πεδίο δράσης και το τρίτο 

επίπεδο αφορά την επιλογή των κατάλληλων υποθεματικών ανάλογα με την κρίση του 

εκπαιδευτικού και των μέσων που έχει στη διάθεσή του. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται 

στην ανάλυση της κατάστασης του περιβάλλοντος όπου πραγματοποιούνται τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων (SWOT). 

Γίνεται μια πλήρης περιγραφή των αδυναμιών που υπάρχουν για τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, καθώς επίσης και μια πλήρης τεκμηρίωση των συνθηκών και των διαθέσιμων πόρων 

που χρησιμοποιηθήκαν, όπως φερ’ ειπείν, το εποπτικό υλικό. Στο σημείο αυτό, πρέπει να 

επισημανθεί ότι στην περιγραφή των συνθηκών μπορούν να αναλυθούν οι ευκαιρίες που 

υπάρχουν προς αξιοποίησηαλλά και τα εμπόδια που δημιουργούνται από το εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον. Παρακάτω απεικονίζονται οι σχέσεις αυτές σε πίνακα.  

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «SWOT» προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths – 

Weaknesses – Opportunities-Threatens. 
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1.4.1 Θεματικές και υποθεματικές των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

  Οι θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων προκύπτουν από τους παγκόσμιους δείκτες 

αειφόρου ανάπτυξης. Οι δείκτες της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούνται από 17 στόχους για 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα να προστεθούν 

επιπλέον δραστηριότητες και να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία των 17 στόχων της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Οι υποθεματικές ενότητες διαχωρίστηκαν ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των 

μαθητών. Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π., κάθε τάξη πραγματοποιεί συγκεκριμένες 

κατηγορίεςυποθεματικών από τις κύριες θεματικές ενότητες. Σκοπός της συγκεκριμένης 

«στρατηγικής» είναι κάθε τάξη να πραγματοποιεί δραστηριότητες από όλες τις θεματικές 

ενότητες, ώστε οι μαθητές να δέχονται ερεθίσματα από όλους τους τομείς και να καλλιεργούν 

όλες τις δεξιότητες που οξύνονται από τις συγκεκριμένες θεματικές. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

στις δραστηριότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων αξιοποιούνται οι γνώσεις που έχουν λάβει οι 

μαθητές από τα Προγράμματα Σπουδών, ώστε να είναι σε θέση να λύνουν τα προβλήματα,αλλά 

και να οργανώνουν, να επεξεργάζονται και να ερευνούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν.  

1.4.1.1 Ευ Ζην 

  Το Ευ- Ζην ή αλλιώς, Ζω καλύτερα, επικεντρώνεται στην ψυχική και σωματική υγεία των 

ανθρώπων. Ο κεντρικός άξονας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται έχει ως στόχο την 

προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής και οι αντίστοιχες δράσεις αποσκοπούν στην 

αλλαγή του τρόπου ζωής των ατόμων. Σύμφωνα με την Βασιλοπούλου(2020:18), το ευ-ζην 

ορίζεται ως το σύνολο των γνωστικών και συναισθηματικών αξιολογήσεων του ατόμου και 

διαχωρίζεται σε τρία στοιχεία: α) την ικανοποίηση από τη ζωή β) την αναγνώριση των θετικών 

συναισθημάτων και γ) τα αρνητικά συναισθήματα.  

  Το Ευ-Ζην είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος δίνει στο κάθε άτομο την δυνατότητα να ορίζει τη 

ζωή του και να πετυχαίνει τους στόχους του, χαράζοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία που θα 

οδηγήσει στην ευτυχία. Προσαρμοσμένο στη σημερινή κοινωνία και τις έννοιες της υγιούς 

ψυχικής και σωματικής κατάστασης, οι ανάγκες για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 

διαχωρίζονται σε θέματα που αφορούν τη διατροφή, την ψυχική και συναισθηματική υγεία και τη 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.  

  Το όραμα του σχολείου για τους μαθητές και τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές της κοινωνίας, 

είναι να διαμορφώσουν νέουςοι οποίοι αναπτύσσουν τον εαυτό τους, επικοινωνούν, 

διαπραγματεύονται και φροντίζουν άλλους ανθρώπους μέσα σε ένα ισορροπημένο κοινωνικό 

κλίμα.  
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  Η σύνδεση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με την έννοια του Ευ-ζην είναι πολύπλοκη και 

εξαρτάται κυρίως από τη σωστή στοχοθεσία των δράσεων. Στόχος των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι να καθοδηγήσουν τους μαθητές σε πιο υγιεινούς 

τρόπους ζωής με γνώμονα την προσωπική τους ευημερία, καθώς και την ευημερία του 

κοινωνικού συνόλου μέσω των ενεργειών που πραγματοποιεί το κάθε άτομο μεμονωμένα. 

1.4.1.1.1 Ψυχική Υγεία 

  Η Ψυχική Υγεία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. 

Ένα πολύ μεγάλος μέρος της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τους Οικονόμου,Κοκκώση, 

Τριανταφύλλου και Χριστοδούλου (2001:239-253),συνιστά η ποιότητα ζωής. Η θεώρηση της 

ποιότητας της ζωής είναι ζήτημα υποκειμενικής φύσεως, διότι αξιολογείται από το κάθε άτομο 

ξεχωριστά και με βάση τις δικές του επιθυμίες και επιδιώξεις. 

  Η Ψυχική Υγεία αποτελεί μία εκ των τριών υποθεματικών της ευρύτερης θεματικής – 

«ομπρέλας» Ευ-Ζην των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που 

διέπει τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται πάνω στον τομέα της 

Ψυχικής Υγείας, διδάσκονται στη Β΄ και την Ε΄ τάξη.  

  Οι μαθητές στη συγκεκριμένη υποθεματική έχουν ως στόχο να κατανοήσουν την έννοια της 

Ψυχικής Υγείας καθώς και των αξιών που αυτή πρεσβεύει. Αυτό πραγματοποιείται ύστερα 

απόβιωματικές ασκήσεις και συνεργασία με τους άλλους μαθητές. Βασικό χαρακτηριστικό 

αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μετά την περάτωση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων.  

  Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης υποθεματικής γίνονται άμεσα 

φανερά στην ευρεία κοινότητα. Οι μαθητές αρχίζουν να ξεχωρίζουν τις εσωτερικές με τις 

εξωτερικές δυνάμεις και ταυτόχρονα ενισχύεται η αυτοεκτίμηση που τρέφουν για τον εαυτό τους 

καθώς και η αυτοπεποίθηση σχετικά με την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων.   

  Ανάλογα με το είδος του περιεχομένου των δραστηριοτήτων που θα επιλέξει να 

πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός, θα παρακινήσει και την ανάπτυξη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων για τους μαθητές. 

1.4.1.1.2 Διατροφή- Οδική Ασφάλεια 

  Η διατροφή υπό το πρίσμα που την εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, είναι ένα θέμα που 

μαστίζει όλες τις δυτικές κοινωνίες εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο ρόλος της διατροφής στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων διακρίνεται από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί, καθώς 
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και από τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ίδιο το άτομο. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα 

από τη μη σωστή διαχείριση των τροφών είναι η παιδική παχυσαρκία. Η παιδική παχυσαρκία 

ορίζεται ως η ύπαρξη περίσσειας σωματικού βάρους για ένα συγκεκριμένο ύψος, που προέρχεται 

από το λίπος, τους μυς, τα οστά, το νερό, και αφορά άτομα νεαρής ηλικίαςκαι πιο συγκεκριμένα 

μαθητές (NationalInstituteofHealth, NationalHeart, Lung, andBloodInstitute, 2010).  

  Η παιδική παχυσαρκία έχει μακροπρόθεσμες, αλλά και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία 

των παιδιών. Η συγκεκριμένη υποθεματική ενότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, διότι τα τελευταία 30 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί, σχεδόν 

τριπλασιαστεί, το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών,όπως άλλωστε επισημαίνουν οι Ogden, 

Carroll, Kit και Flegal (2012). 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική ενότητα της θεματικής Ευ-Ζην, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στις τάξεις Α΄ και Δ΄ του δημοτικού σχολείου. Ο στόχος είναι 

να παρακινήσει τα παιδιά από την πρώτη τάξη να τρέφονται με σωστό τρόπο και να 

καταναλώνουν υγιεινές τροφές που περιέχουν όλες τις κατάλληλες βιταμίνες και είναι 

απαραίτητες για τον οργανισμό τους.  

  Άλλη μία υποκατηγορία της συγκεκριμένης υποθεματικής ενότητας είναι η οδική ασφάλεια. Σε 

ρυθμό διαρκούς αύξησης βρίσκονται τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας, σύμφωνα με την 

έρευνα της Γαβαλά (2011). Οι νέοι οφείλουν να μάθουν από μικρή ηλικία πώς να 

συμπεριφέρονται στον δρόμο και ως οδηγοί αλλά και ως πεζοί. Όπως αναφέρει η 

Γαβαλά(2011:13), ένα τροχαίο ατύχημα αποδίδεται σε συνδυασμό καταστάσεων και γεγονότων 

και δεν οφείλεται αποκλειστικά σε έναν παράγοντα. 

  Οι τρεις παράγοντες που συνθέτουν ένα τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τη Γαβαλά (2011:14) 

είναι οι άνθρωποι, το όχημα και ο δρόμος. Ο κυριότερος παράγοντας από τους παραπάνω τρεις, 

είναι ο ανθρώπινος και ο λόγος είναι η έλλειψη οδικής παιδείας. Ο στόχος των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη υποθεματική είναι η δημιουργία οδικής αντίληψης και παιδείας 

στους μαθητές με σκοπό να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και συνεπώς τα θύματα που 

προέρχονται από αυτά. Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου. Όσον αφορά τους άλλους δύο παράγοντες, είναι αρμοδιότητες άλλων 

υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου των τροχαίων ατυχημάτων.  

1.4.1.1.3   Σεξουαλική Αγωγή 

  Η ανάπτυξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας συγκροτείται, σύμφωνα με τους Moses και 

Hawkins (όπως αναφέρει η Τσεμελή,2018:15),απότρεις διαστάσεις,μια βιολογική, μια κοινωνική 
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και μια ψυχολογική διάσταση. Η σεξουαλική μάθηση καθορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον 

βιολογικό καθορισμό του ανθρώπου. Η μάθηση των σεξουαλικών στοιχείων μπορεί να προέρθει 

από πολλές πηγές,ωστόσο, οι πληροφορίες που αναφέρει η κάθε πηγή μπορεί να διαφέρουν 

μεταξύ τους. Εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό του «προβλήματος» και της έλλειψης της 

σεξουαλικής παιδείας των νέων ατόμων. Η σεξουαλική μάθηση στην παιδική ηλικία, σύμφωνα 

με τους Gagnon και Simon (2011),συνιστά το πρώτο θετικό δείγμα για την ανάπτυξη της 

σεξουαλικότητας του ατόμου.  

  Η συγκεκριμένηυποθεματική της θεματικής Ευ - Ζην, διδάσκεται σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου στις τάξεις Γ΄ και ΣΤ΄. Οι δραστηριότητες που 

περιέχονται θα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγμένες από επιστημονικό προσωπικό και να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν την παγκόσμια βιβλιογραφία. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να 

συνδυάζουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με διαλέξεις επιστημόνων, ώστε οι νέοι να 

μορφώνονται με τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική τους 

ζωή και το σώμα τους.  

  Με βάση τις παγκόσμιες και εγχώριες έρευνες, όπως είναι αυτή του Κουδέρη(2018) και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ., 2021), τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έξαρση 

των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ιδίως στις νεαρές ηλικίες, γεγονός που κρούει τον 

κώδωνα του κινδύνου και θα έπρεπε να μας προβληματίζει. 

  Η έλλειψη της σεξουαλικής αγωγής οδηγεί τους νέους σε ενέργειες που είναι επικίνδυνες για τη 

σωματική τους ακεραιότητα και σε αποτελέσματα μη επιθυμητά, όπως φερ΄ ειπείν μια 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με την έρευνα των Campbell και Martenson (2020), 

τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες παρατηρήθηκαν στις εφηβικές ηλικίες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το συγκεκριμένο εύρημα αντικατοπτρίζει την έλλειψη σεξουαλικής 

αγωγής που υπάρχει στα σχολεία. Στόχος των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι να αντιμετωπίσει 

αυτό το φαινόμενο, το οποίο τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα για τις κοινωνίες μας. 

1.4.1.2  Περιβάλλον 

  Το περιβάλλον και η προστασία του είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλες τις δυτικές 

κοινωνίες, κυρίως μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,όπου άρχισαν τα κράτη να επανα-

συστήνονται σε μηδενική βάση και ήρθε η ραγδαία ανάπτυξη τους. Τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, όπως αναφέρει η Σιώκη (2012:7), είναι πολύπλοκα και συνδέονται κυρίως με την 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και 

σε τοπικό, αποτελούν, επί μονίμου βάσεως, ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Η υπερκατανάλωση 
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των αγαθών που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη φθηνή παραγωγή 

τους έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

  Ο σκοπός των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι η δημιουργία 

υπεύθυνων πολιτών που νοιάζονται για το περιβάλλον. Όπως αναφέρει η Σιώκη(2012:8),η 

απόκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής των 

ατόμων σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Επιπλέον,επισημαίνει ότι αυτές οι δεξιότητες είναι 

χρήσιμο να αποκτώνται όταν τα άτομα βρίσκονται σε νεαρή ηλικία και ειδικά στις πρώτες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου.  

  Σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών που σέβονται και νοιάζονται για 

το περιβάλλον,συνιστά η πρωταρχικής σημασίας συμβολή των δασκάλων στην υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών δράσεων που πραγματοποιούνται μέσω των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, καθώς το μοντέλο της Ευέλικτης Ζώνης και της Μελέτης Περιβάλλοντος δεν 

δύναται να καλύψει πλέον τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας. 

  Εκτός από τις δραστηριότητες και την αναγκαιότητα αυτών να διεξαχθούν, θα πρέπει να 

υπάρχει υποστήριξη και από την πολιτεία. Η σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και εκπαίδευσης 

μπορεί να προσεγγιστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους (Γεωργόπουλος και Τσαλίκη, 2006:16) 

1) Εκπαίδευση διαμέσου του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. 

2) Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον που χρησιμοποιείται για τη μάθηση των 

περιβαλλοντικών μοντέλων και συμπεριφορών.  

3) Εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τις αξίες και τις στάσεις 

των ανθρώπων για να διατηρηθεί το περιβάλλον στα ίδια επίπεδα.  

Οι υποθεματικές της ευρύτερης, κύριας θεματικής «Φροντίζω το Περιβάλλον» σύμφωνα με 

το Ι.Ε.Π., κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την Οικολογία, η 

δεύτερη κατηγορία αφορά την Κλιματική Αγωγή, ενώ η τελευταία επικεντρώνεται κυρίως στην 

Παγκόσμια και την Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.  

1.4.1.2.1 Οικολογία 

  Ο στόχος της συγκεκριμένης υποθεματικής είναι η δημιουργία μιας οικολογικής συνείδησης 

στους μαθητές. Όπως αναφέρει η Χριστοδουλίδου (2008:4), ο στόχος της δημιουργίας της 

οικολογικής συνείδησης στους μαθητές είναι η συνειδητοποίηση του ίδιου του παιδιού ότι οι 

σχέσεις που έχει αναπτύξει με τη φύση είναι σχέσεις αλληλεξάρτησης. Πρέπει να κατανοήσει ο 
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μαθητής ότι το περιβάλλον επιδρά σημαντικά στην ψυχική του υγεία και η μη προστασία του 

συνεπάγεται εξάλειψη του ανθρώπινου είδους.  

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στις τάξεις Α΄ και Δ΄ του δημοτικού σχολείου. Οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον έχουν πρακτικό χαρακτήρα, ενώ το 

θεωρητικό υπόβαθρο άπτεται εκμάθησης συγκεκριμένων πρακτικών και ορισμών που διέπουν 

την οικολογική συνείδηση.  

  Η οικολογική συνείδηση, σύμφωνα με την Χριστοδουλίδου (2008:6), περιλαμβάνει τη 

διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, την προστασία των υδάτων και του αέρα και γενικά 

στοιχείων που συναποτελούν το φυσικό περιβάλλον. Κατόπιν, η Χριστοδουλίδου (2008:6) 

αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί μια μορφή έμμεσης διαπαιδαγώγησης και 

επιπλέον καλλιεργεί στο παιδί συναισθήματα,όπως επί παραδείγματι τη διάθεση για προσφορά, 

τον ευγενή ανταγωνισμό, την ευαισθησία και το έμπρακτο ενδιαφέρον για το περιβάλλον.  

  Οι ανάγκες του περιβάλλοντος συνεχώς μεταβάλλονται και γίνονται περισσότερες ένεκα της 

υπερκατανάλωσης που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Shallcross (2004:89) εξηγεί 

ότι τα μοντέλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης οφείλουν να 

πραγματοποιούνται με ολιστικό τρόπο. Εάν δεν διεξάγονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 

τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική, τότε αντί να υπάρξει καλλιέργεια της οικολογικής 

συνείδησης στους μαθητές, θα υπάρξει όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

1.4.1.2.2 Κλιματική αλλαγή 

  Οι Μακράκη και Μακράκης(2008) παρομοιάζουν τον πλανήτη μας με ένα διαστημόπλοιο που 

έχει πάρει μια ανεξέλεγκτη πορεία προς το διάστημα δίχως γυρισμό, λόγω της αδυναμίας 

διαχείρισης των προβλημάτων που προέρχονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική 

αλλαγή και η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελούν τα κύρια σύγχρονα 

προβλήματα των δυτικών κοινωνιών. 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου στις τάξεις Β΄ και Ε΄. Τα παιδιά μέσω 

των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των 

ακραίων καιρικών φαινομένων και σταδιακά να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία έχει 

επέλθει το κλίμα στον πλανήτη.  
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  Η κλιματική αγωγή είναι πολύ σημαντική και για την εκμάθηση άλλων καιρικών - φυσικών 

φαινομένων, όπως είναι ο σεισμός ή η έκρηξη ηφαιστείου. Καθίσταται απαραίτητο οι μαθητές να 

μάθουν βασικές λειτουργίες της πολιτικής προστασίας, ώστε να είναι ικανοί να προστατέψουν 

τους εαυτούς τους και τους άλλους σε δύσκολες συνθήκες. Ο στόχος των δραστηριοτήτων είναι 

σύνθετος και αναπαρίσταται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στους τρόπους 

διαχείρισης κλιματικών κρίσεων από την πλευρά των μαθητών, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα 

τη στιγμή που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στους τρόπους 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να προστατευθεί ο πλανήτης και να υπάρξει 

μείωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που αποτελούν προϊόν της κλιματικής κρίσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο.   

1.4.1.2.3  Παγκόσμια και πολιτιστική κληρονομιά 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική αναφέρεται στον φυσικό πλούτο των οικοσυστημάτων που 

υπάρχουν σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να υπάρχουν υγιή οικοσυστήματα, αποτελεί 

προϋπόθεση η αποτελεσματική δράση των δυο προηγούμενων υποθεματικών. Όπως αναφέρει ο 

Παυλικάκης (2002:5), η έννοια του Eco System Management «είναι ένας αειφορικός τρόπος 

διαχείρισης της φύσης και των φυσικών πόρων και στηρίζεται πάνω στα οικοσυστήματα». 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, στις τάξεις Γ΄ και ΣΤ΄. Αφορά κυρίως τις 

δραστηριότητες που έχουν περισσότερο θεωρητικό πλαίσιο και λιγότερο πρακτικό. Τα παιδιά 

γνωρίζουν τις επιμέρους κατηγορίες των οικοσυστημάτων και τους κινδύνους που 

δημιουργούνται από τις δικές τους καθημερινές ενέργειες προς αυτά.  

  Ο ανθρώπινος παράγοντας συγκροτεί τηνκυριότερη αιτία διατάραξης της ευημερίας των 

οικοσυστημάτων. Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και προτείνονται από το Ι.Ε.Π. 

περιλαμβάνουνδραστηριότητες μάθησης, αλλά και προστασίας των οικοσυστημάτων από 

καθημερινές ανθρώπινες ενέργειες. Τέτοιες δράσεις είναι η ανακύκλωση των πλαστικών, αλλά 

και ο περιορισμός της ενέργειας που ξοδεύεται άσκοπα και είναι απαραίτητη για τα 

οικοσυστήματα, όπως για παράδειγμα, η αλόγιστη σπατάλη νερού. 

  Οι προτεινόμενες δράσεις που αναφέρει το Ι.Ε.Π. στην αναλυτική παρουσίαση των δράσεων 

έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, περιέχουν και τη συνεργασία των 

μαθητών με διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν θέσει ως στόχο την προστασία των 

οικοσυστημάτων σύμφωνα με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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1.4.1.3 Ενδιαφέρομαι και ενεργώ 

  Βασικός στόχος κάθε σχολείου και κάθε προηγμένης κοινωνίας είναι να διαμορφώσει μαθητές 

με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διαδραματίζουν οι έννοιες της πολιτειότητας και του 

σεβασμού των δημοκρατικών θεσμών. Όπως αναφέρει ο Γκότοβος (2010:667), ο 

κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου καθίσταται πολύπλοκος, λόγω της 

εισχώρησηςπολλαπλών στοιχείων στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής.  

  Οι σχολικές δράσεις είναι αυτές που εξοικειώνουν τα συναισθήματα των μαθητών και τους 

καλλιεργούν κουλτούρα ευθύνης διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Το σχολείο 

είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος προς τους μαθητές και για την 

σωστή καθοδήγησή τους στον δρόμο του σεβασμού,της διαφορετικότητας και της ισότητας 

μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Δυστυχώς, πολλές φορές οι σχολικές δράσεις, όπως αναφέρει η 

Κουλοπούλου (2021:4), μεταδίδουν υπόρρηταμηνύματατα οποία διατηρούν και  ενισχύουν την 

κοινωνική ανισότητα.  

  Οι δράσεις που αναπτύσσονται μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι δραστηριότητες σε 

μεγάλο ποσοστό πρακτικές, ενώ σε μικρότερο βαθμό, έχουν θεωρητικό υπόβαθρο. Τα 

αποτελέσματα των δράσεων μεταφέρουνστους μαθητές γνώσεις, αλλά και αξίες που πρεσβεύουν 

την κοινωνία και παράλληλα τους μαθαίνουν πώς θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 

συναντούν, ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο προς όφελός της (Ballantine και Hammack, 

2015:45).  

  Στόχος του σχολείου μέσω της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να προάγει την έννοια 

της ισότητας, όπως αναφέρειηΚουλοπούλου (2021:9). Η πρώτη κατηγορία αφορά την έννοια της 

ισότητας που μιλάει για τις ευκαιρίες των μαθητών να εξελιχθούν τόσο σε πνευματικό, όσο και 

σε κοινωνικό επίπεδο. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην ισότητα των δικαιωμάτων των 

παιδιών που πολλές φορές καταπατούνται μέσω αντικοινωνικών φαινομένων, όπως είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός. 

  Σύμφωνα με την έρευνα των Αρτινοπούλου,Μπαμπάλη και Νικολόπουλου (2016), οι 

αντικοινωνικές συμπεριφορές και τα φαινόμενα σχολικών εκφοβισμών έχουν αυξηθεί τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε εγχώριο.  
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1.4.1.3.1 Ανθρώπινα δικαιώματα 

  Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια διαχρονική εκπαιδευτική ενότητα που έχει ως στόχο 

να καλλιεργήσει στους μαθητές το αίσθημα του σεβασμού της διαφορετικότητας, αλλά και να 

αναδείξει τις υποχρεώσεις που αυτοί έχουν απέναντι στους άλλους. Ο πρώτος που αναφέρθηκε 

στα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ο σπουδαίος φιλόσοφος John Locke, το 1690, ο οποίος εκτός 

από κύριος εκπρόσωπος του αγγλικού εμπειρισμού και ένας εκ των σημαντικότερων στοχαστών 

του Διαφωτισμού, επαγγελόταν και ζωγράφος. Μέσω ενός πορτραίτου που δημιούργησε, 

ανέφερε ότι «οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους ελεύθεροι, ίσοι και ανεξάρτητοι», έχουν 

«φυσικά δικαιώματα» στη ζωή, στην ελευθερία και στην ιδιοκτησία, και ότι ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να είναι υποτελής στην αυθαίρετη εξουσία κάποιου άλλου (Ηρακλείδης, 2015:7). 

  Η συγκεκριμένη υποθεματικήτων Εργαστηρίων δεξιοτήτων διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, στις τάξεις Α΄ και Δ΄. Ο στόχος είναι οι μαθητές 

να γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία να σέβονται τους γύρω τους και να έχουν (επί)γνωση των 

δικαιωμάτων που φέρουν οι ίδιοι ως μέλη μιας κοινωνίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα 

με τον Ηρακλείδη(2015:8), χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα δικαιώματα που έχει ο 

κάθε άνθρωπος α) σε ατομικό επίπεδο και β) σε συλλογικό επίπεδο, που αφορά τα δικαιώματα 

που έχουν οι λαοί. 

  Ορισμένες δράσεις σε αυτή την υποθεματική μπορούν να αποτελέσουν η ενημέρωση των 

μαθητών για τις κατηγορίες των δικαιωμάτων που υπάρχουν,για το πότε γίνεται η 

παραβίασήτους, όπως στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού. Οι δράσεις στη συγκεκριμένη 

υποθεματική είναι ως επί το πλείστον θεωρητικής φύσεως, αλλά υπάρχουν και δράσεις με 

πρακτικό περιεχόμενο, όπως η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες προστασίας των 

δικαιωμάτων.  

1.4.1.3.2 Εθελοντισμός 

  Ο εθελοντισμός είναι μια ευρεία έννοια. Πρόκειται για μια ηθελημένη πράξη που πραγματοποιεί 

ένα άτομο για κάποιο κοινωφελή σκοπό, δίχως κάποιο υλικό η άλλο αντάλλαγμα (Γκόβας και 

Κύρδη, 2014:3). Ο εθελοντισμός περιέχει δράσεις που πραγματοποιούνται σε ατομικό 

ήσυλλογικό επίπεδο, μέσω οργανώσεων και προγραμμάτων.  

Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, στις τάξεις Β΄ και Ε΄. Οι στόχοι που έχουν τεθεί 

σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως γίνεται και σε όλες τις θεματικές, 
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που θα βοήσουν τα παιδιά να συμμετέχουν με πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο σε 

εθελοντικά προγράμματα.  

  Ο εθελοντισμός συνιστά μια στάση ζωής που καλλιεργείται μέσω των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούν οι άνθρωποι. Μέσω του εθελοντισμού, ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει το 

αίσθημα της ενσυναίσθησης καθώς και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη λύση των 

προβλημάτων που προκύπτουν στην κοινωνία τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. 

  Οι δράσεις που αναπτύσσονται στα Εργαστήρια δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη υποθεματική, 

είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό πρακτικές δράσεις με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον. Οι μαθητές 

μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μπορούν να κοινωνικοποιηθούν περαιτέρω και να 

αναπτύξουν πιο εύκολα τα συναισθήματα τους. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που χρήζει 

επισήμανσης είναι ότι μέσω του εθελοντισμού αναπτύσσεται το αίσθημα του φιλανθρώπισμού 

στους μαθητές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται 

κυρίως από μια συνεχόμενη κοινωνική κρίση. 

1.4.1.3.3 Αλληλοσεβασμός 

  Ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων αποτελούν βασικά 

στοιχεία μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας που λειτουργεί κάτω από το πέπλο του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Με την αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων δημιουργείται μια καινούργια 

πραγματικότητα που ενδυναμώνει τους κοινωνικούς θεσμούς της κοινωνίας. Υπάρχουν 

προσεγγίσεις από διάφορες οπτικές σκοπιές των όρων της διαφορετικότητας και του 

αλληλοσεβασμού,αλλάη ανθρωπολογική προσέγγισηπραγματοποιείταιαπό τη μεριά της 

επιστημονικής κοινότητας. Σύμφωνα με τους Δημητρίου και Ποταμίτη (2001:13), όπως 

αναφέρονται στη διπλωματική εργασία της Κοζανίδου (2018:16), όταν γίνεται αναφορά στην 

ανθρωπολογική προσέγγιση, εννοείται η διεπιστημονική έρευνα που μελετά το άλλο άτομο. Αυτό 

συμβαίνει για τρεις λόγους: 

1) Για να κατανοηθεί ο τρόπος ζωής του ατόμου και οι ιδιαιτερότητες που έχει.  

2) Για να συναγάγει από τις συγκρίσεις των οικουμενικών αξιών του ανθρώπου. 

3) Για να αντιμετωπίσει το άτομο τις καταστάσεις υπό το πρίσμα της κοινωνίας. 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου, στις τάξεις Γ΄ και ΣΤ΄. Αφορά τις 

δραστηριότητες που περιέχουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος. Ο στόχος του σχολείου είναι να 

δημιουργήσει πολίτες που θα έχουν αυξημένο το αίσθημα του σεβασμού της διαφορετικότητας. 
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  Οι ενδεικτικές δράσεις που παρουσιάζει το Ι.Ε.Π. περιέχουν τους συγκεκριμένους όρους και 

έννοιες και αφορούν τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των ατόμων, τις διαφορετικές 

προτιμήσεις που έχουν ορισμένοι άνθρωποι σε σχέση με τις προτιμήσεις των άλλων,αλλά και ήθη 

και έθιμα των διαφορετικών θρησκειών.  

1.4.1.4 Δημιουργώ και καινοτομώ 

  Ο όρος καινοτομία, όπως αποδίδεται από τον ΟΑΣΑ, είναι η σύλληψη μιας καινούργιας 

πρωτοποριακής ιδέας που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη χρήση προϊόντων που 

βοηθούν στην καθημερινότητα των ανθρώπων (Κώτσης, 2019:12). Ο στόχος κάθε προηγμένης 

κοινωνίας είναι να εξελίσσεται συνεχώς. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των νέων,στοχευμένων, 

καινοτόμων ιδεών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των μελών της.   

  Οι μαθητές μέσω της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας μπορούν να καλλιεργήσουν 

χαρακτηριστικά τα οποία να αφορούν την προσωπικότητα τους, καθώς και να αναπτύξουν 

δραστηριότητες με επιχειρηματικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις σε μια χώρα αποτελούν πολύ 

σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξή της. Επιτακτικής σημασίας θεωρείται η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων σχετικά με  την ανεύρεση νέων ιδεών καθώς και η αξιοποίησή τους από μαθητές 

μικρής ηλικίας.   

  Για να επιτευχθούν οι παραπάνω καινοτόμοι στόχοι, θα πρέπει οι μαθητές να έχουν αποκτήσει 

τα κατάλληλα εφόδια. Οι υποθεματικές των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στοχεύουν στην εκμάθηση 

βασικών εργαλείων που βοηθούν τους μαθητές να σκέφτονται δημιουργικά και να υλοποιούν σε 

πράξεις αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Ένας από τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης 

θεματικής, είναι η εκπαίδευση των μαθητών στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Μέσω των 

πρωτοβουλιών αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η απόδοση των μαθητών και σε άλλες θεματικές 

ενότητες.   

1.4.1.4.1 STEM 

  Σύμφωνα με την έρευνα των Αναγνωστάκη και Μιχαηλίδη (2006), οι εφαρμογές της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής με μαθητές και εκπαιδευτικούς έδειξαν θετικά αποτελέσματα και 

αύξηση του επιπέδου του «τεχνολογικού γραμματισμού και της επίλυσης προβλημάτων». Όπως 

αναφέρουν οι Αναγνωστάκης και Μακράκης (2010:128), οι εμπειρίες και οι γνώσεις στον τομέα 

της ρομποτικής έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για την εφαρμογή δραστηριοτήτων στην 

εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική ρομποτική και γενικά η χρήση STEM στην εκπαιδευτική 

συνεργασία,πέρα από τις γνώσεις που επιφέρει πάνω σε τεχνολογικά συστήματα, ενισχύει την 

κριτική σκέψη των μαθητών, βάζοντάς τους στη διαδικασία επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.  
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  Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι στενά συνδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη της κάθε 

κοινωνίας μέσω των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που διατυπώνονται και υλοποιούνται 

από τους μαθητές. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης που πραγματοποιείται μέσω της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν, όπως αναφέρουν οιΜακράκης και Μακράκη(2008), 

η διαμόρφωση ενεργών πολιτών που αποτελεί και ζητούμενο για τη δημιουργία από βάση μιας 

βιώσιμης κοινωνίας.  

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, στις τάξεις Α΄, Δ΄ και Ε΄. Στόχος της 

υποθεματικής είναι να εξοικειώσει τον μαθητή με τα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα, καθώς και 

να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη επιλύοντας σύνθετα προβλήματα με τον βέλτιστο τρόπο. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί ο μαθητής να λαμβάνει πρωτοβουλίες και σημαντικές 

μελλοντικές αποφάσεις με θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία.  

  Οι Αναγνωστάκης και Μακράκης (2010:130), αναφέρουν ότι μια επιτυχημένη δραστηριότητα 

πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική και γενικά των συστημάτων STEM, θα πρέπει να περιέχει 4 

στάδια. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην ενεργοποίηση του μαθητή και πιο συγκεκριμένα στην 

εισαγωγή του στο θέμα της δραστηριότητας. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της διερεύνησης, 

όπου χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας. Το τρίτο στάδιο αφορά την κατασκευή και ειδικότερα την προσπάθεια 

κατάκτησης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ως προϊόντων των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο αφορά την κριτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, καθώς και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. 

1.4.1.4.2 Επιχειρηματικότητα και αγωγή σταδιοδρομίας 

  Οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία προγραμμάτων είναι αρκετές και 

έχουν ως στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

έχουν και συμβουλευτικό ρόλο για τους μαθητές όσον αφορά τις επαγγελματικές τους 

προτιμήσεις. Το σχολείο είναι αναγκαίο να συνδεθεί με την αγορά εργασίας και με την 

επιχειρηματικότητα μέσω ενημερωτικών συναντήσεων στον σχολικό χώρο ή μέσω επισκέψεων 

στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας είναι πολυδιάστατο και αφορά τη 

σωστή εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν σε συνδυασμό με την ενεργή συμμέτοχη  

ατόμου (Γκαγκάτσιος, 2008:16). 

  Η συγκεκριμένη υποθεματική των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, διδάσκεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, στις τάξεις Β΄, Γ΄ και ΣΤ΄. Στόχος της είναι να 
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βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν το κατάλληλο επάγγελμα και ταυτόχρονα να τους εισαγάγει 

στην αγορά εργασίας από μικρή ηλικία. Μέσω της εισαγωγής των μαθητών στην αγορά 

εργασίας, δημιουργείται ένα κλίμα θεμιτού, υγιούς ανταγωνισμού και παραγωγής νέων 

καινοτόμων ιδεών. Το αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας και 

η βελτίωση του επιπέδου της ζωής των μελών της.  

  Το σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι, όπως αναφέρει ο Καραγιάννης (2010:8), αλλάζει με 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς και μαζί του αλλάζουν οι απαιτήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις προς τους 

εργαζομένους, έτσι ώστε να εισάγουν στην αγορά νέες καινοτόμες ιδέες. Οι επιχειρήσεις 

αποτελούν ένα μέρος της κοινωνίας, την οποία και επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα, τόσο στην 

ανάπτυξή της όσο και την ευημερία. Το σχολείο αναμένεται να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες 

με αυξημένο το αίσθημα της επιχειρηματικότητας μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

1.4.2 Δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

  Η Γιαννακίδου (2014:17) ορίζει ως δεξιότητες την απόκτηση συγκεκριμένων συμπεριφορών 

κατά τις οποίες αλληλεπιδρούντα χαρακτηριστικά που συγκροτούν την προσωπικότητα του κάθε 

ατόμου, με τις γνώσεις που αποκτώνται μέσω των διαφόρων εμπειριών. Οι δεξιότητες συνιστούν 

την αντίδραση του κάθε ανθρώπου κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες βάσει των 

εμπειριών που έχει. Ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με το Social EconomyConsultant (2009:6), 

όπως αναφέρουν οι Αγγέλου, Μανούσου και Κουτσούμπα (2022:3), είναι ο εξής: ως 

δεξιότητα«νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την 

εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων». 

  Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π., η στοχοθεσία των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων έχουν 

προσδιοριστεί βάσει τριών πυλώνων δεξιοτήτων που είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του 

21ου αιώνα. Ο πρώτος πυλώνας δεξιοτήτων αναφέρεται στις δεξιότητες ζωής (lifeskills), ο 

δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στις ήπιες δεξιότητες (softskills), ενώ ο τρίτος έχει ως σημείο 

εστίασης τον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

  Οι θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στοχεύουν στην καλλιέργεια των 

παραπάνω δεξιοτήτων,που είναι απαραίτητες για τον μαθητή. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει μετά το 

πέρας των δραστηριοτήτων να έχει αναπτύξει την κριτική του σκέψη, την επικοινωνία, την 

οργανωτική του ικανότητα καθώς και τα εθελοντικά του αισθήματα. Επιπλέον, μέσω των 

δράσεων, ο κάθε μαθητής γίνεται ικανός να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να προσαρμόζεται στα 

διαφορετικά περιβάλλοντα επιλύοντας τα προβλήματα που συναντάει, καθώς και νααποκτά 

υψηλό επίπεδο τεχνολογικού γραμματισμού (ΦΕΚ 3562). Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται 
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μέσω των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων παρουσιάζονται πιο αναλυτικά ευθύς 

αμέσως 

1.4.2.1 Δεξιότητες 21ου αιώνα 

  Σύμφωνα με τους Αγγέλου, Μανούσου και Κουτσούμπα (2022:127), τις εν λόγω δεξιότητες 

πρέπει να τις αποκτήσει ο μαθητής ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σημερινής κοινωνίας. Επισημαίνουν επίσης ότι πολλές χώρες έχουν παρθεί πρωτοβουλίες ώστε 

να σχεδιαστούν σχολικές δραστηριότητες που θα καλλιεργούν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. 

Αποτελεί μια ομάδα δεξιοτήτων που είναι προϊόν της τεχνολογικής «επανάστασης», η οποία 

επικρατεί παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες. Η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου που ζει 

και εργάζεται σε σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα προϋποθέτουν την 

κατάρτισή του σε μια σειρά δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό γραμματισμό. 

Βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δεξιοτήτων είναι η προσαρμοστικότητα και ευελιξία 

στα διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, καθώς και η πολυεπίπεδη επεξεργασία των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών με ορθολογιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Στα 

συγκεκριμένα πλαίσια ζητούμενη είναι και η ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων πολιτών του 21ου αιώνα. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. είναι: 

Α) Δεξιότητες Μάθησης του 21ου αιώνα: Αντικείμενο εστίασης αυτής της κατηγορίας είναι 

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή και ταυτόχρονα, η ικανότητα να επικοινωνεί και να 

συνεργάζεται με άλλα άτομα. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη κατηγορία στοχεύει και στη 

διάπλαση της δημιουργικότητας του μαθητή. 

Β) Ψηφιακή Μάθηση 21ου αιώνα: Αποτελεί προέκταση της προηγούμενης κατηγορίας 

δεξιοτήτων με μόνη διαφορά, ότι ο μαθητής θα πρέπει να μάθει να ενεργεί με ψηφιακό τρόπο. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων είναι προϊόν της ανάπτυξης της τεχνολογίας καθώς και της 

έντονης παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες.  

Γ) Παραγωγή μάθησης μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας: Οι στόχοι της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δεξιοτήτων είναι ο συνδυασμός της μάθησης με τις τέχνες. Η 

ενασχόληση του μαθητή με τις τέχνες και γενικά με δραστηριότητες που έχουν καλλιτεχνικό 

περιεχόμενο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την όξυνση του νου και τη διάπλαση της 

δημιουργικότητας του. Κατόπιν, το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό για τους μαθητές και η 

απόδοσή τους στα άλλα γνωστικά αντικείμενα έχει αυξητική πορεία. 
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1.4.2.2Δεξιότητες Ζωής 

Ήπιες δεξιότητες(softskills)  

  Είναι οι δεξιότητες που αναπτύσσει το άτομο για να μπορεί να εξυπηρετήσει τις βασικές του 

ανάγκες. Είναι μη τεχνικές δεξιότητες και έχουν ως κύριο άξονα τις ενδοπρωσοπικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις. Οι μαθητές καλούνται να αποκτήσουν στοιχειώδη κατάρτιση σχετικά με 

το πώς να συμπεριφέρονται στους άλλους και να αναπτύξουν ικανότητες όσον αφορά τη 

διαχείριση συγκρούσεων και δύσκολων καταστάσεων. Οι ήπιες δεξιότητες εν συνόψειείναι αυτές 

που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου (Hurrel, 2015). 

Δεξιότητες ζωής(lifeskills)  

  Είναι δεξιότητες που επικεντρώνεται κυρίως στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Πιο 

συγκεκριμένα,αφορούν ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και ζητήματα διαχείρισης άγχους και ψυχικής 

υγείας. Τα άτομα πρέπει από μικρή ηλικία να αναπτύσσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες για να 

μπορούν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

ως μέλη του κοινωνικού ιστού. 

  Το προσόν των δεξιοτήτων ζωής είναι ότι υπάρχουν και καλλιεργούνται σε κάθε θεματικό 

κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Αφορούν δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής 

ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στην πολυπλοκότητα της κοινωνίας όταν ενηλικιωθεί. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο World Health Organization (1999), σύμφωνα με τους Αγγέλου, 

Μανούσου και Κουτσούμπα (2022:123), οι δεξιότητες ζωής χωρίζονται σε πέντε τομείς.  

 Λήψη αποφάσεων, 

 Επίλυση προβλημάτων,  

 Δημιουργική και κριτική σκέψη,  

 Διαπροσωπικές δεξιότητες 

 Αυτογνωσία και ενσυναίσθηση.  

Όσον αφορά τις δεξιότητες ζωής που καλλιεργούνται μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, 

σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. κατανέμονται σε 4 βασικές κατηγορίες. 

1) Δεξιότητες κοινωνικής ζωής: Αφορούν δεξιότητες, όπως είναι η αυτομέριμνα, η 

ενσυναίσθηση, η ευαισθησία, η πολιτειότητα, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην 

κοινωνία, η προσαρμοστικότητα και η υπευθυνότητα. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες στοχεύουν 

στη διαμόρφωση του μαθητή σε ενεργό πολίτη – μέλος της κοινωνίας και των υποχρεώσεων που 

έχει απέναντι στα άλλα μέλη του κοινωνικού ιστού.  
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2) Δεξιότητες ψηφιακής ιθαγένειας: Η συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων είναι 

εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Περιέχει την εξέλιξη ορισμένων 

κλασσικών δεξιοτήτων, καθώς και τη διαμόρφωση νέων που εμφανίζονται στην κοινωνία. Οι 

επιμέρους δεξιότητες είναι η ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ψηφιακή πολιτειότητα, 

η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και η προστασία από συμπεριφορές εξάρτησης από τις 

τεχνολογίες, φαινόμενο που μαστίζει πληθώρα χωρών του δυτικού κόσμου κατά την τελευταία 

δεκαετία, σύμφωνα με τον Φιλιππίδη (2017).  

3) Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης: Αποτελούν δεξιότητες οι 

οποίες θα πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής,προκειμένου, ως μελλοντικός πολίτης, να βοηθάει τους 

συμπολίτες του που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της 

συμμετοχής του σε εθελοντικές ομάδες που παρέχουν έργο, είτε με ενίσχυση αυτών των ομάδων 

με υλικά και είδη πρώτης ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται είναι η 

ενσυναίσθηση, η διαμεσολάβηση και η επίλυση συγκρούσεων. 

4) Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (entrepreneurship):Αφορούν τις ικανότητες οι οποίες θα 

πρέπει να έχει ένας μαθητής ώστε να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα, καθώς και τον τρόπο 

που θα την εξελίξει. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων είναι αρμόδια για την ύπαρξη 

καινοτόμων ιδεών μέσω των δραστηριοτήτων μέσα στο σχολικό χώρο και την ευρύτερη πολιτεία. 

Ειδικότερα, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της 

οργανωτικής ικανότητας, ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών, η παραγωγικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναπτύσσει ο μαθητής.  

1.4.2.3 Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης 

  Αποτελούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεξιότητες που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες 

δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αιτία εμφάνισής τους είναι η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και της ανάγκης της παγκόσμιας οικονομίας για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Σύμφωνα με τους Αγγέλου, Μανούσου και Κουτσούμπα (2022:124), «η τεχνολογική πρόοδος και 

οι νέοι τρόποι εργασίας καθιστούν τις ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες σε όλες τις μορφές 

εργασίας, ώστε να προσαρμόζονται τα άτομα στις αλλαγές και να μπορούν να καινοτομούν». 

Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης, 

σύμφωνα με το Ι.Ε.Π., είναι:  

1) Δεξιότητες της τεχνολογίας:Αναφέρονται σε δεξιότητες δημιουργίας και 

διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, σε δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου 

σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και σε δεξιότητες διεπιστημονικής και 
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διαθεματκήςχρήσης των νέων τεχνολογιών. Πολλά προβλήματα, όσον αφορά την απόκτηση 

δεξιοτήτων τεχνολογίας, παρατηρούνται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ο λόγος είναι 

η μη αξιοποίηση των δράσεων που καλλιεργούν τις συγκεκριμένες δεξιότητες.  

2) Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (media): Αποτελούν τη νέα πραγματικότητα και 

είναι προϊόν της τεχνολογικής επανάστασης των τελευταίων ετών. Οι κίνδυνοι που επικρατούν 

λόγω της μη απόκτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων είναι μεγάλοι και πολλές φορές είναι και 

επικίνδυνοι. Ειδικότερα, οι κατηγορίες δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στη συγκεκριμένη 

ενότητα είναι ο πληροφορικός γραμματισμός, ο ψηφιακός γραμματισμός, ο τεχνολογικός 

γραμματισμός, και η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η τελευταία δεξιότητα πρέπει να 

καλλιεργείται από την πρώιμη παιδική ηλικία, διότι τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να 

λάβει το παιδί, είναι πολλές φορές μη αναστρέψιμα.  

3) Ρομποτική: Η συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων είναι επίσης αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ρομποτικής είναι ότι μπορεί να 

συνδυάσει ορισμένες θετικές επιστήμες και να εξαγάγει καινοτόμα αποτελέσματα. Μέσω της 

ρομποτικής, ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί με έναν εναλλακτικό τρόπο και ταυτόχρονα να 

αποκτήσει εμπειρίες και δεξιότητες πάνω σε πρακτικά κομμάτια. Ακόμη, η ρομποτική 

αναπτύσσει τις δεξιότητες του μοντελισμού και προσομοίωσης μιας κατασκευής και τη διάπλαση 

της επιστημονικής/υπολογιστικής σκέψης του μαθητή.  

1.4.2.4Δεξιότητες του νου 

  Σύμφωνα με τον Feldman (2009), δεξιότητες του νου ορίζουμε τις γνώσεις. πεποιθήσεις και 

τρόπους του κάθε ατόμου που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά του. Ο στόχος των 

δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις δεξιότητες του νου είναι να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό 

τρόπο σκέψης των ατόμων ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται καταστάσεις που είναι 

πολυσύνθετες.  Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του είναι αποτελεί ένα μίγμα κοινωνικών ερεθισμάτων 

και προσωπικής προσπάθειας διεύρυνσης των πνευματικών ορίων του κάθε ανθρώπου. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά η Μισαηλίδη (2003:84), ο άνθρωπος μιλάει και πράττει σύμφωνα με τα 

πιστεύω του,τα οποίααποτελούν προϊόντα ερεθισμάτων από τα περιβάλλοντα που τον 

περιτριγυρίζουν.  

 Η στοχοθεσία των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων περιλαμβάνει την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων του νου που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π., οι 

δεξιότητες του νου που εμφανίζονται στα προγράμματα είναι:  
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1) Δεξιότητες στρατηγικής σκέψης: Οι μαθητές μετά το πέρας των δραστηριοτήτων 

αναμένεται να έχουν μάθει να σκέφτονται με πιο περίπλοκο τρόπο και να έχουν σχεδιάσει το 

επόμενο βήμα. Τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι εναρμονισμένα με τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας συνεχώς μεταβάλλονται και γίνονται όλο 

και πιο περίπλοκες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται πιο περίπλοκες και οι λύσεις 

που απαιτούνται. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της στρατηγικής σκέψης είναι η σωστή 

οργανωσιακή σκέψη, η εκμάθηση μελέτης περιπτώσεων καθώς και η επίλυση προβλημάτων.  

2) Δεξιότητες πλάγιας σκέψης: Κύρια χαρακτηριστικά της πλάγιας σκέψης είναι η 

δημιουργικότητα, η παραγωγικότητα και ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης των προβλημάτων. Οι 

μαθητές μέσω της πλάγιας σκέψης μπορούν να μάθουν μέσα σε ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον 

που περιλαμβάνει και συνδυάζει τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Αποτελεί έναν από τους πιο 

σύγχρονους και παιδαγωγικά αποδεκτούς τρόπους μάθησης που χρησιμοποιούνται τα τελευταία 

χρόνια. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να σκέφτονται, είτε μέσω της επίλυσης προβλημάτων στο 

πλαίσιο στρατηγικών παιχνιδιών, είτε μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών κατασκευών και 

εφαρμογών. Βασικό χαρακτηριστικό των δεξιοτήτων της πλάγιας σκέψης είναι ο αναστόχασμός 

που πραγματοποιείται στο τέλος καθώς και η επαναλαμβανόμενη ρουτίνα των διαδικασιών. 

3) Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης: Σύμφωνα με τον Wing (2006), όπως αναφέρει ο 

Κουνσουλίδης (2019:13), η καλλιέργεια της δεξιότητας της υπολογιστικής επιστήμης είναι 

απαραίτητη, διότι προάγει «την επίλυση προβλημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων και την 

κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σύμφωνα με τις βασικές έννοιες της επιστήμης των 

υπολογιστών». Το κύριο χαρακτηριστικό της υπολογιστικής σκέψης είναι η δημιουργία 

προβλημάτων και η εκμάθηση των τρόπων αποσύνθεσής τους. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να 

μάθουν να διασπούν τα προβλήματα σε επιμέρους σκέλη, καθώς και να βρίσκουν τις βέλτιστες 

λύσεις. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα και της επιχειρηματικότητας που τη διέπει, 

έχουν ανάγκη την επίλυση προβλημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

1.5 Έχουν ίσο λόγο οι εκπαιδευτικοί με τους διευθυντές στη διαμόρφωση των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων; 

  Οι δραστηριότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις εξελίξεις της 

εποχής προσαρμοσμένες σε ένα σύστημα κοινών αξιών που διέπουν την ελληνική κοινωνία. 

«Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή αυτής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

αποτελεί το διαφορετικό μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή» (Καϊμάρα, Οικονόμου και 

Δεληγιάννης, 2020:242). Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούν, εκτός από πηγή μάθησης 
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γνωστικών και μαθησιακών αντικειμένων, μια ευκαιρία για ανακάλυψη και βελτίωση των 

δεξιοτήτων που έχουν οι μαθητές, φανερών και λανθανόντων. 

  Για να εφαρμοστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ο συγκεκριμένος τύπος διδασκαλίας, είναι 

αναγκαία η συνεργασία όλων των σχετιζόμενων με το σχολείο παραγόντων. Η προσπάθεια η 

οποία θα καταβάλουν οι παράγοντες δεν είναι ισομερής,αφού και ο χρόνος ενασχόλησής τους δεν 

είναι ο ίδιος. Η συμβολή τους όμως στη διαδικασία της υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι 

εξίσου σημαντική. Ως πρωτεύοντες παράγοντες ενασχόλησης με τις δραστηριότητες των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων, μπορούμε να θεωρήσουμε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη 

σχολική ηγεσία. Οι υπόλοιποι που συσχετίζονται σε δεύτερο βαθμό έχουνκατά κύριο λόγο, 

υποστηρικτικό ρόλο.  

  Ο ρόλος που έχει ο κάθε παράγοντας στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, είναι 

προκαθορισμένος με την έννοια ότι είναι θεσμοθετημένη η δράση τους σύμφωνα με το ΦΕΚ 

3845/2021. Είναι σπουδαίο να επισημανθεί ότι το περιεχόμενο των δράσεων και η στοχοθεσία 

τους είναι καθορισμένη από την αρχή και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται γίνονται 

μονάχα σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σειράς των δράσεων. Σε αντίθεση με το 

τι γινόταν με τις σχολικές δραστηριότητες, που η επιλογή και η υλοποίηση των δράσεων ήταν 

αρμοδιότητα των παραγόντων του σχολείου, στα Εργαστήρια δεξιοτήτων ακολουθείται μια 

ενιαία γραμμή.  

  Σύμφωνα με την Τριανταφύλλου (2021:11), ο διευθυντής μπορεί να «παρέμβει» στην 

υλοποίηση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις σχολικές 

δραστηριότητες. Η παρέμβασή του περιορίζεται καθαρά σε υποστηρικτικό και καθοδηγητικό 

ρόλο. Ο διευθυντής μπορεί να παρέμβει με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι άτυπος και 

αφορά την παροχή πληροφοριών προς τους εκπαιδευτικούςσχετικές με τους δυνατούς τρόπους 

εφαρμογής και υλοποίησης των δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στον αρχικό σχεδιασμό, καθώς 

και στον προγραμματισμό δράσεων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ιδιώτες.Ο 

δεύτερος τρόπος αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης των παραγομένων των μαθητών και της 

καταχώρησής τους σε ειδικούς φακέλους (portfolio). Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

ηγέτης της σχολικής μονάδας στην τελική παρουσίαση και διάχυση των δραστηριοτήτων στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο ηγέτης δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς 

εάν χρειαστεί σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των portfolios σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ι.Ε.Π.. 
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  Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι οι 

εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικό γρανάζι στην υλοποίηση των παραπάνω 

διαδικασιών. Είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για τον σωστό προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων, την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων,αλλά και την επίτευξη των επιμέρους 

της κάθε θεματικής. Η άποψη των Καϊμάρα, Οικονόμου και Δεληγιάννη (2020:246) είναι ότι, «οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας τους εστιάζοντας στα 

ενδιαφέροντα, τους μαθησιακούς στόχους, την πρόοδο και τις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά». Οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθήσουν τους άξονες που έχουν προκαθοριστεί.  

  Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι οι 

μαθητές. Οι μαθητές αποτελούν την αρχή και το τέλος των διαδικασιών και οι δράσεις οι οποίες 

αναπτύσσονται αφορούνκυρίως τους ίδιους. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται πιθανόν να 

διαφέρουνως προς τη δομή από τον αρχικό προγραμματισμό,καθώς αρκετά επιμέρους στοιχεία 

των δραστηριοτήτων διαφοροποιούνται στην πράξη. Οι μαθητές μπορούν να παρέμβουν άτυπα 

στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, αφιερώνοντας πιο πολύ χρόνο σε μια 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα που δυσκολεύονται με τον συμψηφισμό του χρόνου από μια 

άλλη που δεν είναι τόσο απαιτητική.  

  Όπως διακρίνεται, οι παράγοντες της εκπαίδευσης στο σύνολό τους επηρεάζουν τη διεξαγωγή 

και το αποτέλεσμα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, με τον καθένα να συμμετέχει με το δικό του 

μερίδιο. Τυπικά, ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης έχει τον πρώτο λόγο για την υλοποίηση των 

δράσεων αλλά άτυπα διαπιστώνεται ότι και οι τρεις παράγοντες μπορούν να έχουν τον ίδιο λόγο. 

Αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά που έχει η κάθε σχολική μονάδα 

και από τις σχέσεις που επικρατούν μέσα σε αυτή. Μεγάλη σημασία για τη συνεργασία των τριών 

παραγόντων στο τελικό προϊόν, αποτελούν η σχολική εμπιστοσύνη που υπάρχει μέσα στη 

σχολική μονάδα, η οργανωσιακήπολιτειότητα προς το management από την πλευρά του 

διευθυντήκαι τέλος, οι παράγοντες αποτελεσματικότητας των στόχων που διακατέχουν τον 

σχολικό οργανισμό. 

1.5.1 Η  έννοια της σχολικής εμπιστοσύνης 

  Οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με έναν σχολικό οργανισμό είναι αμοιβαία εξαρτώμενοι. Η 

επίτευξη των στόχων μιας σχολικής μονάδας προϋποθέτει τη θετική επικοινωνία μεταξύ των 

παραγόντων. Βασικό μέλημα της κάθε σχολικής μονάδας είναι και η υλοποίηση των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων. Όπως σημειώνει ο Μπακόπουλος (2020:94), η εμπιστοσύνη μεταξύ 

των παραγόντων του σχολείου, επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητά τους σε όλους τους 
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τομείς. Η δημιουργία ενός θετικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος, έχει ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση του σχολικού κλίματος καθώς και της κουλτούρας που έχει καλλιεργηθεί.  

  Ως σχολική εμπιστοσύνη μπορούμε να ορίσουμε, σύμφωνα με τους Hoy και Tschannen-Moran 

(Μπακόπουλος, 2020:17), «την προθυμία ενός ατόμου ή μιας ομάδας να είναι ευάλωτη σε μία άλλη 

πλευρά βασισμένη στη σιγουριά ότι η άλλη πλευρά είναι γενναιόδωρη, αξιόπιστη, επαρκής, 

ειλικρινής και ανοιχτή».  

  Η σχολική εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και του ηγέτη προς αυτούς συνιστάται 

να είναι αμοιβαία και να διαπνέεται από πνεύμα ομαδοσυνεργατικότητας, συνεκτικότητας αλλά 

και εκπλήρωσης των καθηκόντων που έχουν τεθεί. Έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα, ότι όταν 

υπάρχει αυξημένο το αίσθημα της σχολικής εμπιστοσύνης σε έναν οργανισμό, όπως το σχολείο, 

τότε μειώνεται ο αριθμός των συγκρούσεων μέσα σε αυτό, καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητα 

των εκπαιδευτικών και η συνολική αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.  

  Οι LewickaκαιKrot (2012) και η Paliszkiewicz (2011), σύμφωνα με την 

Μπαρμπαγεωργοπούλου (2020:46), κατηγοριοποίησαν τη σχολική εμπιστοσύνη σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η Οριζόντια και αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς μεταξύ 

τους, η δεύτερη κατηγορία είναι η Κάθετη που αναφέρεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

την ηγεσία και η τρίτη είναι η Θεσμική που είναι ανάμεσα στα μέλη του σχολείου με την 

κεντρική διοίκηση και είναι εναρμονισμένη με τους στόχους που έχουν προς επίτευξη. 

Για τη διαμόρφωση της σχολικής εμπιστοσύνης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε άτομο που αποτελεί μέλος του σχολικού οργανισμού.  

Σύμφωνα με τους HoyκαιTschannen-Moran (1999), όπως αναφέρει η Μποζίκα (2015:33), αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι: 

 Η  Γενναιοδωρία (Benevolence): Η προθυμία, δηλαδή, του ατόμου να βοηθήσει τον 

άλλον δίχως να περιμένει ανταλλάγματα.  

 Η Αξιοπιστία (Reliability): Η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να βασίζεται σε άλλα 

άτομα. 

 Η Επάρκεια (Competence): Αφορά το κατά πόσο ένα άτομο διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους που θέτει.  

 Η  Ειλικρίνεια (Honesty): Πρόκειται για το πόσο αληθινός και αυθεντικός είναι 

κάποιος απέναντι σε κάποιον άλλο. 

 Η  Ανοιχτότητα (Openness): Είναι η μη παρακράτηση προσωπικών πληροφοριών 

ώστε να τις χρησιμοποιήσει το άτομο εναντίον του άλλου όταν βρεθεί σε δυσχερή θέση.  
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  Η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που αφορά τη διεκπεραίωση της 

μαθησιακής διδασκαλίας και την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Μέσω της 

εμπιστοσύνης, αναπτύσσεται το επίπεδο της συνεργασίας από όλες τις πλευρές και καθιστά πιο 

εφικτή τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων. Επιτακτικής σημασίας χαρακτηριστικό της 

σχολικής εμπιστοσύνης αποτελεί η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, τόσο από την πλευρά των 

μαθητών, όσο και από την πλευρά των γονέων. 

1.5.2  Οργανωσιακήπολιτειότητα 

  Η οργανωσιακή πολιτειότητα (Organizational Citizenship Behavior) συνιστά ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν κάθε οργανισμό. Εξαίρεση δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν και 

οι σχολικές μονάδες. Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί, κυρίως από την παγκόσμια βιβλιογραφία 

σχετικά με το τι ορίζεται ως οργανωσιακή πολιτειότητα (OCB). Όπως αναφέρουν οι 

Kadiyonoetal. (2020), οργανωσιακή πολιτειότητα σε έναν οργανισμό ορίζεται το σύνολο των 

καθηκόντων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα μέλη της, υπό το πρίσμα της καλής 

θέλησης και της εθελοντικής προσπάθειας από τη μεριά τους.  Οι Bogler και Somech (2004) 

αναφέρουν, σύμφωνα με την Καζάνα (2019:31), ότι η οργανωσιακή πολιτειότητα είναι το σύνολο 

των ατομικών συμπεριφορών που δεν αναγνωρίζονται με επίσημο τρόπο από ένα σύστημα 

ανταμοιβής μέσα στον οργανισμό, αλλά προωθούν τη συνολική αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας του οργανισμού.  

  Η οργανωσιακή πολιτειότητα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στον χώρο εργασίας και έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών του οργανισμού. Στηρίζεται κυρίως 

στην αναγνώριση των προσπαθειών των μελών του οργανισμού μέσω των ανταμοιβών (κυρίως 

εσωτερικές οι οποίες αφορούν στην επίτευξή καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για τον 

εκπαιδευτικό) που προέρχονται από τον ηγέτη. Τα οργανωτικά καθημερινά προβλήματα ενός 

οργανισμού, όπως είναι το σχολείο, προϋποθέτουν την προσφορά όλων των εμπλεκομένων ώστε 

η σχολική ζωή να κυλά όσο τον δυνατόν πιο απρόσκοπτα και τα όποια προβλήματα προκύπτουν, 

να επιλύονται συλλογικά και αποτελεσματικά. 

  Επιπλέον, η οργανωσιακή πολιτειότητα επηρεάζει με άμεσο τρόπο την κοινωνικο - ψυχολογική 

κατάσταση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση, την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Διαδραματίζει ακόμη, σημαντικό ρόλο και για τους μαθητές, όπως κάνει και με τους 

εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν επιπλέον καθήκοντα στους μαθητές 

στο πλαίσιο της καλής θέλησης και συνεργασίας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ωριμάζουν γνωστικά και κοινωνικο - 
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συναισθηματικά. Η εθελοντική εργασία από την πλευρά των μαθητών συμβάλλει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, στη διατήρηση της σχολικής εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή και 

ταυτόχρονα βοηθάει τη σχολική μονάδα να πετύχει τους στόχους της.  

  Καταλήγοντας, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οργανωσιακήςπολιτειότητας σε ένα σχολικό 

οργανισμό είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω των δραστηριοτήτων με τους γονείς των 

μαθητών. Η εθελοντική τους συνεισφορά στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, 

όπως είναι τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, ενισχύουν τη συνεργασία των γονέων με το σχολείο, 

καθώς διαμορφώνουν ένα πιο οικείο περιβάλλον για τους ίδιους τους μαθητές. Ένας από τους 

στόχους των Εργαστηρίων δεξιοτήτων αποτελεί η συμμετοχή και η εμπλοκή των γονέων στις 

δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες διερεύνησης και κοινωνικής 

μάθησης των παιδιών τους. Μερικοί από τους τρόπους μέσω των οποίων οι γονείς μπορούν να 

εμπλακούν στις δράσεις αυτές, είναι είτε μέσω της εργασίας τους, προσφέροντας ειδικές 

υπηρεσίες στην εκάστοτε σχολική μονάδα, είτε μέσω της εθελοντικής προσφοράς τους σε 

διαδικασίες διεξαγωγής των διαφόρων δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

  Η σημαντικότητα της εμπλοκής των γονέων στις σχολικές δράσεις έχει γίνει αντικείμενο 

μελέτης με πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών. Ο όρος parentinvolvement, σύμφωνα με τους 

McDowell etc all. (2018:6), αποτυπώνει τις γονικές φιλοδοξίες καθώς και την ενασχόληση των 

ίδιων στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους μέσω της επικοινωνίας με 

τους δασκάλους και τη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες. Έτσι, έχουν και εκείνοι 

την δυνατότητα να συμβάλλουν, όπως μπορούν, στην επιτυχή πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών. 
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2.1 Αναγκαιότητα Έρευνας 

  Η βαθιά οικονομική κρίση την οποία υπέστη η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, είχε ως 

απόρροια τη μη εκσυγχρόνηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα, πραγματοποιήθηκε μια καινοτόμα εκπαιδευτική πολιτική με την εισαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων στο βασικό πρόγραμμα σπουδών των μαθητών. Ένα μεγάλο μέρος τους 

μοιάζει με τον θεσμό των σχολικών δραστηριοτήτων που υπήρχε ήδη στα σχολεία όπως ήταν οι 

δραστηριότητες του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης. Η προηγούμενη εμπειρία σχετικά με την 

ενασχόληση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με μια ποικιλία σχολικών δραστηριοτήτων 

καταδεικνύει ότι διαδραμάτιζαν μείζονα ρόλο, καθώς εμπλούτιζαν το ημερήσιο πρόγραμμα της 

σχολικής μονάδας, διαμορφώνοντας έτσι ένα κλίμα ευεξίας και δημιουργικής διάθεσης. Παρά 

την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά τους, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να πραγματοποιούνται σε 

ελάχιστα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόσφατα, έκαναν την εμφάνισή τους τα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων με τη μορφή της υποχρεωτικότητας και της καθολικότητας, 

προκαλώντας μια αναστάτωση στις σχολικές κοινότητες της χώρας μας. Οι στόχοι των επιμέρους 

εργαστηρίων θεωρείται ότι ενισχύουν γνωστικά τα παιδιά, ενώ παράλληλα, προάγουν και μια 

σειρά προσωπικών, ενδοπροσωπικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ενδιαφέρουσα η 

διερεύνηση των παραμέτρων, που επηρεάζουν σε διαφοροποιημένο βαθμό την εφαρμογή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων, όπως και η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

πιθανές δυσκολίες  και τα οφέλη, τα οποία θα αποκομίσει (καθώς βρισκόμαστε στο πρώτο χρόνο 

εφαρμογής τους) η εκπαιδευτική κοινότητα από την εμπλοκή της σε αυτές τις διαδικασίες.  

2.2  Σκοπός Έρευνας 

  Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση της σχολικής ηγεσίας και 

των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας, με το είδος και τον τρόπο διεξαγωγής των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος 

μιας σχολικής μονάδας. 

Επιμέρους σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη συμβολή των μαθητών και των 

οικογενειών τους στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 
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2.3  Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, έτη απασχόλησης, 

σπουδές, σχολική μονάδα, σχέση εργασίας) σχετίζονται, κι αν ναι, σε ποιο βαθμό στη διεξαγωγή 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων;   

2. Η σχολική ηγεσία επιδρά και σε ποιο βαθμό στη διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος;  

3. Το σχολικό κλίμα επιδρά κα σε ποιο βαθμό στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων;  

4. Ποιες πρακτικές της σχολικής κοινότητας βοηθούν στην καλύτερη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

5. Ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

6. Ποιες δεξιότητες κατά προτεραιότητα χρειάζεται να ενισχυθούν με την εφαρμογή 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

7. Ποιοι είναι οι παράγοντες που αναμένονται να βελτιωθούν μετά από την πρώτη 

περίοδο εφαρμογής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

2.4  Δείγμα Έρευνας 

  Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα από δασκάλους που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία. Η 

επιλογή του δείγματος έγινε με διαδικασίες βολικού δείγματος (conveniencesample). Συνολικά 

διαμοιράστηκε ένας μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων και από αυτά επεστράφησαν 

συμπληρωμένα τα 235 ερωτηματολόγια. Οι εκπαιδευτικοί ήταν από τις πρωτεύουσες των νομών, 

ώστε να υπάρχουν τα ίδια μέσα καθώς και ιδιαιτερότητες σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, όπως είναι και το αντικείμενο της έρευνας(αστικά σχολεία). Από 

το συνολικό δείγμα των 235 εκπαιδευτικών, 42 άτομα ή 18% του συνολικού δείγματος ήταν 

άντρες, ενώ τα 191 άτομα ή 82% ήταν γυναίκες.  

  Η ηλικία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα κυμάνθηκε από 24 έως 64 έτη (M.O. = 

44,63 έτη). Τα χρόνια υπηρεσίας ήταν από 1 έως 37 έτη (Μ.Ο.= 16,01 έτη). Ένα ποσοστό της 

τάξεως του 69,79% αφορούσε σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, ενώ το υπόλοιπο 30,21% σε 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.    

Πιο αναλυτικά, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος αναγράφονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος(Ν=235). 

 

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος επεκτεινόταν σε όλη την ελληνική επικράτεια και πιο 

συγκεκριμένα στις μεγάλες πόλεις των διάφορων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μας. Στον 

Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση του δείγματος.  

 

 

Φύλο 

 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

Άντρες 42 18,03 

Γυναίκες 191 81, 97 

Ηλικία   

Ως 30 ετών 

30-45 ετών 

46-55 ετών 

Άνω των 55 ετών 

18 

104 

75 

38 

7,7 

44,3 

31,9 

16,2 

Έτη Προϋπηρεσίας   

Κάτω από 5 χρόνια 

6-15 χρόνια 

16-25 χρόνια 

Πάνω από 25 χρόνια 

57 

48 

76 

54 

24,3 

20,4 

32,3 

23,0 

Σπουδές   

Βασικός Τίτλος 

Μεταπτυχιακό 

             2ο Πτυχίο ΑΕΙ 

             Διδακτορικό 

110 

100 

17 

8 

 

46,8 

42,6 

7,2 

3,4 
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Πίνακας 2. Περιφερειακή ενότητα εργασίας. 

 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι υπήρξε ανταπόκριση στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και από δασκάλους που υπηρετούν στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν την απάντησαν 8 άτομα ή αλλιώς το 3,4% του δείγματος.  

2.5  Εργαλείο Έρευνας 

  Το εργαλείο συλλογής δεδομένων το οποίο αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι ένα 

ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων. Οι πρώτες επτά  ερωτήσεις αφορούσαν σε δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματος ενώ οι υπόλοιπες δέκα εμπεριείχαν ένα μενού υπό-ερωτημάτων στη βάση 

μιας5/βαθμης κλίμακας Likert. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Robson (2010), ο 

συγκεκριμένος τύπος έρευνας βοήθα τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν τις αντιλήψεις τους 

καθώς και τις εμπειρίες που έχουν πάνω στα θέματα με ελευθερία και βούληση. 

  Τα ερωτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο έχουν σχεδιαστεί στη βάση των 

προβληματισμών που ανέδειξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας μελέτης όπως και η 

παρατήρηση και μελέτη της διαδικασίας εφαρμογής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στη χώρα μας.   

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

Αττικής 64 28,2 

Κεντρικής Μακεδονίας 44 19,4 

Κρήτης 40 17,6 

Πελοποννήσου 20 8,8 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Θεσσαλίας 

Ηπείρου 

Στερεάς Ελλάδος 

8 

20 

5 

7 

3,5 

8,8 

2,2 

3,1 

Δυτικής Ελλάδος 6 2,6 

Βορείου Αιγαίου 

Νοτίου Αιγαίου 

Ιονίων Νήσων 

Δυτικής Μακεδονίας 

6 

1 

3 

3 

2,6 

0.4 

1,3 

1,3 



78 
 

Επιπλέον προβληματισμούς προς διερεύνηση ανέγειραν οι σκόπιμες συναντήσεις με διευθυντές 

μεγάλων σχολικών μονάδων της περιοχής μας και οι εστιασμένες συζητήσεις σχετικά με το θέμα 

της λειτουργίας και της οργάνωσης των σχολικών μονάδων, στην προοπτική της αυτονομίας τους 

που επιχειρείται τον τελευταίο χρόνο. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν και οι  παράγοντες 

που διαμορφώνουν τη σχολική κοινότητα (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, γονείς - μαθητές) και πως 

αυτοί επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, τον τρόπο εφαρμογής και το περιεχόμενο των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων τα οποία αποτέλεσαν κεντρικό μέλημα της παρούσας μελέτης. 

  Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες απλά με επανάληψη των δευτερευόντων όρων της κάθε 

πρότασης ώστε η προσοχή των συμμετεχόντων να εστιάζεται στους βασικούς όρους, στα βασικά 

στοιχεία του κάθε ερωτήματος. Εμπεριείχε σαφής και κατανοητούς επιστημονικούς όρους όπου 

θεωρήθηκε αναγκαίο για την εύστοχη διαμόρφωση του παρόντος ερωτηματολογίου. 

  Ο οδηγός τουερωτηματολογίου (βλ. παράρτημα 1), βασίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Ο 

πρώτος άξονας,από την πρώτη έως και την έκτη ερώτηση,αφορά σε δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων διότι, θεωρήθηκε ότι τμήμα αυτών ή/και στο σύνολό τους σχετίζονται πιθανά με 

τις αποφάσεις και τις πρακτικές μιας σχολικής κοινότητας. Εκτιμήθηκε επίσης, ότι πιθανά 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία (διδακτική εμπειρία, 

επιμόρφωση, χωροθέτηση της σχολικής μονάδας) στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος μιας 

σχολικής κοινότητας.  

  Ο δεύτερος άξονας, από την έβδομη έως και την ενδέκατη ερώτηση,εμπεριέχει τους παράγοντες 

οι οποίοι πιθανά επηρεάζουν και διαμορφώνουνσε σημαντικό βαθμό το σχολικό κλίμα μιας 

μονάδας. Επίσης εμπεριέχει ερωτήσεις οι οποίες αφορούν στην επίδραση της ηγεσίας στη 

διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής και θετικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, πιθανά να ενθαρρύνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς μπορεί να ενισχύει το αίσθημα 

συλλογικότητας των μελών της.Επιπλέον, οι αποφάσεις που καλείται η εκάστοτε ηγεσία να λάβει, 

πιθανά να έχουν σημαντική επίδραση στα Εργαστήρια δεξιοτήτων  .  

  Τέλος, ο τρίτος άξονας ο οποίος είναι από την δωδέκατη έως την τελευταία ερώτηση, 

αναφέρεται πιο εστιασμένα, στον τρόπο λειτουργίας και στους παράγοντες που επηρεάζουν τον 

τρόπο λειτουργίας των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Πιθανό μέλημα κάθε σχολικής μονάδας είναι 

να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

συνθήκες για την πραγματοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων.  
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  Η δειγματοληψία αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής συλλέγει το δείγμα του 

από ένα συνολικό πληθυσμό, επιδιώκοντας να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Όπως 

συναντάται συχνά στις εκπαιδευτικές έρευνες, έτσι και εδώ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

Δειγματοληψίας Ευκολίας (Conveniencesample). Συμφώνα με τον Creswell (2011), το βολικό 

δείγμα ή αλλιώς το δείγμα ευκολίας της παρούσας έρευνας αποτελεί ένα μη πιθανοτικό δείγμα, 

καθώς η επιλογή του δεν έγινε απολύτως τυχαία. Η μη πιθανοτική δειγματοληψία είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία η εξαγωγή του δείγματος βασίζεται σε τεχνικές κατά τις οποίες δε 

χρησιμοποιούνται οι νόμοι των πιθανοτήτων. Έγινε επιλογή αυτής της μεθόδου, διότι, ο μόνος 

τρόπος αποστολής και επίδοσης των ερωτηματολογίων ήταν μέσω των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις με τη σειρά τους απέστειλαν τα ερωτηματολόγια 

στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και οι αποδέκτες τους (διευθυντές, εκπαιδευτικοί) 

συμμετείχαν οικειοθελώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας, λόγω του ότι δεν είναι πλήρως 

αντιπροσωπευτικά, μπορούν να γενικευτούν σε όσους πληθυσμούς μοιράζονται κοινά 

χαρακτηριστικά με το δείγμα που συλλέχθηκε.  

2.6 Διαδικασία Έρευνας 

  Η διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας αφορούσε στο διάστημα του τελευταίου δεκαημέρου 

του Ιανουάριου έως και τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική 

περίοδος που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα ήταν μια δύσκολή ύστερη περίοδος της 

πανδημίας του COVID-19 η οποία επέφερε έντονες αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο είχε αντίστοιχο αντίκτυπο και στο προσωπικό αλλά και στη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων της χώρας μας. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν την προσέγγιση των εκπαιδευτικών μια 

εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Με σκοπό όμως τη συλλογή ενός πλούσιου, 

ασφαλώς όχι αρκούντως αντιπροσωπευτικού δείγματος καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε ο 

πληθυσμός να είναι διάσπαρτος από διάφορα διαμερίσματα της Ελλάδας. Ένας επιπρόσθετος 

παράγοντας δυσχέρειας συλλογής ενός «εύρωστου» δείγματος ερωτηματολογίων ήταν και η 

συσσωρευμένη κόπωση των εκπαιδευτικών από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, αλλαγές που αφορούσαν στη λειτουργία τους (εξ αποστάσεως-δια ζώσης), 

στα διοικητικά καθήκοντα της ηγεσίας τους (επιφόρτιση με επιπλέον διοικητικές υποχρεώσεις, 

καθημερινές ενημερώσεις και καταχωρήσεις δεδομένων λόγω της πανδημίας, επιπλέον 

προληπτικά μέτρα επιτήρησης κ.λπ.), στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος 

(Εργαστήρια δεξιοτήτων, επιμορφώσεις για την οριζόντια εφαρμογή του μαθήματος της αγγλική 

γλώσσας κ.λπ.).  
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Η διαδικασία επίδοσης ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας, χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε στην πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου, όπου κλήθηκαν να το συμπληρώσουν 5 εκπαιδευτικοίοι οποίοι 

επιφορτίστηκαν με επιπλέον υποχρεώσεις, εκτός από εκείνες της συμπλήρωσης του, της 

ανατροφοδότησης του ερευνητή. Επιπρόσθετα, και ότι αφορά την πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στην πιλοτική του μορφή, ήταν 

διευθυντές σχολικών μονάδων, και ταυτόχρονα αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ανέφεραν 

τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν οι ίδιοι στη διαδικασία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτηων καθώς επισήμαναν και τους έντονους προβληματισμούς οι οποίοι 

υπήρχαν μεταξύ των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δημιουργία οργανωγράμματος των 

δραστηριοτήτων, στο πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων. Καταληκτικά, οι διευθυντές 

ανέφεραν τις αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη γνώμη τους 

(περισσότερος χρόνος επιμόρφωσης, καλύτερος συντονισμός κ.α.) ώστε τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων να γίνουν στο μέλλον πιο αποτελεσματικά. Η δεύτερη φάση, η οποία ακολούθησε της 

πρώτης, αφορούσε στην κανονική διανομή του ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες, όπως 

διακρίνεται στο παράρτημα (βλ. παράρτημα 1, σελ.132). Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

με στόχο να προωθηθεί στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες ευθύνης τους. Σε αυτό το σημείο, 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι ανάμεσα στις δύο φάσεις, υπήρχε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με την κάθε διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεχωριστά όπου γινόταν 

αναφορά στον σκοπό και στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Παρουσίαση και στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. 
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  Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS.28. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στο 

πλαίσιο της περιγραφικής στατιστικής, ενώ στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν 

επιπλέον αναλύσεις στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής. Οι αναλύσεις που 

ακολουθούν πραγματοποιήθηκαν στη βάση των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας 

εργασίας. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναλύσεις: 

1) Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

Cronbach’salphaγια την αξιοπιστία των ερωτήσεων.Ο συντελεστής Cronbach’s alpha θα 

πρέπει να είναι ≥ 0.7 ώστε η κλίμακα να διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής 

συνοχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha τόσο μεγαλύτερη 

είναι η αξιοπιστία εσωτερικήςσυνοχής. 

2) Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η εύρεση της μέσης τιμής, καθώς 

και της τυπικής απόκλισης του κάθε υποερωτήματος του κάθε παράγοντα, ο οποίος 

διερευνήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, μέσω της επίδοσης ερωτηματολογίου. Το 

εύρος της Μ.Τ. ορίζεται από το 1-5 ενώ της τυπικής απόκλισης 0,5-1,5. 

3) Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Kendal’s w μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και των παραγόντων που διερευνούνται 

στην παρούσα εργασία. Ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν το p-

value είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας (p<0,05). Οι τιμές των συσχετίσεων 

οι οποίες προσεγγίζουν τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας p<0,000, δείχνουν ότι 

μεταξύ της μεταβλητής και των απαντήσεων είναι στατιστικά σημαντικά Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί ένας ερευνητής μπορεί να συμπεράνει ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν 

στην πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και όχι μόνο δειγματοληπτικό 

σφάλμα..  

4) Για την ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο 

Friedman’s test για να εξακριβωθεί σε ποιο βαθμό οι παρατηρούμενες διαφορές στις 

μεταβλητές (υπό-ερωτήματα) ενός παράγοντα (ερώτηση) είναι στατιστικά σημαντικές. 

Κάθε κριτήριο χ2 (df) και p<0,001 δείχνει εάν μια  παρατηρούμενη  διαφορά τιμών μεταξύ 

των υποκατηγοριών ενός παράγοντα (ερώτησης) ή μεταξύ των παραγόντων (ερωτημάτων)  

εμπίπτει στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας. To df αποτυπώνει τους βαθμούς 
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ελευθερίας στο πλήθος των υποκατηγοριών. Χρησιμοποιήθηκε η παραπάνω μέθοδος για να 

διαπιστωθεί αν ήταν απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα παραμετρικό ή μη παραμετρικό 

κριτήριο. 

5) Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση οι παράμετροι ενός πληθυσμού να είναι σε μεγάλο 

ή μικρό βαθμό προβλέψιμες. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο κάποια χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού να είναι από την αρχή γνωστά ή τουλάχιστον να μπορούν να γίνουν υποθέσεις 

γι’ αυτά. Στην περίπτωση, όμως, την οποία τα στοιχεία του πληθυσμού δεν επαρκούν, 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές στατιστικές μέθοδοι. Ένα τέτοιο δείγμα, όπως το 

συγκεκριμένο στην παρούσα εργασία, ορίζεται ως μη παραμετρικό. 

6) Η κατανομή του δείγματος ονομάζεται κανονική κατανομή. Μια κατανομή 

πληθυσμού/δείγματος αναφέρεται ως κανονική όταν παρουσιάζει μια κωδωνοειδή 

συμμετρική κατανομή όπου ο άξονας Χ (τετμημένη) αναπαριστά διαφορετικές πιθανές τιμές 

της μεταβλητής που μετρήθηκε, ενώ ο άξονας Y (τεταγμένη) παρουσιάζει τη συχνότητα 

εμφάνισης των τιμών του Χ. (Ρούσσος και Τσαούσης ,2020). 

3.1 Συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.(1ο Ερευνητικό ερώτημα) 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών της παρούσας 

έρευνας, σε σχέση με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Με βάση τον βαθμό 

συσχέτισης (Kendall’s w) διερευνήθηκε η ύπαρξη και το εύρος της συσχέτισης και της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα  στις μεταβλητές της έρευνας. Οι μεταβλητές αυτές αφορούν στα 

εξής: Ηλικία, Φύλο, Σπουδές, Έτη υπηρεσίας, Σχέση εργασίας και Περιφερειακή ενότητα. 

 

Πίνακας 3. Βαθμός συσχέτισης (Kendall’sw) και δείκτης σημαντικότητας συσχέτισης p 

των ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας σε σχέση με τη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

 

 Kendall (w) Βαθμός σημαντικότητας (p) 

Φύλο 0,12 p<0,07 

Ηλικία -0,14* p<0,03 

Σχέση Εργασίας 0,15 p<0,06 

Περιφερειακή Ενότητα 0,04 p<0,57 

Σπουδές 0,04 p<0,53 

Έτη Προϋπηρεσίας -0,2** p<0,008 

*p<0,05     **p<0,01  
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 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών,οι 

οποίοι ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας και αποτέλεσαν το δείγμα της, όπως η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

σχετίζονται σημαντικά με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Αντιθέτως, τα 

υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν φαίνεται να συσχετίζονται με τη 

διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

  Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ηλικία του δείγματος, φαίνεται να αποτυπώνεται μια 

αρνητικήσυσχέτιση w=-0,14, p=0,03 η οποία είναι μικρή σε βαθμό αλλά στατιστικά 

σημαντική καθώς πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην παρούσα εργασία. 

  Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία των εκπαιδευτικών, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η ενασχόληση τους με το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Άρα, οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί δίνουν 

προτεραιότητα στην ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων και την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων.  

  Ομοίως, τα έτη προϋπηρεσίας φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων w=-0,2 και p=0,008, καθώς το επίπεδο σημαντικότητας ξεπερνά 

κι αυτό της τάξεως του p<0,01.Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι όσο περισσότερα είναι τα έτη 

προϋπηρεσίας, τόσο λιγότερο φαίνεται να ασχολούνται ή να έχουν διάθεση να ασχοληθούν 

με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα 

της παρούσας έρευνας με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, φαίνεται να έχουν πιο 

αυξημένοτο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ενασχόληση τους με τις δραστηριότητες των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων.   

  Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δεν 

εμφανίζουν συσχετίσεις οι οποίες να έχουν στατιστικά σημαντική αξία. Εν κατακλείδι, 

όπως απορρέει από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ορισμένα δημογραφικά  

χαρακτηριστικά (ηλικία, έτη προϋπηρεσίας) των εκπαιδευτικών επιδρούν στον τρόπο 

διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  
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3.2 Αποτελέσματα σχετικά με τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του 

σχολικού κλίματος.(2ο και 3ο ερευνητικάτα ερωτήματα) 

  Αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών για το αν οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας και σε 

ποιο βαθμό επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως 

του 96,1% με Μ.Τ.=4,53 και Τ.Α.=0,58, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στις 

αποφάσεις που λαμβάνει η ηγεσία και το κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπό-ερωτημάτων  

ήταν κανονική  με τον δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,768 (2ο ερευνητικό ερώτημα). 

  Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια περαιτέρω ανάλυση στα δεδομένα των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος σε σχέση με τον συγκεκριμένο παράγοντα. Συγκεκριμένα, οι 

αναλύσεις έδειξαν ότι: 

Α) Σχετικά για το φύλο, οι γυναίκες πιστεύουν περισσότερο ότι οι αποφάσεις της σχολικής 

ηγεσίας επηρεάζουν το σχολικό κλίμα  Μ.Τ.=4,55, Τ.Α.=0,53 σε σχέση με τους άνδρες, οι οποίοι 

τη συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζουν σε μικρότερο βαθμό Μ.Τ.=4,38,Τ.Α= 0,76. 

Β) Σχετικά για τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι έχουν 6 έως 15 έτη προϋπηρεσίας, πιστεύουν ότι οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα Μ.Τ.=4,56, Τ.Α=0,58 σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες με χρόνια 

προϋπηρεσίας των συμμετοχόντων εκπαιδευτικών. 

Γ) Σχετικά για την ηλικία των εκπαιδευτικών, εκείνοι οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

των 30 έως 45 ετών, πιστεύουν περισσότερο ότι οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν 

το σχολικό κλίμα Μ.Τ.=4,58, Τ.Α=0,53 σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες των 

συμμετοχόντων εκπαιδευτικών. 

Δ) Σχετικά για τη σχέση εργασίας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι  οι αποφάσεις της 

σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν το σχολικό κλίμα Μ.Τ.=4,55, Τ.Α=0,53  σε σχέση με τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς με Μ.Τ.=4,50, Τ.Α.= 0,61. 

Ε) Σχετικά για το επίπεδο των σπουδών των εκπαιδευτικών, εκείνοι οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών πιστεύουν περισσότερο ότι οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν το 

σχολικό κλίμα Μ.Τ.=4,60, Τ.Α=0,71 σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν είτε τον 

βασικό τίτλο σπουδών, είτε 2ο πτυχίο Α.Ε.Ι, είτε διδακτορικό τίτλο .  

 

  Σε σχέση με τους παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ο αριθμός των μελών της σχολικής μονάδας φαίνεται ότι επηρεάζει 

το σχολικό κλίμα άμεσα (Μ.Τ.=4,38, Τ.Α.=1,15) (Πίνακας 4.).Από την ανάλυση προέκυψε ότι 
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ηαξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπο-ερωτημάτων ήταν κανονική με τον 

δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,792 (3ο ερευνητικό ερώτημα). 

Πίνακας 4. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα. 

 Την κατανομή 

αρμοδιοτήτων 

στα μέλη του 

συλλόγου 

διδασκόντων 

Την ποιότητα 

του 

παραγόμενου 

εκπαιδευτικού 

έργου 

Τη μορφή 

της 

εξουσίας 

που 

ασκείται 

από τη 

σχολική 

ηγεσία 

Τη διάθεση 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

μελών της 

εκπαιδευτικής 

κοινότητας 

Τον αριθμό των 

μελών της 

σχολικής 

μονάδας 

(διδασκόντων 

και 

διδασκομένων) 

Ν         % Ν          % Ν      % Ν         % Ν             % 

Καθόλου 2 0,9 2 0,9 2 0,9 0 0 18 7,7 

Λίγο 7 3 9 3,8 11 4,7 1 0,4 34 14,5 

Μέτρια 38 16,2 59 25,1 28 11,9 26 11,1 71 30,2 

Πολύ 122 51,9 107 45,5 107 45,5 90 38,3 70 29,8 

Πάρα πολύ 64 27,2 56 23,8 85 36,2 117 49,8 40 17 

Μ.Τ. 4,12 3,34 4,02 3,88 4,38 

Τ.Α. 0,798 0,845 0,859 0,696 1,15 

 

  Σε επιπλέον αναλύσεις που διενεργήθηκαν με τη στατιστική διαδικασία της σύγκρισης σχετικών 

δειγμάτων (paired samples/ t-test), ο Αριθμός των μελών της σχολικής κοινότητας θεωρείται ως ο 

σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το σχολικό κλίμα, καθώς έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τον δεύτερο παράγοντα Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη των 

διδασκόντων (t=2,40, p<0,001). Με δεδομένο ότι το δείγμα μας είναι μη παραμετρικό, 

χρησιμοποιήθηκε το Friedman’s test, το οποίο με τη σειρά του έδειξε ότι αποδεδειγμένα υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων βαθμών των σχετικών ομάδων (των 

υποκατηγοριών) που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα  με χ2(4)=217,75, p<0,001. 

  Στη συνέχεια, ο δεύτερος κατά σειρά παράγοντας Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του 

συλλόγου διδασκόντων εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τον παράγοντα 

Αριθμός των μελών της σχολικής μονάδαμε (t=9,20, p<0,001) και με τον παράγοντα Μορφή 

εξουσίας που ασκείται από την σχολική ηγεσία (t=3,20, p<0,001). Επιπλέον, οι παράγοντες Ποιότητα 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και Διάθεση συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας εμφάνισαν κι αυτοί σημαντικές διαφορές με στατιστικό ενδιαφέρον σε σχέση με τον 

πρώτο παράγοντα. Συγκεκριμένα οι διαφορές ορίζονται ως t=2,30, p<0,001 και t=3,10, p<0,001 

αντίστοιχα. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν το σχολικό κλίμα επιδρά στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων, έδειξε αρκετά υψηλή συμφωνία της τάξεως του 66,4% 
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όπουσυγκεκριμένα 155 συμμετέχοντες υποστήριξαν τη συγκεκριμένη άποψη (Μ.Τ.=3,79) και 

(Τ.Α.=1,03).Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν περεταίρω αναλύσεις σχετικά με τη σχέση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλλο, έτη προϋπηρεσίας κ.λπ.) του δείγματος και την 

επίδραση του σχολικού κλίματος στη διεξαγωγή των εργαστηρίων δεξιοτήτων: 

Α) Στην περιγραφική ανάλυση έχουμε ότι:   

• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 6 έως 15 έτη προϋπηρεσίας, θεωρούν περισσότερο από τις 

άλλες κατηγορίες ότι το σχολικό κλίμα επιδρά στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

Μ.Τ.=3,92, Τ.Α=0,89.  

• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι  ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω, απάντησαν με 

μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες ότι το σχολικό 

κλίμα επιδρά στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτωνΜ.Τ.=3,93, Τ.Α=1,02. 

• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αναπληρωτές, θεωρούν σε σημαντικότερο βαθμό ότι η 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτωνΜ.Τ.=3,85 Τ.Α=1,03, 

• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοικατέχουν τίτλο σπουδών διδακτορικό είχαν την υψηλότερη 

Μ.Τ.=4,13, Τ.Α=1,26, σε σχέση με όσους κατέχουν άλλο τίτλο σπουδών (βασικό τίτλο 

σπουδών-μεταπτυχιακό). Η δεύτερη κατά σειρά κατηγορία που αναφέρεται στο επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών, είναι αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο Μ.Τ.=3,95 ,Τ.Α=0,97 

στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Β) Η επαγωγική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι:  

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τον τρόπο 

επίδρασης του σχολικού κλίματος στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  

 

Σε επιπλέον ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, το σχολικό κλίμα φαίνεται να συσχετίζεται σε μικρό  

βαθμό αλλα στατιστικά σημαντικό, με τον τρόπο διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με 

w=0,16 και p=0,001. Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι το θετικό σχολικό κλίμα ενισχύει τη διάθεση των 

εκπαιδευτικών να εμπλακούν σε δρατηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων.  
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  Σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων της σχολικής ηγεσίας (ερώτηση 10 του 

ερωτηματολογίου), οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την άποψη ότι οι αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνονται με γνώμονα πρωτίστως τις ανάγκες των μαθητών Μ.Τ.=4,33 , Τ.Α.= 0,73 και στη 

συνέχεια, να λαμβάνονται με γνώμονα τα οργανωτικά προβλήματα της εκπαιδευτικής μονάδας.. 

Πίνακας 5. Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η σχολική ηγεσία στη λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων (2οερευνητικό 

ερώτημα.) 

 Τις ανάγκες και 

το επίπεδο των 

μαθητών 

Τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες των 

εκπαιδευτικών 

Τα οργανωτικά 

προβλήματα της 

εκπαιδευτικής 

μονάδας 

Τη διάθεση 

εξωστρέφειας και 

τις 

διαμορφωμένες 

σχέσεις με την 

ευρύτερη 

κοινότητα 

Ν            % Ν                % Ν              % Ν           % 

Καθόλου 0 0 1 0.4 5 2,1 7 3,0 

Λίγο 2 0,9 10 4,3 8 3,5 15 6,4 

Μέτρια 30 12,8 42 17,9 34 14,5 64 27,5 

Πολύ 89 37,9 114 48,5 103 43,8 100 42,9 

Πάρα πολύ 113 48,1 66 28,1 83 35,2 47 20,0 

Μ. Τ. 4,33 4 4,07 3,70 

Τ.Α. 0,73 0,82 0,91 0,96 

 

  Σε επόμενες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της στατικής ανάλυσης της σύγκρισης 

σχετικών δειγμάτων (paired samplest-test), φάνηκε ότι οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας πρέπει 

να λαμβάνονται με γνώμονα τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών, αφού έδειξε σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τα οργανωτικά προβλήματα της εκπαιδευτικής μονάδας με t=4,70 p<0,001 

και τις ανάγκες και δυνατότητες των εκπαιδευτικών με t=6,30, p<0,001. Επιπρόσθετα, έδειξε 

σημαντική διαφορά με τον υπο-παράγοντα διάθεση εξωστρέφειας και τις διαμορφωμένες σχέσεις 

με την ευρύτερη κοινότητα με t=10,30, p<0,002. Ο δείκτης Friedman’s test έδειξε ότι 

αποδεδειγμένα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοράμεταξύ των μέσων βαθμών των σχετικών 

ομάδων (των υποκατηγοριών) χ2 (4)=104,128, p<0,001. 

  Στη συνέχεια, η δεύτερη κατά σειρά ανάγκη που έλαβε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις 

(οργανωτικά προβλήματα της εκπαιδευτικής μονάδας) δείχνει να έχει στατιστικά σημαντική 

διαφοράμε τη διάθεση και τις διαμορφωμένες σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα με t=5,97, 

p<0,001 και τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών με t=-4,70 , p<0,001. 
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  Όπως γίνεται σαφές, οι ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών αποτελούν την πιο σημαντική σε 

σπουδαιότητα παράμετρο η οποία θα πρέπει λαμβάνει υπόψη της η σχολική ηγεσία ώστε να 

οργανώνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα  Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  

  Συνοψίζοντας, οι πρακτικές της σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται 

σχετικά με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, στις συγκεκριμένες 

αποφάσεις που λαμβάνονται, το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί το κλειδί για την πιο 

αποτελεσματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  

3.3 Χαρακτηριστικά και πρακτικές των εκπαιδευτικών κι η συμβολή τους στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων (4ο ερευνητικό ερώτημα). 

  Ενδιαφέρουσα διαδικασία της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τα δικά τους ατομικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο πουθεωρούν ότι επιδρούν άμεσα ή 

έμμεσα στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος (ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες 

που έχουν και σπεύδουν να τις αντιμετωπίσουν πραγματοποιώντας συνεχείς επιμορφώσεις. Επίσης, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι η διάθεση συνεργασίας/ανοιχτότητα 

Μ.Τ.=4,611, Τ.Α=0,65 και ο αναστόχασμός πάνω στη διδακτική πράξη Μ.Τ.=4,610,Τ.Α=0,66, 

αποτελούν τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν το σχολικό κλίμα (Πίνακας 6.) 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπο-

ερωτημάτων  ήταν κανονική  με τον δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,832. 

Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών που επιδρούν στο σχολικό κλίμα. 

 Βασικές 

και 

επιπλέον 

σπουδές 

Ψυχική 

διάθεση / 

ανθεκτικότητα 

Ήθος και 

αίσθηση 

δικαίου 

Εργατικότητα Αναστοχασμός 

πάνω στη 

διδακτική 

πράξη 

Διάθεση 

συνεργασίας/ 

ανοιχτότητα 

Ν        %     

% 

Ν      % Ν    % Ν      % Ν    % Ν       % 

Καθόλου 16 6,8 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0 0 

Λίγο 36 15,3 4 1,7 2 0,9 5 2,1 7 3,0 4 1,7 

Μέτρια 86 36,6 18 7,7 23 9,8 14 6,0 38 16,2 11 4,7 

Πολύ 66 28,1 82 34,9 75 31,9 86 36,6 98 41,7 61 26,0 

Πάρα 

πολύ 

29 12,3 131 55,7 134 57 128 54,5 89 37,9 155 66,0 

Μ.Ο  3,24 4,44 4,44 4,14 4,44 4,61 4,61 

Τ..Α 1,07 0,71 0,70 0,82 0,70 0,66 0,65 

 

  Σε περαιτέρω ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν συγκριτικά οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με ποιο από τα προ-αναφερόμενα χαρακτηριστικά σχετίζονται και σε 
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πιο βαθμό με τη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, φαίνεται ότι η διάθεση των 

εκπαιδευτικών για συνεργασία w=0,41, p<0,001, η εργατικότητα w=0,64, p<0,001, ο αναστοχασμός 

πάνω στη διδακτική πράξη w=0,43,p<0,001, το ήθος και η αίσθηση δικαίου w=0,55, p<0,001 και η 

ψυχική διάθεση/ανθεκτικότητα w=0,57,p<0,001 σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το κλίμα που 

διαμορφώνεται εντός της σχολικής μονάδας. Με άλλα λόγια, σε ό, τι αφορά τη διάθεση των 

εκπαιδευτικών για συνεργασία και την εργατικότητα, φαίνεται ότι όσο πιο καλές σχέσεις υπάρχουν 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (αυτό αντικατοπτρίζει το θετικό σχολικό κλίμα), τόσο πιο έντονη 

ενεργητική διάθεση παρουσιάζουν ώστε να διατηρήσουν το θετικό σχολικό κλίμα και να 

υλοποιήσουν τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Επίσης, οαναστόχασμός πάνω στη 

διδακτική πράξη, φαίνεται να ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

καθώς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους  και να συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση ενός 

θετικού κλίματος στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

   Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας μέσω των ανωτέρω, οδηγεί σε μια αμφίδρομη, 

ανάλογη σχέση με το σχολικό κλίμα. Το θετικό σχολικό κλίμα τροφοδοτείται θετικά από την 

ανάγκη για αναστόχασμό πάνω στη διδακτική πράξη των εκπαιδευτικών καθώς συμβάλει σημαντικά 

στην αύξηση της ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, το αίσθημα δικαίου και η 

ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικώνσυσχετίζονται με το σχολικό κλίμα, καθώς είναι 

χαρακτηριστικά που συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση καλών σχέσεων μεταξύ 

μαθητώνκαθώς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Το χαρακτηριστικό το οποίο δεν εμφάνισε 

στατιστική σημαντικότητα καθώς και συσχέτιση με τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος 

(σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών) ήταν οι βασικές και επιπλέον σπουδές με w=0,13, p=0,6. 

Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκε το Friedman’s test κι αυτό με τη σειρά του έδειξε ότι αποδεδειγμένα 

υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων βαθμών των σχετικών ομάδων (των 

υπό-ερωτημάτων) του συγκεκριμένο παράγοντα χ2 (6)=479,113, p<0,001. 

  Στον παράγοντα μέσω του οποίου διερευνήθηκε η επίδραση συγκεκριμένων πρακτικών στη 

διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων (ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου), τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι ο εμπλουτισμός των διδακτικών αντικειμένων με διάφορα μέσα και τεχνικές, αποτελεί 

την πιο απαραίτητη πρακτική με Μ.Τ.=4,17 και Τ.Α.=0,83.Από την ανάλυση προέκυψε ότι η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο τω υπο-ερωτημάτων ήταν υψηλή με τον δείκτη 

εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,865. 
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Πίνακας 7. Πρακτικές εκπαιδευτικών που επιδρούν στη διεξαγωγή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων. 

 Διαμόρφωση 

καλών σχέσεων 

με γονείς και 

μαθητές 

Εμπλουτισμός 

των διδακτικών 

αντικειμένων με 

διάφορα μέσα 

και τεχνικές 

Διαμόρφωση 

καλών 

σχέσεων με 

συναδέλφους 

Ανάγκη για 

διαρκή 

επιμόρφωση 

Καλή γνώση 

του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Ν             % Ν           % Ν           % Ν   % Ν        % 

Καθόλου 7 3,0 4 1,7 5 2,1 6 2,6 5 2,1 

Λίγο 18 7,7 5 2,1 11 4,7 12 5,1 13 5,5 

Μέτρια 46 19,6 25 10,6 55 23,4 47 20,0 59 25,1 

Πολύ 109 46,6 112 47,7 96 40,9 112 47,7 102 43,6 

Πάρα πολύ 54 23,0 89 37,9 67 28,5 57 24,3 55 23,5 

Μ.Τ. 3,79 4,17 3,89 3,86 3,79 

Τ.Α. 0,982 0,833 0,945 0,930 0,931 

 

  Σε επιπλέον αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και με τη βοήθεια του Friedman’s test, 

αποτυπώθηκε ότι ο εμπλουτισμός των διδακτικών αντικειμένων με διάφορα μέσα και τεχνικές 

παρουσιάζει αποδεδειγμένα σημαντική στατιστική διαφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

υποκατηγορίες της ερώτησης με χ2(4)=66,881, p<0,001. Επιπρόσθετα, από το υψηλό ποσοστό των 

θετικών απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκατηγορίας φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ικανοποιημένοι από το υπάρχον υλικό που διατίθεται στα σχολεία ως εξοπλισμός για την 

υλοποίηση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

3.4 Αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.(5ο,6ο και 7ο 

ερευνητικό ερώτημα) 

  Σχετικά με τις δεξιότητες οι οποίες πρέπει κατά προτεραιότητα να καλλιεργηθούν μέσω των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων (ερώτηση 13 του ερωτηματολογίου), οι εκπαιδευτικοί  κατέταξαν πρώτες 

τις Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής με Μ.Τ.=4,44, T.A.=0,84 και τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Τελευταίες στην προτεραιοποίηση ήρθαν οι δεξιότητες Διαχείρισης των μέσων με Μ.Τ.=3,50, 

Τ.Α.=0,98 (Πίνακας 8).Από την ανάλυση προέκυψε ότι η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το 

σύνολο των υπό-ερωτημάτων  ήταν εξαιρετικά υψηλή με τον δείκτη εσωτερικής συνοχής 

Cronbach’sa=0,87 (6ο ερευνητικό ερώτημα). 
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Πίνακας 8. Δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν κατά προτεραιότητα. 

 Δεξιότητες 

του νου 

Δεξιότητες της 

κοινωνικής 

ζωής 

Δεξιότητες 

του 21
ο
 

αιώνα 

Δεξιότητες της 

τεχνολογίας, 

μηχανικής και 

επιστήμης 

Δεξιότητες 

διαχείρισης των 

μέσων 

Ν          % Ν         % Ν         % Ν             % Ν         % 

Καθόλου 3 1,3 3 1,3 3 1,3 3 1,3 6 2,6 

Λίγο 14 6,0 6 2,6 10 4,3 18 7,7 27 11,5 

Μέτρια 49 20,9 18 7,7 40 17,0 57 24,3 81 34,5 

Πολύ 93 39,6 64 27,2 101 43,0 92 39,1 79 33,6 

Πάρα 

πολύ 

72 30,6 143 60,9 79 33,6 62 26,4 38 16,2 

Μ.Τ. 3,93 4,44 4,04 3,82 3,50 

Τ.Α. 0,93 0,84 0,89 0,95 0,98 

 

  Σε περαιτέρω αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, με την εφαρμογή του μη παραμετρικού 

ελέγχουFriedman’stestφαίνεται ότι οι Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής παρουσιάζουν 

αποδεδειγμένα στατιστικάσημαντικήδιαφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες δεξιότητες όπου υπάρχει 

ανάγκη να καλλιεργηθούν μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων χ2 (4)=249,693, p<0,001.  

  Επιπλέον, στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος της παρούσας μελέτης με τις υποκατηγορίες που αφορούν τις 

δεξιότητες που καλλιεργούνται στα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι:  

 Η Ηλικία συσχετίζεται σε μικρό βαθμό, αλλά στατιστκά σημαντικά, με w=-0,16, p=0,001, με 

τις Δεξιότητες κοινωνικής ζωής. Η αρνητική συσχέτιση η οποία υπάρχει μεταξύ της Ηλικίας και 

των Δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής σημαίνει ότι όσο πιο νέος είναι ο εκπαιδευτικός τόσο 

περισσότερη έμφαση δίνει στην ενίσχυση της καλλιέργειας των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Όσον 

αφορά στις υπόλοιπες δεξιότητες, η ηλικία δεν εμφανίζει καμία συσχέτιση ή συσχετίζεται οριακά.  

 Η Σχέση εργασίας παρουσιάζει μικρή σε βαθμό συσχέτιση, αλλά στατιστικά σημαντική, με 

τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα w=0,17, p=0,001. Η συγκεκριμένη συσχέτιση η οποία εμφανίζεται 

μεταξύ της μεταβλητής και της υποκατηγορίας σημαίνει ότι οι αναπληρωτές δάσκαλοι, ιδιαίτερα 

νεότερων ηλικιών, προτιμούν να αφιερώνουν χρόνο στις δραστηριότητες που ενισχύουν Δεξιότητες 

του 21ου αιώνα, όπως είναι η ψηφιακή μάθηση, σε αντίθεση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι συνήθως ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Αυτήν τη συσχέτιση ενισχύει και η 

δεύτερη κατά σειρά σημαντική συσχέτιση της προαναφερόμενης μεταβλητής με τις Δεξιότητες 

διαχείρισης  των μέσων και ρομποτικής με w=0,16, p=0,002<0,05. Καταδεικνύεται, ότι οι 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσον αφορά 

τις υπόλοιπες δεξιότητες, η σχέση εργασίας δεν εμφανίζει καμία συσχέτιση ή συσχετίζεται οριακά. 
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 Τα Έτη προϋπηρεσίας φαίνεται να συσχετίζονται μέτρια w=-0,20, p=0,002 με τις Δεξιότητες 

διαχείρισης των μέσων και ρομποτικής. Η συγκεκριμένη αρνητική συσχέτιση που εμφανίζεται, 

δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας προτιμούν κατά 

προτεραιότητα να ενισχυθούν οι Δεξιότητες διαχείρισης των μέσων και ρομποτικής. Αντιθέτως, οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας τείνουν να μην ενδιαφέρονται στον ίδιο βαθμό για 

τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες δεξιότητες οι οποίες εμφανίζουν 

συσχέτιση με τα Έτη προϋπηρεσίας οι Δεξιότητες κοινωνικής ζωής με w=-0,17, p=0,10, με τις 

Δεξιότητες του 21ου αιώνα με w=-0,16, p=0,02 και με τις Δεξιότητες τεχνολογίας, μηχανικής και 

επιστήμης με w=0,18, p=0,05. Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία συσχέτιση με τις Δεξιότητες 

του νου.  

    Οι Σπουδές και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα που εργάζονται 

οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη φαίνεται να μην σχετίζονται σε σημαντικό 

βαθμό με την ενίσχυση των επιμέρους δεξιοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  

   Αναφορικά με τις πρακτικές που βοηθούν στην καλύτερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων (ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου), οι εκπαιδευτικοί εστίασαν με 

πλήθος θετικών απόψεων κυρίως στη Μάθηση βάσειέργου Μ.Τ.=4,22, T.A.=0,86 και  στις 

Πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή δράσεων με Μ.Τ.=4,09, T.A.=0,88. 

Λιγότεροι όμως εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική τη συμβολή/εμπλοκή των γονέων στη διεξαγωγή 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με Μ.Τ=2,71, T.A=1,05. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής Cronbach’s 

α=0,745 δείχνει μια κανονική συνοχή.Στη συγκεκριμένη ερώτηση, πέρα από την οριοθέτηση των  

πέντε συγκεκριμένων πρακτικών οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο προς διερεύνηση όπου 

κυρίαρχη πρακτική αναδείχθηκε αυτή της Μάθησης βάσει έργου,ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

να αναφέρουν ορισμένες πρόσθετες πρακτικές οι οποίες κατά την άποψη τους συμβάλουν θετικά 

στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, επεσήμαναν σε ποσοστό 80% επι των απαντήσεων, ως 

σημαντικό παράγοντα τη συνεργασία με τουςτοπικούς φορείς όπως επίσης και την εφαρμογή 

καινοτόμων μεθόδων όπως η ετερο-παρατήρηση με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου. Επιπρόσθετα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για συνεργασία 

μεταξύ σχολικών μονάδων και την οργάνωση κοινών δράσεων με τη χρήση των Τ.Π.Ε (7ο 

ερευνητικό ερώτημα). 
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Πίνακας 9. Πρακτικές που βοηθούν στην καλύτερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

 Πρωτοβουλίες  

και συμμετοχή 

των μαθητών  

στην επιλογή 

δράσεων 

Εμπλοκή των 

γονέων στα 

σχέδια δράσης 

Εφαρμογή 

τυποποιημένων 

διαδικασιών 

Μάθηση 

βάσει έργου 

Συνεργασία 

με την 

ευρύτερη 

κοινότητα 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Καθόλου 1 0,4 36 15,3 15 6,4 2 0,9 9 3,8 

Λίγο 13 5,5 54 23,0 44 18,7 6 2,6 14 6,0 

Μέτρια 37 15,7 89 37,9 110 46,8 36 15,6 63 26,8 

Πολύ 95 40,4 45 19,1 44 18,7 82 35,5 96 40,9 

Πάρα πολύ 88 37,4 8 3,4 16 6,8 105 45,5 51 21,7 

Μ.Τ. 4,09 2,71 3,00 4,22 3,71 

Τ.Α. 0,88 1,05 0,96 0,86 0,99 

 

  Σε επιπρόσθετες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσω του μη παραμετρικού ελέγχου 

Friedman’stest βρέθηκε ότι οι Πρακτικές της μάθησης βάσει έργου, των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, 

παρουσιάζουν αποδεδειγμένα στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

πρακτικές με χ2 (4)=422,965, p<0,001. 

  Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας το κριτήριο των paired samples t-test, διαπιστώθηκε ότι 

εμφανίζεται σημαντική διαφορά μεταξύ της Μάθησης βάσει έργου και της Πρωτοβουλίας και στης 

συμμετοχής των μαθητών στην επιλογή δράσεων με t=2,30, p<0,001, με την Εμπλοκή των γονέων 

στα σχέδια δράσης με t=19,39, p<0,001, τη Συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα με t=7,87, 

p<0,001 και την Εφαρμογή πιο τυποποιημένων διαδικασιών με t=16,37, p<0,001. 

  Από τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι βάσει των Μ.Ο. των απαντήσεων,  οι πρακτικές 

της Μάθησης βάσει έργου επηρέασαν σημαντικά αυτήτης Πρωτοβουλίας και συμμετοχής των 

μαθητών στην επιλογή δράσεωνσύμφωνα με τις απαντήσεις τις οποίες έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. Η 

υψηλή συσχέτιση των δύο αυτών παραγόντων σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν ότι 

η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής των μαθητών, θα βοηθήσει την καλύτερη 
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διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθούν 

μεθοδολογίες όπως η Μάθηση βάσει έργου καθώς αυτή υποστηρίζει την ενίσχυση σημαντικών 

δεξιοτήτων των μαθητών (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργασίας, 

πρωτοβουλίας) και κατ’ επέκταση στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

  Σχετικά με τα οφέλη (5ο ερευνητικό ερώτημα) τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των  

Εργαστηρίων δεξιοτήτων (ερώτηση 15 του ερωτηματολογίου), οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την 

σπουδαιότητα ενίσχυσης των Δεξιοτήτων των μαθητών Μ.Τ.=4,09, Τ.Α=0,93 και της Απόκτησης 

νέων γνώσεων Μ.Τ=3,90, Τ.Α=0,91. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν ωφελείται το 

εκπαιδευτικό έργου καθώς δεν εμπλουτίζεται με νέα γνωστικά αντικείμεναΜ.Τ.=3,54, Τ.Α.=0,98. 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπό-ερωτημάτων ήταν ιδιαίτερα υψηλή με 

τον δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,945, όπου μάλιστα αποτελεί την πιο υψηλή στο 

συγκριμένο δείγμα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (Πίνακας 10.) 

Πίνακας 10. Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

 Εμπλουτισμό

ς του 

εκπαιδευτικο

ύ έργου με 

νέα 

εξωδιδακτικά 

αντικείμενα 

Απόκτηση 

επιπλέον 

εμπειρίας 

για τους 

εκπαιδευτι

κούς 

Ενίσχυση 

της 

κοινωνικο

ποίησης 

των 

μαθητών 

Απόκτηση 

νέων 

γνώσεων 

από τους 

μαθητές 

Ενίσχυση 

των 

δεξιοτήτω

ν των 

μαθητών 

Ενίσχυση 

του 

θετικού 

σχολικού 

κλίματος 

Ανάπτυξη 

συναισθήμ

ατος 

εθελοντισ

μού στην 

εκπαιδευτι

κή 

κοινότητα 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Καθόλου 5 2,1 9 3,8 5 2,1 4 1,7 5 2,1 6 2,6 8 3,4 

Λίγο 30 12,8 22 9,4 22 9,4 14 6,0 8 3,4 20 8,5 19 8,1 

Μέτρια 69 29,4 73 31,1 48 20,4 43 18,3 36 15,3 45 19,1 51 26,0 

Πολύ 88 37,4 88 37,4 89 37,9 109 46,4 93 39,6 84 35,7 77 32,8 

Πάρα 

πολύ 

39 16,6 41 17,4 69 29,4 62 26,4 90 38,3 76 32,3 66 28,1 

Μ.Τ. 3,54 3,55 3,83 3,90 4,09 3,88 3,75 

Τ.Α. 0,98 1,01 1,02 0,91 0,93 1,04 0,92 
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  Σε επιπρόσθετες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μη παραμετρικού ελέγχου 

Friedman’stest, βρέθηκε ότι η Ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών  παρουσιάζει αποδεδειγμένα 

σημαντική στατιστική διαφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα οφέλη των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με 

χ2 (6)=176,823, p<0,001. 

Επιπλέον, στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα με τις 

υποκατηγορίες που αφορούν τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι:  

 Η Ηλικία δείχνει να σχετίζεται σε μικρό βαθμό αλλά στατιστικά σημαντικά με την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των μαθητών w=-0,16, p=0,01<0,05. Η αρνητική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τους 

σημαίνει ότι όσο πιο νέος είναι ο εκπαιδευτικός τόσο περισσότερη έμφαση δίνει στην καλλιέργεια 

των συγκεκριμένων δεξιοτήτων των μαθητών. Αντιθέτως, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του 

εκπαιδευτικού, τόσο τείνει να επικεντρώνεται στα λοιπά οφέλη που αναφέρονται στις 

υποκατηγορίες. Όσον αφορά τα υπόλοιπα  υπό διερεύνηση οφέλη, η ηλικία εμφανίζει μια 

σημαντική συσχέτιση με το όφελος της Απόκτησης επιπλέον εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς, 

όπου φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση της τάξεως w=0,15, p=0,02<0,05. Αυτό σημαίνει ότι 

αντιστοίχως οι εκπαιδευτικοί που είναι μικρότεροι ηλικιακά θεωρούν ότι τους προσφέρει επιπλέον 

εργασιακή εμπειρία σε σχέση με εκείνους μεγαλύτερης ηλικίας. Από τη μεριά τους, οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν θα λάβουν κάποια επιπρόσθετη εργασιακή εμπειρία και 

ούτε θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά.  

 Τα Έτη προϋπηρεσίας φαίνεται να έχουν μια σχετικά οριακή συσχέτιση με w=-0,13, p=0,049<0,05 

με την Απόκτηση επιπλέον εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς. Η συγκεκριμένη αρνητική συσχέτιση 

που εμφανίζεται μας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας 

ισχυρίζονται ότι θα αποκτήσουν επιπλέον εργασιακή εμπειρία με την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας θεωρούν ότι ο 

παραπάνω ισχυρισμός δεν υφίσταται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προς διερεύνηση οφέλη, δεν 

εμφανίζεται κάποια αξιόλογη συσχέτιση.  
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  Στη συνέχεια του 5ο ερευνητικού ερωτήματος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 16, 

οι εκπαιδευτικοίθεωρούν ότι μπορούν να συνδεθούν τα Εργαστήρια δεξιοτήτων με το Όραμα μιας 

σχολικής μονάδας καθώς φαίνεται να ενισχύουν το Πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών στοιχείο το οποίο μπορεί να αποτελέσει και στόχο μιας 

σχολικής κοινότητας με Μ.Τ.= 3,90, Τ.Α.= 1,04. Επιπλέον, θεωρούν ότι και το Παραγόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οράματος σε μια σχολική μονάδα αλλά σε 

μικρότερο βαθμό Μ.Τ.=3,31 και Τ.Α=0,97, όμως δεν αποτελεί από τους κυριότερους τρόπους 

σύνδεσης των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με το όραμα της σχολικής μονάδας (Πίνακας 11). Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπό-ερωτημάτων  

ήταν κανονική  με τον δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,787. 

Πίνακας 11. Τρόπος σύνδεσης του Οράματος της σχολικής μονάδας με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. 

 Παραγόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό 

Γνώσεων και 

δεξιοτήτων 

μαθητών και 

εκπαιδευτικών 

Πνεύμα 

συλλογικότητας και 

συνεργασίας που 

καλλιεργείται από 

την εφαρμογή των 

εργαστηρίων. 

Συνεργασία 

με άτομα και 

φορείς 

Άλλο 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Καθόλου 9 3,8 7 3,0 7 3,0 11 4,7 22 9,4 

Λίγο 37 15,7 20 8,5 18 7,7 18 7,7 22 9,4 

Μέτρια 75 31,9 54 23,0 32 13,6 52 22,1 37 15,7 

Πολύ 8 37,4 108 46,0 92 39,1 96 40,9 18 7,7 

Πάρα πολύ 19 8,1 41 17,4 80 34,0 52 22,1 14 6,0 

Μ.Τ. 3,31 3,60     3,90  3,87 2,82 

Τ.Α. 0,97 0,96 1,04 2,82 1,21 

 

  Σε επιπρόσθετες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσω του μη παραμετρικού ελέγχου 

Friedman’stest, βρέθηκε ότι το Πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας που καλλιεργείται κατά την 

εφαρμογή των εργαστηρίων παρουσιάζει αποδεδειγμένα στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά 
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με τους υπόλοιπους τρόπους σύνδεσης του οράματος της σχολικής μονάδας με τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων  χ2 (3)=120,236, p<0,001. 

  Στη συνέχεια, στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος της παρούσας μελέτης με τις υποκατηγορίες που αφορούν τον τρόπο 

σύνδεσης των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με το Όραμα της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα βρέθηκε 

ότι:  

   Τα έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν χαμηλή προς μέτρια αρνητική συσχέτιση w=-0,18, 

p=0,006<0,05 με την Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Η αρνητική 

συσχέτιση η οποία εμφανίζεται μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και την Απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια εργασίας 

πιστεύουν ότι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, 

θα βοηθήσουν στη σύνδεση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με το Όραμα της σχολικής μονάδας.  

   Η ηλικία εμφανίζει μέτρια αρνητική συσχέτιση w=-0,23, p<0.001,αλλα στατιστικά σημαντικήμε 

την Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Η αρνητική συσχέτιση η οποία 

εμφανίζεται μεταξύ της ηλικίας και της Απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών και 

εκπαιδευτικών, σημαίνει ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν θεωρούν ότι μέσω της καλλιέργειας 

των δεξιοτήτων των ίδιων και των μαθητών μπορεί να συνδεθούν τα Εργαστήρια δεξιοτήτων με το 

Όραμα της σχολικής μονάδας.  

   Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (σπουδές, φύλο, σχέση εργασίας, 

περιφερειακή ενότητα), οι οποίοι συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, φαίνεται να έχουν αδύναμη 

συσχέτιση (w<0,1) ή  να μη σχετίζονται καθόλου με τον τρόπο σύνδεσης των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων με το Όραμα της σχολικής μονάδας. 
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Σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης (ερώτηση 17 του 

ερωτηματολογίου), προκειμένου να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική λειτουργία των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την Καλύτερη επιμόρφωσή τους πάνω στο περιεχόμενο των 

εργαστηρίων Μ.Τ.=4,13 Τ.Α.=0,98, ενώ σε δεύτερη σειρά, αλλά εξ ίσου σημαντικός είναι ο Καλύτερος 

συντονισμός και υποστήριξη του έργου από τους υπευθύνους  Μ.Τ.=4,06,Τ.Α= 0,95 (Πίνακας 12).Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για το σύνολο των υπό-ερωτημάτων  

ήταν κανονική, στα όρια της υψηλής,  με τον δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a=0,842. 

 

Πίνακας 12. Παράγοντες οι οποίοι χρειάζονται βελτίωση για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

 Περισσότερος 

χρόνος 

καθολικής 

πιλοτικής 

εφαρμογής τους 

Περισσότερο

ς χρόνος 

διεξαγωγής 

της κάθε 

θεματικής 

ενότητας των 

Εργαστηρίω

ν Δεξιοτήτων 

Περισσότερε

ς 

δυνατότητες 

επιλογής 

υπο-

θεματικών, 

ανά 

θεματική 

ενότητα, στη 

σχολική 

κοινότητα 

Περισσότερες 

δυνατότητες 

σχετικά με την 

επιλογή 

δράσεων ανά 

υπο-θεματική 

ενότητα, 

στους/στις 

μαθητές-ριες 

Καλύτερο 

συντονισμό 

και 

υποστήριξη 

του έργου 

των 

εκπαιδευτικ

ών από τους 

υπευθύνους 

π.χ.Διευθυντ

ή/ντρια 

Πρωτοβάθμι

ας Εκπ/σης ή 

τον/τη ΣΕΕ 

Καλύτερη 

επιμόρφωσ

η επί του 

περιεχομένο

υ των 

εργαστηρίω

ν 

δεξιοτήτων 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Καθόλου 12 5,1 13 5,5 9 3,8 8 3,4 5 2,1 6 2,6 

Λίγο 18 7,7 19 8,1 15 6,4 12 5,1 11 4,7 11 4,7 

Μέτρια 53 22,6 56 23,8 45 19,1 49 20,9 36 15,3 29 12,3 

Πολύ 91 38,7 85 36,2 92 39,1 97 41,3 94 40,0 86 36,6 

Πάρα πολύ 58 24,7 60 25,5 71 30,2 65 27,7 87 37,0 100 42,6 

Μ.Τ. 3,711 3,686 3,866 3,865 4,060 4,133 

Τ.Α. 1,08 1,11 1,04 0,99 0,95 0,98 

 

  Σε επιπρόσθετες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσω του μη παραμετρικού ελέγχου 

Friedman’stest βρέθηκε ότι η Καλύτερη επιμόρφωση επί του περιεχομένου των εργαστηρίων δεξιοτήτων 
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παρουσιάζει αποδεδειγμένα σημαντική στατιστική διαφορά συγκριτικά με τους υπόλοιπους 

παράγοντες οι οποίοι αναμένουν βελτίωση με χ2 (5)=68,573, p<0,001. 

  Στη συνέχεια, στο παραπάνω ερώτημα πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος της παρούσας μελέτης με τις υποκατηγορίες που αφορούν τους 

παράγοντες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων οι οποίοι χρειάζονται βελτίωση. 

 Τα έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν χαμηλή προς μέτρια αρνητική συσχέτιση w=-0,19, 

p=0,005<0,05 με τον παράγοντα  Περισσότερο χρόνο καθολικής εφαρμογής των Εργαστηριών 

δεξιοτήτων. Η αρνητική συσχέτιση η οποία εμφανίζεται μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και του 

παράγοντας περισσότερης πιλοτικής εφαρμογής, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια 

εργασίας στην εκπαίδευση θεωρούν ότι το χρονικό διάστημα το οποίο δόθηκε για πιλοτική 

εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων δεν ήταν αρκετό για την εξαγωγή των κατάλληλων 

αποτελεσμάτων.  

 Η περιφερειακή ενότητα σχετίζεται σε χαμηλό επίπεδο w=0,17, p=0,13<0,05με τον 

παράγοντα Καλύτερη επιμόρφωση επί του περιεχομένου των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η μικρή σε 

βαθμό συσχέτιση η οποία εμφανίζεται μεταξύ της περιφερειακής ενότητας και του παράγοντα 

καλύτερης επιμόρφωσης επί του περιεχομένου, πρακτικά σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

εργάζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη και πιο 

αποτελεσματική επιμόρφωση σε ότι αφορά τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

 Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (σπουδές, φύλο, σχέση 

εργασίας, ηλικία), οι οποίοι συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, φαίνεται να μη σχετίζονται 

καθόλου με τους παράγοντες που χρήζουν περαιτέρω βελτίωση των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  Ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση της σχολικής 

ηγεσίας και των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας, με το είδος και τον τρόπο 

διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του  

αναλυτικού προγράμματος. Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν πιλοτικά στα 

ελληνικά σχολεία τη σχολική χρονιά 2020-2021 (Αριθμ. Φ.31/94185/Δ1). Αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία κ.α., έχουν εμπλουτίσει το 

πρόγραμμα σπουδών τους με ανάλογες καινοτομίες και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις 

συνθήκες και την κατάσταση της κάθε χώρας, στα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα από 

την προηγούμενη δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ήδη μέχρι το 2030, τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών της για την υποστήριξη καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Νικολούδης,2022:71). Η συμβολή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων στην ενίσχυση των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών (αυτές οι οποίες 

επιτρέπουν στον μαθητή να συσχετιστεί με ορθό τρόπο με το περιβάλλον, 

διαμορφώνοντας παράλληλα τα προσωπικά του χαρακτηριστικά) οι οποίες ενισχύονται 

μέσα από ένα εύρος δραστηριοτήτων, φαίνεται να είναι σημαντική. Το συγκεκριμένο 

επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα των ερευνών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά 

το παρελθόν σε διάφορες χώρες όπως π.χ. στην Εσθονία με την έρευνα των Pedaste, 

Pedaste, Lukk, Villems και Allas (2014), όπου παρατηρήθηκε ότι υπήρξε αύξηση των 

καινοτόμων ιδεών και δράσεων που παρήγαγαν τα σχολεία καθώς και περαιτέρω 

ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης διδασκόντων και διδασκόμενων. 

Μια ακόμα έρευνα η οποία επιβεβαιώνει τα παραπάνω ευρήματα είναι αυτή των Lewis, 

McGann και Blomkamp (2020), η οποία πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αυστραλίας 

και της Νέας Ζηλανδίας και εστίαζε στην αξία των δεξιοτήτων οι οποίες καλλιεργούνται 

μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων και έχουν ως στόχο την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων. Σε ότι αφορά τα ελληνικά δεδομένα, μια αντίστοιχη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τη Σταθάτου (2021) σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

όπου τα αποτελέσματα ήτανπαρόμοια με τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων 

ερευνών και εστίαζαν κυρίως στις αλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται στις μορφές 

σχολικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην έρευνα της η Σταθάτου (2021),  

οι δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, επιδιώκουν 

να «κατασκευάσουν» έναν μελλοντικό πολίτη όπου με τη συνεισφορά των ατομικών – 

κοινωνικών του χαρακτηριστικών, θα μπορέσει μελλοντικά ο ίδιος ο μαθητής σαν πολίτης 
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να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία μέσω των ιδεών 

και καινοτομιών του. Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων της 

προαναφερθείσας έρευνας, αποτελεί η εμπλοκή των ιδιωτικών κεφαλαίων στις 

δραστηριότητες των Εργαστηρίων δεξιοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

των μαθητών. Όπως διακρίνεται, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδιώκουν αυτή την εμπλοκή 

τους, με σκοπό μια πιθανή μελλοντική συνεργασία τους με τους μαθητές. Τέλος, την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παραγωγή καινοτόμων ιδεών μέσω των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων, υποστηρίζει και η έρευνα των Raikou, Karalis και Ravanis 

(2017) η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου συμμετείχαν 

φοιτητές του τμήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ως στόχος της 

προαναφερθείσας έρευνας, ήταν να μελετήσει τις πιθανές διαφοροποιήσεις οι οποίες θα 

υπάρξουν στην κριτική προβληματισμό των φοιτητών μετά από την εφαρμογή των 

εργαστηρίων και σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί ο τρόπος σκέψης τους.  

4.1 Συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τους παράγοντες 

διερεύνησης 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη, θεωρήθηκε  ενδιαφέρον 

να πραγματοποιηθεί παράλληλα διερεύνηση της πιθανής επίδρασης που έχουν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πληθυσμού (φύλο, σχέση εργασίας, 

ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, σπουδές) . 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή αρνητική 

συσχέτιση των ετών προϋπηρεσίας με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο λίγα χρόνια προϋπηρεσίας έχει ένας εκπαιδευτικός, τόσο πιο 

σημαντικές θεωρεί τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται καθώς και τα αποτελέσματα τα 

οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Αυτό συμβαίνει 

πιθανά γιατί οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πιο ανοιχτοί στις αλλαγές που επιχειρεί το ΙΕΠ 

(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθότι έχουν πιο πρόσφατες πιθανές επιμορφώσεις 

και εξειδικεύσεις και κατά συνέπεια θεωρούν ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές άλλων χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, δεν εμφανίζουν την ίδια διάθεση να τα 

εφαρμόζουν, όπως τα εφαρμόζουν αυτοί που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, τις 

συγκριμένες δραστηριότητες των θεματικών κύκλων, πιθανά λόγω κόπωσης και 

αντίστασης σε επιπλέον νέες αλλαγές. Σημαντικός παράγοντας όπως αποδεικνύεται, είναι 
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η εκπαιδευτική εμπειρία που έχουν οι συμμετέχοντες. Θεωρούν ότι θα ήταν σκόπιμο τα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων να διεξαχθούν πάνω σε διαφορετικό πλαίσιο και υπό 

διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, περιόρισε τους 

εκπαιδευτικούς να αναδιπλώσουν τα σχέδια δράσης τα οποία είχαν σχεδιαστεί από τους 

ίδιους λόγω των περιορισμών που υπήρχαν. Σε διαφορετικές συνθήκες, πιθανόν να 

υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα τόσο στον τρόπο διεξαγωγής των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων όσο και στα τελικά αποτελέσματα τα οποία απορρέουν. 

  Άλλος ένας παράγοντας των δημογραφικών χαρακτηριστικών ο οποίος έδειξε να έχει 

σημαντική σχέση με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι η ηλικία των 

συμμετεχόντων. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ηλικία των συμμετεχόντων συμβαδίζει 

περίπου στα ίδια επίπεδα με τα έτη προϋπηρεσίας και δείχνει μια αρνητική ισχυρή 

συσχέτιση με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοιέχουν μεγαλύτερη ηλικία, δεν επιδεικνύουν την ίδια διάθεση με τους νεότερους 

σε ηλικία συναδέλφους τους να εφαρμόσουν ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται με τους θεματικούς κύκλους των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ίσως γιατί οι 

μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μεγαλύτερη διάθεση να αναστοχαστούν 

πάνω στο περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, καθώς 

έχουν πιθανά πιο ενισχυμένες τις δεξιότητες του 21ο αιώνα οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 

τη διαχείριση των τεχνολογικών μέσων, την ψηφιακή μάθηση και την παραγωγή μάθησης 

μέσω των τεχνών και δημιουργικότητας, κάτι το οποίο φαίνεται να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο και είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τη Μήττα (2018:33), η ψυχική ανθεκτικότητα την οποία επιδεικνύουν πάνω 

σε διάφορα ζητήματα οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί πιθανά βοηθά στην πιο ευχερή 

διαχείριση των απαιτήσεων οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Για αυτό είναι 

και πιο πρόθυμοι να προβούν σε «εκτεταμένες αλλαγές στους παραδοσιακούς τους 

ρόλους» και στα παραδοσιακά μοτίβα δουλειάς 

   Καταληκτικά, ο τελευταίος παράγοντας των δημογραφικών χαρακτηριστικών ο οποίος 

φαίνεται να έχει αξιοσημείωτη συσχέτιση με τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, 

αλλά όχι σε τόσο ισχυρό βαθμό όσο οι προαναφερόμενοι παράγοντες, είναι η σχέση 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας θετικός βαθμός συσχέτισης 

κατα τον οποίο φαίνεται πως οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πιθανώς να αναλαμβάνουν πιο 
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σημαντικές ευθύνες όσον αφορά τη διεξαγωγή των δραστηριοτητών των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, συγκριτικά με τους νεοδιόριστους αναπληρωτές. Αυτό πιθανότατα οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εργάζονται παραπάνω χρονικό διάστημα στο 

ίδιο σχολείο αναλαμβάνοντας μια σειρά ευθυνών και υποχρεώσεων οι οποίες δεν μπορούν 

να δοθούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω της ρευστότητας της θέσης τους.   

Επίσης, φαίνεται να είναι πιο συνδεδεμένοι συναισθηματικά με τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές της σχολικής μονάδας και με αρκετούς από αυτούς να έχουν αναπτύξει 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνουν αυτοί κυρίως τον 

συντονισμό και τη διεκπεραίωση σύνθετων διαδικασιών όπως η οργάνωση και ο έλεγχος 

δράσεων οι οποίες αφορούν στα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Σε αντίθεση με αυτούς, οι 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας και αναγκάζονται να 

μεταφέρονται κάθε χρόνο σε άλλη σχολική μονάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τους 

χαλαρούς δεσμούς με τους μαθητές,  οι οποίοι δυστυχώς αλλάζουν κάθε χρόνο, ενώ δεν 

πρέπει να λησμονούμε και τις λοιπές, εξ ίσου σημαντικές παραμέτρους. Οι παράμετροι 

αυτές αφορούν το σχολικό κλίμα, τις σχέσεις με την ηγεσία και με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς και της οργανωσιακής κουλτούρας που έχει υιοθετήσει η εκάστοτε 

μονάδα η οποία πιθανά να μην ευνοεί την ανάθεση ρόλων και ευθυνών στους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

4.2 Η επίδραση της σχολικής ηγεσίαςστη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και 

στη διεξαγωγή των Εργαστήρια δεξιοτήτων  . 

  Η διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος είναι ο πρωταρχικός στόχος που θέτει 

κάθε διευθυντής όταν αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια σχολική μονάδα. Δεν θα μπορούσε 

να αποτελέσει εξαίρεση το γεγονός ότι είναι δυνατόν να επηρεάσει τη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η παρούσα έρευνα εστίασε στην επίδραση των αποφάσεων της 

σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος αλλά και στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

  Η παρούσα έρευνα παρουσίασε σημαντικά ευρήματα σχετικά με το εάν οι αποφάσεις της 

σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και σε πιο βαθμό. Παρόμοια ευρήματα 

παρουσίασε και η έρευνα της Λαγωνικάκη (2022). Πιο συγκεκριμένα, οι δύο έρευνες 

έδειξαν ότι, ότι η σχολική ηγεσία είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του 

κατάλληλου σχολικού κλίματος και συνεπώς μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο 

λειτουργίας των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, η παρούσα έρευνα κατατάσσει ως κύριο 
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παράγοντα τον αριθμό των μελών της σχολικής κοινότητας και ως δεύτερο, την κατανομή 

των αρμοδιοτήτων που προέρχονται από τον σύλλογο διδασκόντων. Αυτοί οι δύο 

παράγοντες συνιστούν ποσά ανάλογα, αφού όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μελών 

της σχολικής κοινότητας, τόσο αυξάνονται οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών. Ο 

αριθμός των μελών της σχολικής μονάδας αποτυπώνει και το μέγεθος της. Μια σχολική 

μονάδα με μεγάλο αριθμό μελών σημαίνει ότι θα έχει και τον αντίστοιχο αριθμό 

αρμοδιοτήτωνπρος διεκπεραίωση. Σαφώς, η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε μια σχολική 

μονάδα δεν έχει να κάνει αποκλειστικά μόνο με τον αριθμό των μελών που την 

απαρτίζουν αλλά και από τον τρόπο που γίνεται η κατανομή αυτών από τη σχολική 

ηγεσία. Στην έρευνα που πραγματοποίησε ο Μιζόγλου (2020), αναδήχθηκε ότι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το σχολικό κλίμα είναι αυτός του τρόπου 

άσκησης εξουσίας από τη σχολική ηγεσία. Όπως αναφέρει στα συμπεράσματα της 

έρευνάς του, οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας και ο τρόπος που λαμβάνονται, μπορεί 

να δημιουργήσει διχασμό ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

η μη σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων από τη σχολική ηγεσία, έχει ως αποτέλεσμα να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ευημερία των εκπαιδευτικών σε επαγγελματικό 

επίπεδο, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα όπως για παράδειγμα είναι η διαχείριση 

της τάξης, η μη ύπαρξη συναδελφικότητας και αλληλοβοήθειας σε σοβαρά ζητήματα, η 

δημιουργία εντάσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων κ.α. Επίσης, τα 

σημαντικά προβλημάτα εντός του σχολικού χώρου έχουν αντίκτυπο στην πρόοδο των 

μαθητών και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπως είναι αυτές των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, με αρνητικά συνήθως αποτελέσματα. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αποφάσεις 

της σχολικής ηγεσίας επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα εντός της σχολικής 

κοινότητας αλλά και έμμεσα το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει τη βιωσιμότητα 

και την εξέλιξη - ανάπτυξη της κοινωνίας. 

  Εν συνεχεία, σχετικά με το ερώτημα εάν οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας και το 

κατάλληλο σχολικό κλίμα επηρεάζουν τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι 

εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας απαντούν θετικά με υψηλό ποσοστό συμφωνίας, της 

τάξεως του 66,4%. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εάν υπάρχει θετικό κλίμα εντός της 

σχολικής κοινότητας και υποστήριξη της σχολικής ηγεσίας στις αποφάσεις που λαμβάνει 

ο σύλλογος διδασκόντων, οι οποίες αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων, 

τότε θα υπάρξουν και τα θεμιτά αποτελέσματα από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

Αντιθέτως, εάν υπάρχει αρνητικό σχολικό κλίμα και ταυτόχρονα καμία στήριξη ή 
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συστηματική αμφισβήτηση των επιλογών του συλλόγου διδασκόντων από τη σχολική 

ηγεσία, τότε οι εκπαιδευτικοί δρουν περιορισμένα και εγκλωβίζεται η όποια αίσθηση 

πρωτοβουλίας και καινοτομίας αναπτύσσεται εντός της σχολικής κοινότητας. Οι 

επιπτώσεις που πηγάζουν από αυτό άπτονται τόσο της μείωσης της αποτελεσματικότητας 

της σχολικής μονάδας, όσο και της μη αξιοποίησης των καινοτόμων ιδεών που έχουν οι 

μαθητές. Στο ίδιο πλαίσιο κυμαίνονται και τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποίησε και η Χρήστου (2021), τα οποία αφορούν στην επίδραση των 

αποφάσεων της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση τουσχολικού κλίματος και πως αυτό 

επηρεάζει και σε ποιο βαθμό τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Πιο αναλυτικά, 

η έρευνα της Χρήστου (2021), έδειξε ότιστα σχολεία τα οποία οι διευθυντές είχαν έναν 

ρόλο«επικουρικό, καθοδηγητικό,συντονιστικό, ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό», ανέφεραν 

σε πιο υψηλά ποσοστά ότι πέτυχαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους τους οποίους 

είχαν θέσει στην αρχή. 

  Επιπροσθέτως, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη σχολική ηγεσία σε ότι αφορά 

τη διεξαγωγή των Εργαστήριων δεξιοτήτων, από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

προέκυψε ότι πρέπει να λαμβάνονται πρωτίστως με γνώμονα τις ανάγκες και το επίπεδο 

των μαθητών και έπειτα των υπόλοιπων άμεσα εμπλεκομένων με τις δραστηριότητες. 

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της σχολικής μονάδας έχουν ως τελικό 

αποδέκτη τους μαθητές. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, διότι όποια 

αλλαγή πραγματοποιείται στην εκπαιδευτική πολιτική των προγραμμάτων σπουδών, είναι 

σχεδιασμένη για τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών και την 

περαιτέρω ανάπτυξή τους τόσο σε γνωστικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. 

Αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό αλλά σε διαφορετική 

σχολική βαθμίδα ήταν οι έρευνες των Dikke και Faltin (2015) και των Roberts-Holmes 

και Bradbury (2017) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε Λύκεια αντιστοίχως της Ισπανίας 

και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου προέκυψε ότι οι αποφάσεις της εκάστοτε ηγεσίας 

είναι σημαντικό να λαμβάνονται με γνώμονα τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητώνοι 

οποίες πρέπει να συσχετιστούν άμεσα με τις προτεραιότητες των στόχων των 

δραστηριοτήτωντων Εργαστήριων δεξιοτήτων.   

4.3 Πρακτικές της σχολικής κοινότητας οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη διεξαγωγή 

των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Οι εκπαιδευτικοί, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

«γρανάζια» της σχολικής καθημερινότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν και οι στάσεις 
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και οι πρακτικές που εφαρμόζουν, επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική ευημερία και εν 

τέλει την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.  

  Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία φαίνεται να επιδρούν στη διαμόρφωση 

ενός θετικού σχολικού κλίματος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το βασικότερο 

χαρακτηριστικό είναι η διάθεση συνεργασίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα 

επίπεδα. Η διάθεση συνεργασίας των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 

θετικού σχολικού κλίματος με αύξηση της αποτελεσματικότητας των ίδιων καθώς και των 

μαθητών τους, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακά πλαίσιο. 

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας της Καρτσώνη (2020), η οποία 

ερεύνησε την επίδραση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση ενός 

θετικού σχολικού κλίματος. Στη μελέτη της αναδήχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί προσδίδουν 

χαρακτηριστικά με παιδαγωγικό χαρακτήρα που τους αναδεικνύουν ηγέτες. Τέτοια 

χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στην ερευνά της Καρτσώνη,  είναι  αυτοπεποίθηση 

των ίδιων των εκπαιδευτικών, η ενθάρρυνση των μαθητών, η ικανότητα διαχείρισης των 

προβλημάτων καθώς οι ικανότητες ενσυναίσθησης και συνεργασίας μεταξύ των μελών 

της σχολικής κοινότητας. 

Στη συνέχεια, σχετικά με τις πρακτικές τις οποίες  εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για 

την καλύτερη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες με σημαντική 

διαφορά απάντησαν ότι η καλύτερη πρακτική είναι ο εμπλουτισμός των διδακτικών 

αντικειμένων με διάφορα μέσα και τεχνικές. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τη συγκεκριμένη 

πρακτική, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των ενοτήτων με πιο 

σύγχρονα και στοχευμένα μέσα, δεδομένου τα Εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόζονται σε 

περιορισμένο χρονικό διάστημα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, πολλοί 

εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι η καλύτερη γνώση του αναλυτικού προγράμματος σχετικά με 

τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, δεν θα μπορέσει να επιλύσει τις δυσλειτουργίες οι οποίες 

εμφανίζονται. Όπως αναφέρουν και οι Shimba et al. (2009) στη Χρήστου (2021:63), η μη 

κατανόηση του αναλυτικού προγράμματος σε βάθος δεν διαδραμάτισε τόσο ανασταλτικό 

παράγοντα σε σχέση με την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ήταν η αιτία να 

φανερωθούν περαιτέρω προβλήματα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας, τα οποία αφορούν τον εμπλουτισμό διδακτικών αντικειμένων με 

διάφορα μέσα και τεχνικές,  έρχονται σε συμφωνία με την αντίστοιχη έρευνα στη Σουηδία 

από τους Toropova, Myrberg και Johansson (2021) η οποία έδειξε ότι τα σχολεία που 
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είχαν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ήταν πιο αποτελεσματικά κι οι εκπαιδευτικοί 

είχαν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής  ευημέριας. 

4.4 Οφέλη, δεξιότητες και παράγοντες που αναμένεται να βελτιωθούν από την 

εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

Η εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων από τον πρώτο χρόνο εμφάνισής τους στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αποτέλεσαν μια πρόκληση για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Υπήρξαν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τη διεξαγωγή τους, καθώς 

και συνθήκες που δυσκόλευαν την εφαρμογή τους. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

οργανώσουν και να υλοποιήσουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν εφαρμοστεί 

πιλοτικά για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε πολλά σχολεία παράλληλα δεν είχαν τον 

κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Συγκεκριμένα, οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του παρόντος 

δείγματος, ήταν οι πρακτικές μάθησης βάσει έργου. Οι εκπαιδευτικοί όπως αναδείχθηκε,  

ακολούθησαν τον βιωματικό τρόπο μάθησης, ο οποίος έχει ως επίκεντρο τον μαθητή με 

σκοπό ο ίδιος ο μαθητής να εφαρμόσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ώστε να αναδείξει 

μέσω αυτής της διαδικασίες τις δεξιότητες τις οποίες έχει, καθώς και να αναδείξει νέες. 

Στόχος της μάθησης βάσει έργου είναι η βαθύτερη κατανόηση των εννοιών με σκοπό τη 

διεύρυνση της βάσης των γνώσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την ενίσχυση ηγετικών 

δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και των κοινωνικών/διαπροσωπικών σχέσεων. Η 

μάθηση βάσει έργου εμπλέκει ενεργά τους μαθητές και τους οδηγεί σε σκόπιμα μαθησιακά 

αδιέξοδα ώστε οι ίδιοι να αναζητήσουν τις λύσεις. Η συγκεκριμένη πρακτική δίνει 

έμφαση στη συνεργασία των μαθητών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις – 

προβληματισμούς με σκοπό τη μακροχρόνια διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τα 

οποία προέρχονται ως «προϊόν αποτελέσματος» από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι 

δραστηριότητες οι οποίες εφαρμόστηκαν έως τώρα στη χώρα μας, οδήγησαν σε μια σειρά 

αποτελεσμάτων για τα οποία, ωστόσο, υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, την εφαρμογή της πρακτικής της μάθησης βάσει έργου για την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται και 

στην έρευνα της Χρήστου (2021), η επιλογή των θεματικών ενοτήτων πραγματοποιήθηκε 

με βάση το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τα οποία 

αναμενόταν να είχαν λόγω της εφαρμογής τους κατά το παρελθόν π.χ. η δραστηριότητα 
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της ανακύκλωσης. Ιδιαίτερα σημαντική πρακτική όπως αποδείχθηκε τελικά, ήταν και οι 

πρωτοβουλίες που λαμβάνονταν από την πλευρά των μαθητών.  

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, με βάση την παρούσα έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα 

ενισχυθούν οι δεξιότητες των μαθητώνοι οποίες αποτελούν και τους βασικούς στόχους 

των επιμέρους τομέωντων θεματικών κύκλων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με 

το Ι.Ε.Π., η ενίσχυση των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών, τέθηκε ως αρχικός στόχος 

κατά την περίοδο του σχεδιασμού του προγράμματος των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, 

στοιχείο που συνάδει και από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Όπως φάνηκε, οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι εφάρμοσαν τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, συμφωνούν με τους 

εμπνευστές των προγραμμάτων τους ως προς τα οφέλη που μπορούν να αποκτήσουν οι 

μαθητές και οι λοιποί εμπλεκόμενοι από την εφαρμογή τους. Η αντίθεση των 

εκπαιδευτικών ήταν κυρίως ως προς τον τρόπο επιμόρφωσής τους, ώστε να υλοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα τις  δραστηριότητες τις οποίες επινοούν σε κάθε θεματικό κύκλο.    

Επιπλέον, παρουσιάστηκε μια ανομοιογένεια στις απαντήσεις των υποκειμένων σε ό, τι 

αφορά τους παράγοντες οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Ένεκα της – ως ένα 

βαθμό αναμενόμενης - απάντησης, ότι θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος πιλοτικής 

εφαρμογής τους (τα Εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν πιλοτικά κατά την περίοδο 

της πανδημίας της Covid-19), οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι  ο παράγοντας ο 

οποίος χρήζει περαιτέρω βελτίωσης είναι η επιπρόσθετη επιμόρφωσή τους πάνω στο 

θέμασε επιμέρους θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή 

των εργαστηρίων. Παρόμοια ευρήματα παρέθεσε και η Σταθάτου (2021) στην έρευνά της 

που είχε ως επίκεντρο το πλαίσιο εφαρμογής των Εργαστήριων δεξιοτήτων καθώς και τον 

τρόπο εμπλοκής των ιδιωτικών φορέων στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα της ερευνάς της Σταθάτου (2021), το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων 

εκπαιδευτικών, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει στο μέλλον επιπρόσθετη 

επιμόρφωσή τους σε ζητήματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων καθώςκαι να μειωθεί δραστικά ο όγκος της γραφειοκρατικής διαδικασίας ,ο 

οποίος αφορά τον σχεδιασμό και την αποτίμηση των δράσεων. Ένας εξίσου σημαντικός 

παράγοντας, δεύτερος κατά σειρά στην προτίμηση των συμμετεχόντων ο οποίος 

επιλέχθηκε και αυτός σε σημαντικό βαθμό, ήταν ο καλύτερος συντονισμός και 

υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών από τους υπευθύνους, όπως τον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας ή τον Σύμβουλο εκπαίδευσης. Για το συγκεκριμένο εύρημα, δεν 
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υπάρχει έρευνα που να το επιβεβαιώνει, οπότε αποτελεί αφετηρία για την διεξαγωγή 

διαλόγου και ενδεχόμενης μελλοντικής έρευνας, λόγω της ιδιαίτερης απήχησής του, όπως 

προαναφέρθηκε. 

  Εν συνεχεία, και σε ότι αφορά τις δεξιότητες οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν κατά 

προτεραιότητα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι δεξιότητες κοινωνικής 

ζωής και οι δεξιότητες του 21ου αιώνα φαίνεται να κρίνονται ως οι σημαντικότερες να 

καλλιεργηθούν κατά προτεραιότητα μέσω των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τα παραπάνω 

ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα των ερευνητών Kapici, Alcay και 

deJong (2019), οι οποίοι επισημαίνουν ότι η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων 

βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Στον αντίποδα, η μελέτη των 

Soroko, Mykhailenko και Rokoman (2020) και των Smith, Martin, Stein και Holmes 

(2020), δείχνει ότι οι δεξιότητες οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν κατά προτεραιότητα 

είναι αυτές των τεχνολογιών, της μηχανικής και της ρομποτικής, διότι όπως 

υποστηρίζουν, συνδυάζουν και γεφυρώνουν τις θεωρητικές με τις εμπειρικές γνώσεις.  

  Ένα τελευταίο ζήτηματο οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας 

εργασίας ήταν αυτό της σύνδεσής των Εργαστήριων δεξιοτήτων με το όραμα της 

σχολικής μονάδας. Κυρίαρχος τρόπος σύνδεσης, με μικρή διαφορά αναδείχθηκε το 

πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας το οποίο καλλιεργείται μέσω των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων και έπειτα η συνεργασία με άτομα και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Οι δύο 

τρόποι σύνδεσης του οράματος της σχολικής μονάδας με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη τόσο του μαθητή όσο και της κοινωνίας της οποίας ο 

μαθητής αποτελεί μέλος της. Στη συνέχεια, στην έρευνα της Κοσκοσίδου (2021) 

αναφέρεται ότι το πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας το οποίο δημιουργείται μέσω 

της εφαρμογής των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων μπορεί να συνδεθεί με 

το όραμα της σχολικής μονάδας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων εργασιακών σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ερευνήτρια διατυπώνει την άποψη ότι 

εάν υπάρχει σωστή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών του σχολείου σε 

θέματα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, μπορεί να υπάρξει και ευρύτερη συνεργασία και σε 

άλλα θέματα όπως π.χ. η ανάληψη καθηκόντων στη σχολική μονάδα. Ωστόσο, 

αναδεικνύεται ότι το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό που προέρχεται ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, δεν αποτελεί ικανή συνθήκη σύνδεσής τους με 

το όραμα της σχολικής μονάδας. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικές μονάδες έχουν να φέρουν εις πέρας καθήκοντα τα οποία δεν έχουν 
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αντικείμενο τη μαθησιακή διαδικασία αποκλειστικά, αλλά αφορούν και θέματα 

γραφειοκρατίας. Όπως φαίνεται και στην έρευνα των Ιορδανίδη, Τσακιρίδου και 

Παραφέστα (2010), οι γραφειοκρατικές δομές των δημοτικών σχολείων αναστέλλουν τον 

παιδαγωγικό προσανατολισμό τους και η αποτελεσματική λειτουργία αυτών, πλέον, 

προϋποθέτει ουσιαστική επιτέλεση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, αλλά και των 

γραφειοκρατικών θεμάτων με τα οποία επιφορτίζονται πλέον κατ’ αποκλειστικότητα οι 

σχολικές μονάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  Συμπεράσματα- Περιορισμοί- Προτάσεις 

5.1 Συμπεράσματα 

  Το θέμα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι αναμφισβήτητα πολυσυζητημένο στους 

κλάδους της εκπαίδευσης και αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της σχολικής 

ζωής. Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, με τα 

αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά ως προς τους στόχους που προσεγγίζουν ή 

πετυχαίνουν. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, όπως φαίνεται από την 

παράθεση των ευρημάτων της παρούσας αλλά και μιας σειράς σχετικών ερευνών που 

παρατίθενται στο τμήμα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, τα Εργαστήρια δεξιοτήτων  

δεν έχουν φτάσει όπως ήταν αναμενόμενο, στον μέγιστο βαθμό απόδοσης - επίτευξης 

στόχων. 

  Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό, να διερευνήσει τη συμβολή των διαφόρων 

παραγόντων της εκπαίδευσης (σχολική ηγεσία – εκπαιδευτικοί - μαθητές) στον τρόπο και 

τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εφαρμόσουν ένα νέο πρόγραμμα που είχε περιορισμένο 

χρόνο πιλοτικής εφαρμογής στα σχολεία, σε μια εποχή που ήταν σε έξαρση η πανδημία 

COVID-19. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιούργησε προβληματισμούς στους 

εκπαιδευτικούς αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και την ύπαρξη 

των κατάλληλων προϋποθέσεων για την πραγματοποίησή τους.  

  Το σχολικό κλίμα  και οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας διαδραματίζουν τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Οι αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, συγκλίνουν στην άποψη ότι ο 

αριθμός των μελών της σχολικής μονάδας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα. 

Επιπρόσθετα, τόνισαν ότι οι αποφάσεις της σχολικής ηγεσίας με επίκεντρο εστίασης τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα Εργαστήρια δεξιοτήτων, θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανάγκες των μαθητών.  

  Το μεγαλύτερο τμήμα της παρούσας έρευνας ήταν εστιασμένο στο περιεχόμενο των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων, με τα ευρήματα να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Όσον αφορά 

τις δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργηθούν, οι εκπαιδευτικοί εστίασαν κυρίως στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων της κοινωνικής ζωής (ενσυναίσθησής, αλληλοσεβασμού, 

συνεργασίας, συνεκτικότητας κ.α.). Οι δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, προετοιμάζουν 
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τον μαθητή στην κοινωνική του προσαρμογή ως μέλος του κοινωνικού ιστού το οποίο θα 

πρέπει συμβιώσει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Θεωρούν ότι υπάρχει αύξηση 

των αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές  εντός και εκτός 

του σχολικού χώρου και θεωρούν ότι το μέλλον φαίνεται δυσοίωνο, καθότι καθημερινά 

παρουσιάζονται όλο και περισσότερα νέα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, αντί να υπάρχει 

εξάλειψη αυτών. Η ενίσχυση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών οδηγεί σε 

καλύτερες κοινωνίες διότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των 

ανθρώπων και αυξάνουν τα ανακλαστικά τους σε μια σωρεία κοινωνικών ζητημάτων τα 

οποία παραμένουν άλυτα. Σχετικά με τις πρακτικές οι οποίες θεωρούνται ως πιο 

αποτελεσματικές στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, η μάθηση βάσει έργου, η οποία 

αφορά τη βιωματική μάθηση, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε ποικίλα σχέδια δράσης, 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως αποδεικνύεται, η ατομική προσπάθεια κάθε μαθητή 

αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Εάν σε μια τάξη 

δεν επιχειρείται η κατάλληλη ενεργοποίηση των μαθητών, η ενίσχυση των κινήτρων 

μάθησής τους, η ενίσχυση και καλλιέργεια των φυσικών τους κλίσεων, τότε δεν θα 

υπάρξουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως φαίνεται, το περιεχόμενο των 

δραστηριοτήτων είναι κομβικής σημασίας για το αν θα υπάρξει το κατάλληλο ενδιαφέρον 

από την πλευρά των μαθητών και συνεπώς και η επίτευξη των αρχικών στόχων που έχουν 

τεθεί.  

  Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας έρχονται ταυτίζονται με τους αρχικούς 

στόχους τους οποίους έθεσε το Ι.Ε.Π. σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών 

αποτελεί το βασικότερο όφελος και όλες οι μελλοντικές προσπάθειες  που θα 

πραγματοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων, είναι καλό να βρίσκονται 

σε συμφωνία με το παραπάνω δεδομένο. Ένα επιπλέον δεδομένο το οποίο προέκυψε μέσω 

της παρούσας έρευνας, ήταν ο τρόπος σύνδεσης του οράματος της σχολικής μονάδας με 

τα Εργαστήρια δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος σύνδεσης των στόχων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι αυτόυς της 

συλλογικότητας και συνεργασίας,  καθώς η ενίσχυση της συλλογικής διάθεσης και της 

στυνεργασίας  μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας μπορεί να αποτελέσει 

παράλληλα και όραμά της. Άλλωστε, το συλλογικό πνεύμα και η συνεργασία μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας οδηγούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας μιας 

σχολικής μονάδας.  
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  Το τελευταίο τμήμα της παρούσας μελέτης ήταν εστιασμένο στις συσχετίσεις των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων σχετικά με το αν και με ποιο τρόπο τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιδρούν στη διεξαγωγή των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Σημαντική συσχέτιση διακρίνεται στην ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών με τα εν λόγω εργαστήρια. Συγκεκριμένα, η εικόνα που αποτυπώθηκε ήταν 

ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο εκπαιδευτικός σε ηλικία, τόσο λιγότερο ενδιαφέρον έχει για 

τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και το αντίστροφο. Φαίνεται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

έχουν μεγαλύτερη ηλικία και προφανώς περισσότερα έτη προϋπηρεσίας, πλην κάποιων 

εξαιρέσεων, έχουν παγιώσει κάποιες πρακτικές τις οποίες θεωρούν αποτελεσματικές και 

οτιδήποτε καινούργιο εισχωρήσει ως νέο στην εκπαιδευτική διαδικασία το οποίο 

βρίσκεται πιθανόν εκτός του γνωσιακού τους φάσματος, δημιουργεί δυσκολίες και δεν 

τυχαίνει της μεγάλης αποδοχής τους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 

δεν έχουν πιθανόν την κατάλληλη τεχνολογική εξοικείωση που απαιτούν οι 

συγκεκριμένες δεξιότητες, σε αντίθεση με τους νεότερους που έχουν εναρμονιστεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

  Συνοψίζοντας, το νέο αυτό εγχείρημα έχει πολλές θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των μαθητών κυρίως αυτών που σχετίζονται με τις μαλακές δεξιότητες 

(softskills) αλλά και των δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου αιώνα. Αυτές οι δεξιότητες 

θεωρούνται αναγκαίες για την ομαλή μελλοντική προσαρμογή των παιδιών σε ποικίλα 

περιβάλλοντα και την ενίσχυση σύγχρονων δεξιοτήτων που αφορούν στον ψηφιακό τους 

γραμματισμό αλλά και την ενίσχυση της ενεργούς πολιτειότητας. Από την άλλη πλευρά, 

είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση - εξέλιξή τους σε καίρια σημεία που θα αναδείξει η 

πρακτική εφαρμογή τους σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης των οποίων η συμπερίληψη 

θα βελτιώσει το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των επιμέρους θεματικών τους. 

Κλείνοντας, τα Εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούν ένα από τα πιο καινοτόμα 

προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

χρειάζονται την υποστήριξη από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, για ένα σχολείο 

σύγχρονο και αποτελεσματικό που απαντά στις προκλήσεις του 21ο αιώνα. 

5.2 Περιορισμοί- Προτάσεις 

Περιορισμοί 

  Οι περιορισμοί που υπήρχαν στην παρούσα έρευνα αφορούσαν τη συλλογή των 

δεδομένων. Ο πρώτος περιορισμός αφορούσε την ιδιότητα των συμμετεχόντων στην 
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έρευνα που έπρεπε να ήταν μονάχα εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτός 

ο περιορισμός υφίσταντο διότι συγκεκριμένη έρευνα είναι εστιασμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και στις δραστηριότητες των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Ο 

δεύτερος περιορισμός αφορά στο διαδικαστικό μέρος της συλλογής δεδομένων και πιο 

συγκεκριμένα, στη δυσκολία της δια ζώσης προσέγγισης των εκπαιδευτικών λόγω των 

έκτακτων περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά της Covid-19.  Για αυτόν τον λόγο 

προτιμήθηκε η ηλεκτρονική συλλογή του δείγματος μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Πρέπει 

να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον Παπάζογλου (2018:32), σε μια διαδικτυακή έρευνα 

μπορεί να υπάρχει αλλοίωση του αποτελέσματος λόγω των ακραίων απαντήσεων που 

μπορούν να δοθούν. Ο τρίτος και τελευταίος περιορισμός - παράγοντας που επηρέασε την 

παρούσα έρευνα ήταν ο περιορισμένος χρόνος τον οποίον διάθεταν οι εκπαιδευτικοί λόγω 

του αυξημένου φόρτου εργασίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2022, περίοδο κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί είχαν αυξημένες υποχρεώσεις στις σχολικές τους μονάδες λόγω των νέων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών της πανδημίας COVID-19, οι οποίες εισήλθαν στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα, και λόγω της κρίσιμης ημερολογιακά περιόδου με 

αυξημένο φόρτο εργασίας στο φάσμα της  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και οι απαντήσεις δόθηκαν με 

τις υφιστάμενες αντιλήψεις και απόψεις εκείνης της χρονικής περιόδου. Ενδέχεται σε μια 

μελλοντική έρευνα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών να διαφέρουν διότι η συσσωρευμένη 

εμπειρία από την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων πιθανά να διαμορφώσει νέα 

δεδομένα και νέους προβληματισμούς. 

Προτάσεις 

  Ένα σημαντικό τμήμα μιας έρευνας σύμφωνα με τον Creswell (2016:199), είναι η 

υπόδειξη κατευθύνσεων για μια μελλοντική έρευνα. Οι περιορισμοί είτε στη διαδικασία 

της έρευνας, είτε στο περιορισμό του δείγματος, πάντα θα δίνουν μια διαφορετική οπτική 

γωνία που θα πρέπει να μελετηθεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπάρχουσα έρευνα. 

Οι παράγοντες που πρωταγωνίστησαν στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκαν αναλυτικά 

παραπάνω. 

Ερευνητικές  

  Οι ερευνητικές προτάσεις για μια μελλοντική έρευνα εστιάζονται κυρίως στους 

περιορισμούς του δείγματος. Μια μελλοντική ερευνητική πρόταση μπορεί να εστιάζει 

στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα δεδομένα, άρα και τα 
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αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Η διαφορά στα αποτελέσματα πιθανόν θα προκύψει 

από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εστιάζουν σε 

διαφορετικούς θεματικούς κύκλους, καθώς τα παιδιά έχουν άλλες προτεραιότητες και 

διαφοροποιημένους εξελικτικά μαθησιακού στόχους. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

έχουμε και διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, καθώς και διαφορετική 

υποστήριξη αυτών από διάφορους φορείς ή και από τη διεύθυνση του σχολείου. 

  Μια άλλη ερευνητική πρόταση αφορά το είδος του σχολείου που εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εργαζόταν σε διάφορα σχολεία (αστικά - αγροτικά). Ένας μελλοντικός ερευνητής, μπορεί 

να εστιάσει τη διεξαγωγή μιας έρευνας σε σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν έδρα κυρίως 

αγροτικές περιοχές ή σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε ολιγοθέσια 

σχολεία. Ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος παράγοντας δε λήφθηκε υπ’ όψιν στην 

παρούσα έρευνα.  

  Μια τελευταία ερευνητική πρόταση, αφορά την περιοχή που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μια παρόμοια έρευνα. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν είχε κάποιον περιορισμό σε ό, τι αφορά 

το γεωγραφικό διαμέρισμα που ανήκε το σχολείο εργασίας του εκπαιδευτικού. Έλαβαν 

μέρος εκπαιδευτικοί από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Ένας μελλοντικός ερευνητής 

μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εάν οι στόχοι 

της έρευνας αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή.  

Παιδαγωγικές  

  Οι παιδαγωγικές προτάσεις για μια μελλοντική έρευνα εστιάζονται κυρίως στο 

περιεχόμενο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ο μελλοντικός ερευνητής μπορεί να εστιάσει 

σε διαφορετικές δράσεις και  ανάγκες που πιθανόν να χρειάζονται βελτίωση. 

  Καταληκτικά, μια παιδαγωγική πρόταση για μια μελλοντική έρευνα, στην οποία ο 

ερευνητής οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιντου τα γεωγραφικώς προσδιορισμένα δεδομένα 

της κάθε περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνειότι οι δραστηριότητες, αλλά και το 

όραμα της σχολικής μονάδας συνήθως θα πρέπει συνδέονται με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής καθώς ο χώρος, οι κοινωνικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό από περιοχή σε περιοχή 

επηρεάζοντας αντιλήψεις, πεποιθήσεις και πρακτικές εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. 

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας μπορούν να ληφθούν υπόψην των τοπικών 

δημοτικών - περιφερειακών αρχών και να αποτελέσουν το ερέθισμα για αλλαγές στην 

τοπική κοινωνία.  
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Παράρτημα 1 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική 

και Διδακτική Πράξη» 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

  Ονομάζομαι Γιακουμάκης Γεώργιος και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το παρόν ερωτηματολόγιο 

αποτελεί μέρος της διπλωματικής μου εργασίας  με τίτλο: « Ο ρόλος των διαφόρων παραγόντων 

της εκπαίδευσης (διευθυντής/ύντρια – εκπαιδευτικοί - μαθητές/ήτριες) στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων» η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος: «Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη». 

  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη συλλογή δεδομένων ώστε να αναδυθούν οι παράγοντες 

εκείνοι οι οποίοι επιδρούν στο είδος και το περιεχόμενο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, σύμφωνα 

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Η προηγούμενη εμπειρία σχετικά με την ενασχόληση των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών με μια ποικιλία σχολικών δραστηριοτήτων καταδεικνύει ότι 

διαδραμάτιζαν μείζονα ρόλο καθώς εμπλούτιζαν το ημερήσιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας 

δημιουργώντας ένα κλίμα ευεξίας και δημιουργικής διάθεσης. Παρά την αδιαμφισβήτητη 

χρησιμότητά τους, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να πραγματοποιούνται σε ελάχιστα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόσφατα, έκαναν  την εμφάνισή τους στο  πλαίσιο του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, τα Εργαστήρια δεξιοτήτων  με τη μορφή της 

υποχρεωτικότητας και της καθολικότητας δημιουργώντας μια αναστάτωση στις σχολικές 

κοινότητες της χώρας μας. Οι στόχοι των επιμέρους εργαστηρίων θεωρείται ότι ενισχύουν 

γνωστικά τα παιδιά ενώ παράλληλα προάγουν και μια σειρά προσωπικών, ενδοπροσωπικών, 

διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

σύγχρονη ζωή. Θεωρήθηκε λοιπόν ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των παραμέτρων οι οποίοι 

επηρεάζουν σε διαφοροποιημένο βαθμό την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτωνόπως και η 

καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα πιθανά οφέλη τα οποία θα 
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αποκομίσει(καθώς βρισκόμαστε στο πρώτο χρόνο εφαρμογής τους),η εκπαιδευτική κοινότητα 

από την εμπλοκή της σε αυτές τις διαδικασίες.  

  Σας ενημερώνω ότι, το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν μόνο 

για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε εκτιμάται στα 10 

λεπτά.  

Με εκτίμηση,  

Γιακουμάκης Γεώργιος, Δάσκαλος ΠΕ70  

 

Παρακαλώ δηλώστε την προτίμηση σας με την ένδειξη «Χ» στο κενό κουτάκι. 

1. Φύλο:  

               Άνδρας                                        Γυναίκα 

2. Εργασιακή Σχέση : 

              Μόνιμος                                      Αναπληρωτής   

3. Η περιφερειακή ενότητα που εργάζομαι είναι:  

……………………………………………………………………………… 

 

4. Ηλικία: 

Κάτω των 30 ετών 

31-45 

46-55 

Άνω των 55 ετών  

 

5. Έτη Υπηρεσίας : 

Κάτω από 5 έτη 

6-15 έτη 

16-25 έτη  

Πάνω από έτη  

 

6. Σπουδές: 

      Βασικός τίτλος 

Μεταπτυχιακό  

2ο πτυχίο ΑΕΙ   

Διδακτορικό 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ   Ερευνητικό Μέρος  

Παρακαλώ σημειώστε στο κενό με την ένδειξη «Χ» κατά πόσο συμφωνείτε με τις 

παρακάτω προτάσεις.  

7. Η Σχολική ηγεσία (Διευθυντής/ύντρια και Σύλλογος διδασκόντων)είναι αρμόδια και σε 

ποιο βαθμό για τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στο σχολείο  

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

8. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες και σε ποιο βαθμό επηρεάζει το σχολικό 

κλίμα; 

 

9. Το σχολικό κλίμα επιδρά σημαντικά και σε ποιο βαθμό στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων;    

 

Καθόλου Λίγο  Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

10. Οι αποφάσεις της Σχολικής ηγεσίας(Διευθυντής/ύντρια και Σύλλογος διδασκόντων), 

που αφορούν τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνονται με 

γνώμονα:  

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Τις ανάγκες και το επίπεδο των 

μαθητών 

     

Τις ανάγκες και τις δυνατότητες 

των εκπαιδευτικών 

     

Τα οργανωτικά προβλήματα της 

εκπαιδευτικής μονάδας 

     

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Τη μορφήτης εξουσίας που 

ασκείται από τη Σχολική ηγεσία 

     

Τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας 

     

Την κατανομή αρμοδιοτήτων στα 

μέλη του συλλόγου διδασκόντων 

     

Την ποιότητα του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου 

     

Τον αριθμό των μελών της 

σχολικής μονάδας (διδασκόντων 

και διδασκομένων)   
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Τη διάθεση εξωστρέφειας και 

τις διαμορφωμένες σχέσειςμε 

την ευρύτερη κοινότητα 

     

 

11. Ποια ατομικά  χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και σε ποιο βαθμό επιδρούν στο 

σχολικό κλίμα:  

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Βασικές και επιπλέον σπουδές       

Ψυχική διάθεση/ανθεκτικότητα       

Ήθος και αίσθηση δικαίου       

Αναστόχασμός  πάνω στη διδακτική 

πράξη  

     

Εργατικότητα      

Διάθεση συνεργασίας/ανοιχτότητα      

Σεβασμός των δικαιωμάτων και των 

ατομικών διαφορών  

     

 

12. Ποιες πρακτικές των εκπαιδευτικών και σε ποιόν βαθμό επιδρούν στη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Διαμόρφωση καλών σχέσεων με 

γονείς και μαθητές 

     

Εμπλουτισμός των διδακτικών τους 

αντικειμένων με διάφορα μέσα και 

τεχνικές 

     

Διαμόρφωση καλών σχέσεων με 

συναδέλφους 

     

Ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση      

Καλή γνώση του αναλυτικού 

προγράμματος 

     

 

13. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε ότι χρειάζεται να καλλιεργηθούν κατά προτεραιότητα 

στις σχολικές τάξεις;  

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Δεξιότητες του νου: Στρατηγική 

σκέψη,Πλάγια σκέψη, Ρουτίνες 

σκέψεις,αναστόχασμός, Δεξιότητες 

υπολογιστικής σκέψης. 

     

Δεξιότητες κοινωνικής ζωής π.χ. 

αυτομέριμνα, υπευθυνότητα, Δεξιότητες 

διαμεσολάβησης π.χ. ενσυναίσθηση, 

επίλυση συγκρούσεων, Δεξιότητες 

επιχειρηματικότητας π.χ. πρωτοβουλία, 
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οργανωτική ικανότητα, Δεξιότητες 

ψηφιακής ιθαγένειας π.χ. ευχέρεια στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ. 

Δεξιότητες 21ου αιώνα π.χ. Δεξιότητες 

μάθησης, Παραγωγική μάθηση μέσω των 

τεχνών και της δημιουργικότητας, 

Ψηφιακή μάθηση 

     

Δεξιότητες Τεχνολογίας, Μηχανικής και 

Επιστήμης π.χ. Δεξιότητες της 

Τεχνολογίας, 

Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων, 

Ρομποτική 

     

 

 

14. Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι παρακάτω πρακτικές βοηθούν στην καλύτερη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων;  

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Πρωτοβουλία και συμμετοχή των 

μαθητών στην επιλογή 

δραστηριοτήτων και δράσεων 

     

Εμπλοκή των γονέων στα σχέδια 

δράσης 

     

Εφαρμογή πιο  τυποποιημένων 

διαδικασιών π.χ. συγκεκριμένα 

φύλλα εργασίας  

     

Μάθηση βάση έργου π.χ. 

Βιωματική μάθηση (project) 

     

Συνεργασία με την ευρύτερη 

κοινότητα  

     

Άλλο (αναφέρετε άλλες πρακτικές 

που εκτιμάται ότι συνεισφέρουν 

θετικά στη διεξαγωγή των 

εργαστηρίων). 

 

 

15. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παρακάτω οφέλη τα οποία προκύπτουν ως  προϊόν 

αποτελέσματος από την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων;  

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού 

έργου με νέα εξωδιδακτικά 

αντικείμενα  

     

Απόκτηση επιπλέον εμπειρίας για 

τους εκπαιδευτικούς  

     

Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των 

μαθητών  

     

Απόκτηση νέων γνώσεων από τους 

μαθητές 
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Ενίσχυση των δεξιοτήτων των 

μαθητών (υπευθυνότητα, 

εργατικότητα, συνεργασία κ.λπ.)  

     

Ενίσχυση του θετικού σχολικού 

κλίματος 

     

Ανάπτυξη συναισθήματος 

εθελοντισμού στην εκπαιδευτική 

κοινότητα 

     

 

16.  Πως μπορεί να συνδεθεί το όραμα της κάθε σχολικής μονάδας με τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων  ;   

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Mέσω του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού        

Μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών 

     

Μέσω του πνεύματος συλλογικότητας και 

συνεργασίας που καλλιεργείται από την 

εφαρμογή των εργαστηρίων (ανταλλαγές 

απόψεων εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) 

     

Μέσω της συνεργασίας με άτομα και φορείς       

Άλλο      

 

17. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες, κατά την άποψη σας, χρειάζονται 

βελτίωση  και σε ποιο βαθμό για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των 

Εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα πολύ 

Περισσότερος χρόνος καθολικής 

πιλοτικής εφαρμογής τους 

     

Περισσότερος χρόνος διεξαγωγής της 

κάθε θεματικής ενότητας των 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

     

Περισσότερες δυνατότητες επιλογής 

υπο-θεματικών, ανά θεματική ενότητα, 

στη σχολική κοινότητα 

     

Περισσότερες δυνατότητες σχετικά με 

την επιλογή δράσεων ανά υπο-θεματική 

ενότητα, στους/στις μαθητές-ριες 

     

Καλύτερο συντονισμό και υποστήριξη 

του έργου των εκπαιδευτικών από τους 

υπευθύνους π.χ. Διευθυντή/ντρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ή τον/τη ΣΕΕ 

     

Καλύτερη επιμόρφωση επί του 

περιεχομένου των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων 

     

Άλλο:  
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