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Έρευνα για εµένα είναι κάτι σαν στατιστική.  

Η στατιστική χρειάζεται να ξέρεις µαθηµατικά και εγώ ποτέ  
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Εισαγωγή   

Στον  εκπαιδευτικό  χώρο  η  παραδοσιακή  έρευνα  διεξάγεται ,  τις  

περισσότερες  φορές ,  χωρίς  τη  συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών  της  

πράξης ,  οι  οποίοι  καλούνται  να  εφαρµόσουν  τα  αποτελέσµατά  της  

στο  εκπαιδευτικό  πεδίο  (Μαυρογιώργος ,  2005·  Appadurai ,  2006·  

Καρράς ,  2011).   

Τις  περισσότερες  φορές ,  τα  συµπεράσµατα ,  οι  προτάσεις  των  

ποσοτικών ,  ψυχοπαιδαγωγικών  – πειραµατικών  ερευνών ,  και  η  

θεωρητική  γνώση  που  προκύπτει  από  την  µακροσκοπική  

εκπαιδευτική  έρευνα  τίθενται  σε  γενικευµένη  εφαρµογή  χωρίς  να  

λαµβάνονται  υπόψη  µια  σειρά  αποκεντρωµένοι  παράγοντες  όπως :  οι  

ιδ ιαιτερότητες  κάθε  τοπικής  κοινωνίας  και  των  σχολείων ,  δηλαδή  η  

πολιτισµική ,  κοινωνική ,  οικονοµική  πραγµατικότητα ,  οι  περιοχές   

που  λειτουργούν  τα  σχολεία :  αστικές -ηµιαστικές -αγροτικές ,  η  

οργανικότητά  τους ,  ο  εξοπλισµός  τους  σε  υλικοτεχνικές  υποδοµές ,  οι  

ενδοοµαδικές  και  εξωοµαδικές  σχέσεις  της  αποκεντρωµένης  

εκπαιδευτικής  κοινότητας ,  η  πολυπολιτισµική  σύνθεση  των  σχολικών  

τάξεων  κ .ά .  Το  γεγονός  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσµα  τα  πορίσµατα  της  

εκπαιδευτικής  έρευνας  να  θεωρούνται ,  από  τους  εκπαιδευτικούς  της  

πράξης  αξιολογικά ,  υποκειµενικά ,  µη  εφαρµόσιµα ,  και  να  επικρατεί  

καχυποψία  µεταξύ  της  ερευνητικής  κοινότητας  και  των  

εκπαιδευτικών  της  πράξης .  Παράλληλα ,  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  

είναι  ανενηµέρωτοι  πάνω  στα  συµπεράσµατα  της  εκπαιδευτικής  

έρευνας  και  παρουσιάζουν  αρνητική  στάση  στην  εφαρµογή  µεθόδων  

και   παρεµβάσεων  που  επιβάλλονται  από  τα  εκπαιδευτικά -θεσµικά  

κέντρα  εξουσίας  (Χατζηγεωργίου  & Φωτεινός ,  2003·  Κατσαρού  & 

Τσάφος ,  2003).  

      Η  παραπάνω  διαπίστωση  κάνει  φανερό  ότι  πέραν  της  κριτικής  

στην  εγκυρότητα  των  αποτελεσµάτων  των  ποσοτικών  – πειραµατικών  

ερευνών  και  των  διδακτικών  µεθόδων  – υποθέσεων  – προτάσεων  –  

κανονικοτήτων  που  απορρέουν  από  αυτές ,  υπάρχει  αδυναµία  

εφαρµογής  στην  πράξη  της  θεωρητικής  γνώσης  που  παράγεται ,  η  

οποία  (αδυναµία )  οφείλεται  στις  ιδ ιαιτερότητες  της  τοπικής  

πραγµατικότητας .  Από  την  άλλη ,  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  

αποκλείονται ,  ως  µη  ειδικοί ,   από  τη  συµµετοχή  στην  οργάνωση  –  

σχεδιασµό  εκπαιδευτικών  ερευνών ,  δηλαδή  τη  διατύπωση  

ερευνητικών  ερωτηµάτων ,  την  επιλογή  των  ερευνητικών  µεθόδων  – 

τεχνικών ,  την  υλοποίηση  µιας  εκπαιδευτικής  έρευνας  και  
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αντιµετωπίζονται  ως  ερευνητικά  υποκε ίµενα  (Μαυρογιώργος ,  2005·  

Appadurai ,  2006·  Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008·  Φλουρής ,  2008·  

Apple,  2008·  Χρονάκη ,  2010).  

Με  λίγα  λόγια  διαπιστώνεται  µια  αδυναµία  της  µακροσκοπικής  

έρευνας  και  της  πειραµατικής  έρευνας  να  καταφέρουν  να  είναι  

αντικειµενικές ,  παρόλο  που  προσπαθούν  να  προσεγγίσουν  µε  

αντικειµενικότητα  τα  πράγµατα  σε   αποκεντρωµένους  εκπαιδευτικούς  

µικρόκοσµους  – πεδία ,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  µια  δυναµική  

κατάσταση ,  εξελίξ ιµη  διαδικασία ,  και  επηρεάζονται  καθηµερινά  από  

παράγοντες  που  δεν  προσδιορίζονται  χωρίς  τις  αισθήσεις  και  την  

εµπειρία  των  ατόµων ,  που  καθηµερινά  έρχονται  σε  επαφή  και  

αλληλεπιδρούν  µε  τις  πραγµατικότητες ,  δηλαδή  τους  εκπαιδευτικούς  

της  πράξης ,  τον /την  διευθυντή /τρια  του  σχολείου ,  το /την  σχολικό /ή  

σύµβουλο ,  το  Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεµόνων  και  άλλων  

κοινωνικών  φορέων  –θεσµών  στενά  συνδεµένων  µε  τη  σχολική  ζωή  

µίας  τοπικής  κοινωνίας .  Επίσης  η  µακροσκοπική  έρευνα ,  ενώ  µπορεί  

να  συσχετίσει  δεδοµένα  – απόψεις   και  να  αποτυπώσει  σχέσεις  

µεταξύ  µεταβλητών ,  είναι  δύσκολο  να  αποτυπώσει  σε  βάθος  την  

αποκεντρωµένη  – πολυπαραγοντική  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  

(Bryman, 1984·  Μακράκης ,  1998·  Carr & Kemmis,  2002·  

∆ακοπούλου ,  2002·  Χατζηγεωργίου ,  2008·  Γραµµατικόπουλος ,  

2010).  

Η  αδυναµία  αυτή  έχει  σαν  συνέπεια  τα  αποτελέσµατα  των  

ψυχοπαιδαγωγικών  ερευνών  να  µη  φτάνουν  να  εφαρµόζονται  στο  

σχολικό  στίβο ,  γιατί  οι  εκπαιδευτικοί  τα  αντιµετωπίζουν  µε  

καχυποψία ,  αφού  οι  ίδ ιοι  είναι  αποκλεισµένοι  από  την  ερευνητική  

διαδικασία  παραγωγής  τους .  Έτσι  η  θεωρία  και  η  πράξη  βρίσκονται  

σε  συνεχή  διάσταση ,  µε  αποτέλεσµα  να  µην  βελτιώνεται  ουσιαστικά  

η  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  (Carr  & Kemmis,  2002·  Grundy,  

2003·  Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003·  Τζάρτζας ,  2008).    

Λύση  στην  παραπάνω  αδυναµία  της  ψυχοπαιδαγωγικής  – 

πειραµατικής  έρευνας  µπορεί  να  δώσει  µια   ερευνητική  µεθοδολογική  

προσέγγιση ,  µε  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  και  µε  παραγωγή  γνώσης  

τοπική  εφαρµογής .  Εδώ  η  γνώση  µπορεί  να  αναδυθεί  µέσα  από  τη  

σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  µε  ερευνητές  τους  ίδιους  τους  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Αυτή  η  ερευνητική  µεθοδολογία  είναι  η  

έρευνα δράσης (action research) (Μπαγάκης ,  1993·  Πηγιάκη ,  2001·  

Βάµβουκας ,  2007) ή  για  άλλους  ενεργός έρευνα,  (Κοσµίδου ,  1989) ή  
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έρευνα – δράση (Γώγου ,  1995·  Αγγελόπουλος  κ .ά . ,  2001),  η  οποία  

προσπαθεί  να  ενώσει  αυτά  που  η  παραδοσιακή  ερευνητική  

µεθοδολογία  διαχωρίζει ,  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  εντάσσοντας  το  

µαχόµενο  εκπαιδευτικό  της  πράξης  σε  όλα  τα  στάδια  της  ερευνητικής  

διαδικασίας :  διατύπωση  ερευνητικών  ερωτηµάτων ,  σχεδιασµό ,  

επιλογή  ερευνητικών  εργαλείων ,  υλοποίηση ,  αξιολόγηση ,  

δηµοσίευση  των  αποτελεσµάτων ,   δίνοντάς  του  τη  δυνατότητα  να  

βελτιώσει ,  σε  ισότιµη–δηµοκρατική   συνεργασία  µε  εξειδικευµένους  

ερευνητές ,  ενδιαφερόµενους  µαθητές ,  γονείς ,  συναδέλφους ,  την  

εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  προς  όφελος  όλων  των  συµµετεχόντων  

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία .  

Θεωρούµε  τη  συγκεκριµένη  ερευνητ ική  µεθοδογία  πολύ  

σηµαντική  για  την  εκπαίδευση ,  διότι  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνδέει  

τη  θεωρία  µε  την  πράξη  και  να  εντάσσει  στις  ερευνητικές  

διαδικασίες  το  µαχόµενο  εκπαιδευτικό  της  πράξης ,  αναπτύσσοντάς  

τον  επαγγελµατικά  και  αποδίδοντάς  του  εκπαιδευτικό  και  ερευνητικό  

κύρος .     

Από  τις  παραπάνω  ελληνικές  µεταφράσεις  του  αγγλικού  όρου  

action research που  καθιέρωσαν  οι  J . Col l ier (1945) και  Κ .  Lewin 

(1946), επιλέξαµε  να  χρησιµοποιήσουµε  στην  εργασία  µας  τον  όρο  

έρευνα δράσης που  χρησιµοποιούν  και  οι  Μπαγάκης  (1993),  Πηγιάκη  

(2001),  Βάµβουκας  (2007),  διότι  θεωρούµε  ότι  τονίζει  ένα  βασικό  

χαρακτηριστικό  του  συγκεκριµένου  µεθοδολογικού  ερευνητικού  

εργαλείου ,  να  ξεκινά  από  την  πράξη – δράση του  εκπαιδευτικού  την  

οποία  ερευνά  ο  ίδ ιος ,  µέσα  από  αναστοχαστικές  διαδικασίες ,  

συνδέοντας  αυτά  που  η  παραδοσιακή  έρευνα  τείνει  να  διαχωρίζει :  

την  πράξη  µε  τη  θεωρία .  Ο  όρος  έρευνα – δράση θεωρούµε  ότι  τονίζει  

τον  κυκλικό  – σπειροειδή  χαρακτήρα  της  ερευνητικής  µεθοδολογίας  

και  την  ικανότητά  της  να  συνδέει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  χωρίς  να  

διασαφηνίζει  ότι  η  ερευνητική  µεθοδολογία  ξεκινά  από  την  

παρατήρηση  της  πράξης .  Επίσης  αποκλείσαµε  την  ελληνική  

µετάφραση  του  action research ως  ενεργός έρευνα της  Κοσµίδου  (1989)  

διότι  φαίνεται  να  ξεχωρίζει  – αποκλείε ι  άλλες  ερευνητικές  µεθόδους  

(πειραµατική ,  µελέτη  περίπτωσης  κτλ . )  από  τη  δράση  – πράξη .  

Με  τους  όρους  «πράξη» – «δράση» του  εκπαιδευτικού  

εννοούµε  την  επαγγελµατική  πράξη  του  εκπαιδευτικού  που  ερευνάται  

µέσα  σε  ένα  πλαίσιο  ατοµικής  –  επαγελµατικής  και  κοινωνικής  

συµπεριφοράς ,  αντικειµενικά  παρατηρήσιµο  ή  υποκειµενικά  
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προσεγγίσιµο  από  τον  ίδ ιο  ή  τρίτους  τόσο  ως  εξωτερικό  

παρατηρήσιµο  «επεισόδιο» όσο  και  σαν  εσωτερικός  λόγος  – 

αναστοχασµός ,  αλλά  και  σε  σχέση  µε  το  ευρύτερο  κοινωνικό ,  

οικονοµικό ,  πολιτικό  πλαίσιο  και  τους  λόγους  (d iscourses),  τις  

φανερές  ή  κρυφές  αξίες ,  πεποιθήσεις ,  άρρητες  θεωρίες  που  την  

προδιαγράφουν  και  την  ετεροκαθορίζουν  (Kemmis,  2009).  Η  

επαγγελµατική  πράξη  του  εκπαιδευτικού  σε  αυτή  την  εργασία  

θεωρείται  στη  βάση  της  νέο  – Αριστοτελικής  παράδοσης ,  δηλαδή  της  

ηθικής  πράξις µε  φρόνησις για  το  κοινό  καλό  ενωµένη  σε  µια  διαλεκτική  

αλληλεπιδραση  –  σχέση  ηθικής και  πράξις και  πράξις µε  ηθική και  

φρόνησις (Carr & Kemmis,  2002·  Grundy, 2003·  Green,  2009·  Kemmis, 

2009).   

Η  απόφασή  µας  να  µελετήσουµε  τα  επιστηµολογικά  

χαρακτηριστικά  της  εφαρµογής  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  δράσης  

στην  Ελλάδα  την  τελευταία  εικοσαετία  (1990 – 2010) στοχεύει  στο  

να  οριοθετήσει  επιστηµολογικά  τα  πράγµατα  στην  Ελλάδα  όσον  

αφορά  την  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  

στην  ελληνική  εκπαιδευτική  έρευνα ,  αναδεικνύοντας  πλεονεκτήµατα  

και  αδυναµίες  της .    

Πηγές  του  υλικού  που  µελετήθηκε  αποτέλεσαν  διδακτορικές  

και  µεταπτυχιακές  εργασίες  καθώς  και  άρθρα  που  δηµοσιεύτηκαν  την  

τελευταία  εικοσαετία  (1990–2010) και  αφορούσαν  το  σχεδιασµό ,  την  

εφαρµογή  εκπαιδευτικής  έρευνας  δράσης  σε  ελληνικά  σχολεία  

πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  καθώς  και  σε  

πανεπιστήµια .  

Στην  εργασία  µας  αυτή ,  κάνουµε  µια  ιστορική  αναδροµή  από  

τις  απαρχές  εφαρµογής  της  έρευνας δράσης στην  κοινωνική  –  

εκπαιδευτική  έρευνα  στην  Αµερική ,  την  Ευρώπη ,  την  Αυστραλία  και  

καταλήγουµε  στην  Ελλάδα .  Παρουσιάζουµε  επίσης  τα  βασικά  

χαρακτηριστικά  της ,  την  ιστορική  και  επιστηµολογική  θεµελίωσή  της  

και  τις  θεµελιώδε ις  αρχές  της .  Στην  συνέχεια  συσχετίζουµε  

χαρακτηριστικά  της  έρευνας  δράσης  µε  τη  θεωρία  των  γνωστικών  

ενδιαφερόντων  – διαφερόντων  του  J .  Habermas (1965),  τ ις  θεωρίες  

για  τα  Αναλυτικά  Προγράµµατα  και  την  εκπαιδευτική  έρευνα  του  L.  

Stenhouse (1975),  της  S.  Grundy (1987) και  των  Carr & Kemmis 

(1986) και  τις  κατηγοριοποιήσεις  για  την  έρευνα  δράσης  των  B. 

Somekh & K. Zeichner (2009) και  ερευνούµε ,  µε  το  ποιοτικό  

ερευνητικό  εργαλείο  της  ποιοτικής  ανάλυσης  περιεχοµένου ,  τα  
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θετικιστικά ,  τα  ερµηνευτικά  ή  τα  χειραφετικά  χαρακτηριστικά ,  που  

παρουσιάζει  η  συγκεκριµένη  ερευνητική  µεθοδολογία  κατά  την  

εφαρµογή  της  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  στην  Ελλάδα  τα  είκοσι  

τελευταία  χρόνια ,  1990 – 2010. Στο  τέλος  αναλύουµε  και  

παρουσιάζουµε  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνάς  µας  και  συζητούµε  τα  

επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  που  αναλύθηκαν .    

Η  εργασία  µας  αποτελείται  από  δύο  µέρη :  το  θεωρητικό ,  Α΄  

Μέρος ,  και  το  εµπειρικό ,  Β΄  Μέρος .  

 Στο  Α΄  Μέρος ,  στο  Κεφάλαιο  1 της  εργασία  µας  γίνεται  µια  

ιστορική  αναδροµή  γενικά  για  την  εκπαιδευτική  έρευνα .  Στο  

Κεφάλαιο  2 αναφερόµαστε  στα  θεµελιώδη  χαρακτηριστικά  και  τους  

όρους  της  έρευνας  δράσης .  Στο  Κεφάλαιο  3 παρουσιάζουµε  

περιληπτικά  τη  θεωρία  των  γνωστικών  ενδιαφερόντων  –  διαφερόντων  

του  J .  Habermas (1965) συσχετίζοντάς  τη  µε  επιστηµολογικά  

χαρακτηριστικά  της  έρευνας  δράσης ,  αναφέροντας  και  τους  

συσχετισµούς  που  έγιναν  από  τους :  Carr & Kemmis (1986),  Crundy 

(1987),  Somekh & Zeichner (2009).   

Στο  Β΄  Μέρος ,  που  αποτελεί  το  εµπειρικό  κοµµάτι  της  

εργασίας  µας  στο  Κεφάλαιο  4 παρουσιάζουµε  τους  στόχους  της  

έρευνας ,  διατυπώνουµε  τα  ερευνητικά  µας  ερωτήµατα ,  επιλέγουµε ,  

διαµορφώνουµε  και  παρουσιάζουµε  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο  και  

προχωράµε  στην  ανάλυση  των  ερευνών  που  συλλέξαµε ,  ερευνώντας  

βάσεις  δεδοµένων  διδακτορικών  και  µεταπτυχικών  εργασιών  καθώς  

και  βάσεις  ηλεκτρονικών  περιοδικών ,  και  δηµοσιεύσεις .  Στο  

Κεφάλαιο  5 παρουσιάζουµε  τα  ερευνητικά  µας  αποτελέσµατα ,  µιλάµε  

για  τους  περιορισµούς  της  έρευνάς  µας  και  κάνουµε  µια  προσπάθεια  

ερµηνείας  των  ερευνητικών  µας  αποτελέσµάτων .  Κάνουµε  επίσης  

κάποιες  προτάσεις  γ ια  παραπέρα  αξιοποίηση  των  αποτελεσµάτων  και  

περαιτέρω  ερευνητική  αναζήτηση .  

Στο  παράρτηµα  παρουσίαζεται  διεξοδικά  η  ανάλυση  κάθε  

έρευνας .   

Η  πρωτοτυπία  της  έρευνάς  µας  έγκειται  στο  ότι  στην  Ελλάδα  

δεν  υπάρχει  ανάλογη  ερευνητική  προσπάθεια  που  να  διερευνά  τα  

επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  δράσης  

ενώ  απουσιάζει  και  η  ανάλογη  βάση  δεδοµένων  που  θα  συγκέντρωνε  

ερευνητικές  προσπάθειες  (ερευνητικές  εργασίες ,  διατριβές ,  

µεταπτυχιακές  εργασίες  κτλ . )  που  αφορούν  την  συγκεκριµένη  

ερευνητική  µεθοδολογία .  Αυτό  το  κενό  δηµιουργεί  ασάφειες  και  
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παρανοήσεις  όσον  αφορά  τη  µεθοδολογία ,  τα  εργαλεία  και  τις  

διαδικασίες  της .   
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Η  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  ΓΕΝΙΚΑ  

 
Εισαγωγή  

 Στο  κεφάλαιο  αυτό  γ ί νε τα ι  µ ια  ισ τορ ική  αναδροµή  πάνω  

στην  εκπα ι δευ τ ι κή  έρευνα ,  στο  πώς  δοµήθηκε  η  εκπα ι δευ τ ική  

θεωρ ία  µέσω  της  Φιλοσοφ ίας  αρχ ικά  και  αργότερα  µε  τα  

πορ ίσµατα  της  Πε ιραµατ ι κής  Ψυχοπαι δαγωγ ικής  κα ι  Κοινων ικής  

έρευνας .  Στην  πορε ία  του  κεφαλα ίου  δ ιαφαί ν ετα ι  ο  αποκλε ισµός  

του  εκπα ιδ ευ τ ι κού  της  πράξης  από  την  εκπα ι δευ τ ι κή  έρευνα  σε  

όλες  τ ι ς  ισ τορ ικές  εποχές .  Στο  τέλος  του  κεφαλαίου  δ ιατυπώνετα ι  

η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρ ίας ,  που  προκύπτε ι  από  την  

ψυχοπα ιδαγωγ ική  κα ι  κο ινων ική  έρευνα ,  µε  την  δ ιδακτ ι κή  πράξη  

κα ι  η  ανάγκη  συµµετοχής  στην  έρευνα  των  εκπα ι δευ τ ικών  της  

πράξης .   

Θα  πρέπε ι  να  επ ισηµάνουµε  ότ ι  η  ισ τορ ική  εξ έλ ιξη  που  

καθ ι έρωσε  την  πα ι δαγωγ ική  ως  επ ισ τήµη  δεν  ε ί χ ε  γραµµ ικό  

χαρακτήρα .  Το  εµπε ιρ ι κό  –  θε τ ι κ ισ τ ι κό  –  ποσοτ ι κό   ερευνητ ικό  

«παράδε ι γµα» στην  Ψυχολογ ία  κα ι  τ ι ς  Κοινων ικές  επ ιστήµε ς  κα ι  

το  ερµηνευ τ ι κό  εξελ ί χθηκαν  παράλληλα  από  τ ι ς  αρχές  του  20ο υ  

α ιώνα  καθορ ί ζον τας  τη  σχέση  θεωρ ίας  κα ι  πράξης .  Το  κρ ι τ ι κό  –  

ερµηνευ τ ι κό  «παράδε ι γµα»,  στο  οπο ίο  κάνουµε  αναφορά  στα  Κεφ .  

2  κα ι  3  της  εργασ ίας  µας ,  εµφαν ί ζ ετα ι  στα  µέσα  του  20ο υ  α ιώνα  

κα ι  παίρνε ι  παράλληλη  θέση  εξέλ ιξης  µε  τα  δύο  προηγούµενα  

«παραδε ί γµατα».  Στ ι ς  µέρες  µας ,  στην  κο ι νων ική  έρευνα  

συναντούµε  εκφάνσε ι ς  και  από  τα  τρ ία  επ ιστηµολογ ι κά  

«παραδε ί γµατα».  Η  σχέση  θεωρ ίας  κα ι  δ ι δακτ ι κής  πράξης ,  

σύµφωνα  µε  τον  Τζάρτζα  (2008) ,  δεν  αποτέλεσε  µ ια  σταθερά στ ι ς  

επ ισ τήµε ς  της  Αγωγής  αλλά  µεταβαλλόταν  συνεχώς  πότε  υπέρ  της  

θεωρ ίας  και  πότε  υπέρ  της  πράξης  καθόλη  τη  δ ιάρκε ια  του  20ο υ  

α ιώνα .    

1 .1 Η  Εκπα ιδευτ ική  έρευνα ,  ισ τορ ική  αναδροµή  –  βασ ικές  

επ ιρροές  

H παιδαγωγική ,  σύµφωνα  µε  τον  Βάµβουκα  (2007),  στην  πορεία  

της  για  να  θεµελιωθεί  σε  επιστήµη  πέρασε  από  τρία  στάδια :  το  

στάδιο  της  Θεωρητικής  ή  Φιλοσοφικής  Αγωγής ,  το  στάδιο  της  



 - 16 - 

Εµπειρικής  Παιδαγωγικής  και  το  στάδιο  της  Πειραµατικής  

Παιδαγωγικής .   

Η  φιλοσοφική  παιδαγωγική  προσέγγ ισε  τη  διδασκαλία  ως  

µετάδοση  γνώσεων  από  το  δάσκαλο  στο  µαθητή  µέσω  του  λόγου  και  

κυριάρχησε  ως  το  τέλος  του  17ου  αιώνα .  

Η  εµπειρική  παιδαγωγική  προσέγγισε  τη  διδασκαλία  όχι  µόνο  ως  

µετάδοση  γνώσεων ,  από  το  δάσκαλο  στο  µαθητή ,  αλλά  και  

πρακτικών  εµπειριών ,  δηλαδή  δεξιοτήτων  και  γνώσεων  που  

προκύπτουν  από  την  ενασχόληση  µε  τα  πράγµατα  (µαθητεία) .  

Γνώσεις  που  αποκτούνται  είτε  µέσω  της  καθηµερινής  εµπειρίας  του  

εκπαιδευτικού  είτε  από  την  από  κοινού  εµπειρία  εκπαιδευτικού  και  

µαθητή  πάνω  στην  πράξη .  Η  εµπειρική  παιδαγωγική  κυριάρχησε  το  

18ο  αιώνα  µε  εκπροσώπους  φιλοσόφους  και  παιδαγωγούς  όπως :  ο  J . 

A.  Comenius (1592-1670),  o J .  H. Pestalozzi  (1746-1827),  o J .  J . 

Rousseau (1712-1778),  I.  Kant (1724-1804),  o J .  F.  Herbart  (1776-

1841).  Στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  η  εµπειρική  παιδαγωγική  

µετασχηµατίστηκε  στις  Η .Π .Α .  και  στην  Ευρώπη  στο  κίνηµα  της  Νέας 

Αγωγής (1915) µε  παιδοκεντρικό  και  εµπειρικό  προσανατολισµό  

συνδέοντας  τη  θεωρία  µε  την  πράξη .  Κύριοι  εκπρόσωποι  του  

κινήµατος  της  Νέας  Αγωγής  ήταν  οι :  J . Dewey (1859-1952),  W. H. 

Ki lpatr ik (1871-1965),  Μ .  Μοntessori  (1870-1952),  O.  Decroly 

(1871-1932),  A.  S.  Makarenko (1888-1939).  Σύµφωνα  µε  το  

Βάµβουκα  (2007)  το  κίνηµα  της  Νέας  Αγωγής  στην  Ελλάδα  

ενσάρκωσε  ο  Α .  ∆ελµούζος  (1880-1956),  µε  την  κίνηση  του  Σχολείου  

Εργασίας ,  ως  διευθυντής  του  Ανώτερου  ∆ηµοτικού  Παρθεναγωγείου  

Βόλου  (1908-1911),  του  Μαράσλειου  ∆ιδασκαλείου  (1923-1929) και  

ως  καθηγητής  στο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  (1929-1938).  

Η  πειραµατική  παιδαγωγική  γεννιέται  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  

στην  Ευρώπη  µε  την  ανάπτυξη  των  επιστηµών  της  Ψυχολογίας ,  της  

Κοινωνιολογίας ,  της  Ιατρικής  και  της  Μηχανικής .  Ήταν η εφαρµογή των 

κανόνων της πειραµατικής µεθόδου στη µελέτη των εκπαιδευτικών προβληµάτων και 

καταστάσεων αγωγής που µπορεί να µετρηθούν (Βάµβουκας ,  2007: 20).   

Η  εκπαιδευτική  έρευνα ,  σύµφωνα  µε  τις  Verma & Mal l ick (2004) 

ξεκίνησε  ως  πειραµατική  έρευνα  στο  δεύτερο  µισό  του  19ου  αιώνα  

στην  Αγγλία  όταν  ο  W. Wundt,  στα  1879, ίδρυσε  το  πρώτο  

εργαστήριο  για  θέµατα  ψυχολογίας  και  εκπαίδευσης .  Η δηµιουργία του 

πρώτου ψυχολογικού εργαστηρίου από το Wundt σηµατοδότησε τη µετατροπή της 

Ψυχολογίας σε πειραµατική επιστήµη (Πουρκός  & ∆αφέρµος ,  2010: 26).  Η  
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εκπαιδευτική  έρευνα  αρχικά  συνδέθηκε  µε  τις  νατουραλιστικές  

επιστήµες  και  είχε  χαρακτήρα  ψυχοµετρικής  µέτρησης  µε  

επεξεργασία  ποσοτικών  δεδοµένων  στη  βάση  της  άποψης  του  

Thorndike (1918):  ό, τι υπάρχει, υπάρχει πάντοτε σε κάποια ποσότητα η οποία 

µπορεί να µετρηθεί (Thorndike,  1918: 16 στο  Verma & Mal l ick,  2004: 

121).  Ο  Thorndike ήταν  αυτός  που  εισήγαγε  τις  στατιστικές  

µεθόδους  και  τα  ψυχοµετρικά  τεστ  στην  εκπαιδευτική  έρευνα .  Αυτός  

και  οι  φοιτητές  του  κατασκεύασαν  έναν  αριθµό  τεστ  και  κλιµάκων  

για  να  µετρήσουν  την  ακαδηµαϊκή  πρόοδο  των  µαθητών .  Ο  

Thorndike,  πραγµατοποίησε  τα  πειράµατα  και  τις  ψυχολογικές  

µετρήσεις  του  στο  εργαστήριο  και  όχι  στον  φυσικό χώρο  της  

εκπαίδευσης ,  το  σχολείο .  

Οι  απαρχές  της  παιδαγωγικής  έρευνας  σχετίζονται  άµεσα  µε  την  

πειραµατική  έρευνα  στην  Ψυχολογία ,  τις  κλίµακες  µέτρησης ,  το  

ποσοτικό  «παράδειγµα», το  συµπεριφορισµό  και  την  εργαστηριακή  

παρατήρηση  σε  χώρους  εκτός  της  πραγµατικότητας  τους  σχολείου .  Η 

παιδαγωγική πρέπει να θεµελιώνεται στην παρατήρηση και το πείραµα. Πρέπει να 

είναι, πριν από όλα, πειραµατική […] Τα προβλήµατα της ψυχολογίας της 

παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης δεν λύνονται µε φιλοσοφικές θεωρίες αλλά µε την 

αργή, υποµονετική και λεπτοµερή µελέτη των γεγονότων (Binet ,  1898 στο  

Βάµβουκας ,  2008: 20).  Η  πειραµατική  παιδαγωγική  στις  αρχές  του  

20ου  αιώνα  ενέταξε  στα  εργαλεία  της  τη  στατιστική ,  ωφελήθηκε  από  

την  ανάπτυξή  της  και  στηρίχθηκε  σε  αυτή  (Βάµβουκας ,  2008).   

Στην  ιστορική  πορε ία  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  τις  δεκαετίες  

του  ΄30,  ΄40,  ως  επέκταση  των  ποσοτικών  µετρήσεων  και  των  τεστ ,  

εισάγεται  η  ιδέα  – καινοτοµία  των  διδακτικών  µηχανών  στην  

εκπαίδευση  ως  εργαλείο  αυτοδιδασκαλίας  από  τον  Pressey στα  1920. 

Ο  Skinner,  στα  1954, κατασκευάζει  και  εφαρµόζει  στην  εκπαίδευση  

τις  πρώτες  διδακτικές  µηχανέςֹ  ουσιαστικά  µηχανές  εξέτασης  – 

ελέγχου   της  αποκτηθείσας  γνώσης  κι  όχι  διδασκαλίας ,  οι  οποίες  στις  

Η .Π .Α .  θεωρήθηκαν  παράγοντες  εκσυγχρονισµού  του  εκπαιδευτικού  

συστήµατος .  Παράλληλα  ξεκινά  τη  δεκαετία  του  ΄50 η  έρευνα  στα  

Αναλυτικά  Προγράµµατα ,  (Α .Π .  ή  ΑΠ)  από  τον  Ralph Tyler,  στα  

1949, ο  οποίος  εισάγει  την  µπιχεβιοριστική  ιδέα  των  εκπαιδευτικών  

στόχων  στη  σύνθεση  και  δοµή  των  Α .Π .  Στο  βιβλίο  του  Βασικές αρχές 

του Αναλυτικού Προγράµµατος και της ∆ιδασκαλίας στα  1947, εισάγει  την  

άποψη  ότι  το  Α .Π .  είναι  µέσον  για  να  επιτευχθούν  στόχοι  και  
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περιέχει  τεχνικές  αξιολόγησης  του  κατά  πόσο  αυτοί  οι  στόχοι  

επιτεύχθηκαν  (Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008).   

Η  στροφή  της  ψυχολογίας  στις  εσωτερικές  διαδικασίες  σκέψης ,  η  

κατανόηση  της  πραγµατικότητας  των  ανθρώπων  επικοδοµηστικά  

(Κονστρουκτιβιστικά)  και  προσωποκεντρικά  µέσα  από  τις  µελέτες  

των  P iaget,  Bruner ,  Rogers και  η  επικράτηση  της  άποψης  ότι  οι  

πολύπλοκες  µορφές  και  εκφάνσεις  της  ανθρώπινης  συµπεριφοράς  δε  

µπορεί  να  µετατραπούν  σε  απλά  στοιχεία  – συστατικά  που  µπορεί  να  

µετρηθούν  ποσοτικά ,  οδήγησαν  την  εκπαιδευτική  έρευνα  να  στραφεί  

σε  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις  της  κοινωνικής  και  κατ ’  επέκταση  της  

εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  

Η  εκπαιδευτική  έρευνα  και  η  πειραµατική  παιδαγωγική  

σχετίζονται  µε  την  οργάνωση  και  αποτελεσµατικότητα  της  

εκπαίδευσης  σε  εθν ικό  – κρατικό  επίπεδο .  Η εισαγωγή του επιστηµονικού 

πνεύµατος στην Παιδαγωγική προχώρησε παράλληλα µε την ανάπτυξη του 

ορθολογισµού και τη µέριµνα για την αναζήτηση αποτελεσµατικών µέσων ανάπτυξης 

της παραγωγικότητας (Βάµβουκας ,  2007: 27).  Η  υπόσχεση  της  

πειραµατικής  παιδαγωγικής  ήταν  να  φέρει   αντικειµενικότητα  –

µετρήσιµα  αποτελέσµατα  στην  εκπαίδευση  από  αυτά  της  εµπειρικής  

παιδαγωγικής  και  της  Νέας  Αγωγής  των  J . Dewey, W. H. Ki lpatr ik,  

Μ .  Μοntessori  κ .ά . .  Από  τις  αρχές  της  εµφάνισής  της  σχετίστηκε  µε  

την  έρευνα  στην  ψυχολογία  και  ακολούθησε  αρχικά  το  ποσοτικό  

«παράδειγµα» και  τις  µεθόδους  έρευνας  των  φυσικών  επιστηµών  

(αποπλαισιωµένη  εργαστηριακή  έρευνα ,  ποσοτικοποίηση  

µεταβλητών ,  έρευνα  εκτός  του  πεδίου  της  πραγµατικής  πράξης ,  

δηλαδή  το  σχολικό  χώρο )  για  να  στραφεί  τελικά  στον  άνθρωπο  ως  

πρόσωπο ,  µε  την  πολυπλοκότητα  των  εκφάνσεων  και  των  ερµηνειών  

της  συµπεριφοράς  του ,  τις  οποίες  (ερµηνείες )  ερευνά  µέσα  από  

ποιοτικές  ερµηνευτικές  µικρο -προσεγγ ίσεις ,  διατηρώντας  όµως  σε  

µεγάλο  βαθµό  την  παράδοση  των  µακροσκοπικών  ποσοτικών  

τεχνικών  προσεγγίσεων .   

Η  εκπαιδευτική  έρευνα ,  όσον  αφορά  τη  µεθοδολογία ,  από  

εργαστηριακή  –  πειραµατική  εξελίχθηκε  σε  έρευνα  πεδίου ,  µελέτη  

περίπτωσης ,  και  από  θεωρητική  εξελίχθηκε  σε  εφαρµοσµένη  έρευνα ,  

έρευνα  δράσης ,  έρευνα  αξιολόγησης  (Verma & Mal l ick,  2004).  

Σε  σχέση  µε  το  ρόλο  του  ερευνητή ,  αρχικά  ήταν  υπόθεση  µόνο  

του  ερευνητή  και  των  συνεργατών  του ,  ο  οποίος  καθόριζε  τα  

ερευνητικά  ερωτήµατα ,  τις  µεθόδους  και  έλεγχε  τις  µεταβλητές  που  
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επηρέαζαν  τα  αποτελέσµατά  του .  Η  γνώση  που  παραγόταν  από  τους  

ειδικούς  ερευνητές  δεν  ήταν  συνδεδεµένη  µε  την  πράξη .  Θεωρία  και  

πράξη  ήταν  δύο  ξεχωριστοί  τοµείς  της  εκπαιδευτικής  έρευνας ,  οι  

οποίοι  κυριαρχούνταν  από  διαφορετικά  πρόσωπα :  τον  εξειδικευµένο  

ερευνητή  και  τον  εκπαιδευτικό  της  πράξης  (Verma & Mal l ick,  2004).  

Στην  πορεία  της  στον  ΄20 αιώνα  η  εκπαιδευτική  έρευνα  

επικεντρώθηκε  σε   θέµατα  και  προβλήµατα  που  αφορούσαν  τη  

µάθηση  και  την  κοινωνική  συναισθηµατική  ανάπτυξη  του  παιδιού  

µέσα  στην  τάξη .  Οι  ερευνητές  της  εκπαίδευσης  διεξήγαγαν  από  

κοινού  έρευνες  µε  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης  σε  πραγµατικές  ή  

ελεγχόµενες  πειραµατικές  συνθήκες  µε  σκοπό  τη  βελτ ίωση  της  

πολύπλευρης  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Ωστόσο ,  όπως  

φαίνεται  από  τη  διεθνή  βιβλιογραφία ,  στην  εκπαιδευτική  έρευνα ,  

συνεχίζει  να  υπάρχει  εµφανής  απόσταση  ανάµεσα  στους  

εκπαιδευτικούς  βασικής  εκπαίδευσης  (τους  εκπαιδευτικούς  της  

πράξης )  και  τους  πανεπιστηµιακούς  ερευνητές  της  εκπαίδευσης  

(Verma & Mal l ick,  2004֗  Grawitz ,  2006֗ Καρράς ,  2011).  Η  ανάγκη  

γενικά  για  δηµοσιεύσεις ,  για  παροχή  αποδείξεων  ερευνητικών  

δραστηριοτήτων ,  γ ια  δηµοσιεύσεις  άρθρων  µε  συγκεκριµένες  

τεχνικές  προδιαγραφές  σε  έγκυρα  διεθνή  περιοδικά ,  κάνουν  τον /την  

ερευνητή /τρια  να  αποµακρύνεται  από  τη  συνεργασία  του  µε  τον  

εκπαιδευτικό  της  πράξης ,  µε  αποτέλεσµα  τα  οφέλη  από  τις  

ερευνητικές  διαπιστώσεις  – συµπεράσµατα  να  µην  περνάνε  στην  

πράξη .  Από  την  άλλη ,  ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης  δε  δέχεται  εύκολα  

υπαγορεύσεις  από  τον  ερευνητή ,  διεκδικεί  επιστηµονική  αυτονοµία ,  

δεν  είναι  καταρτισµένος  κατάλληλα  γ ια  να  λαµβάνει  µέρος  στις  

έρευνες  ως  ισότιµος  ερευνητής ,  έχει  αποδεχτεί  το  ρόλο  του  σαν  

ερευνώµενου  ή  του  καταναλωτή  ερευνητικών  ευρηµάτων .  Ο  

Hargreaves (1996),  καθηγητής  εκπαίδευσης  στο  τµήµα  Εκπαίδευσης  

του  Πανεπιστηµίου  του  Cambridge, αναφέρει  ότι  στο  Ηνωµένο  

Βασίλειο  µεγάλο  µέρος  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  που  έχει  διεξαχθεί  

τα  τελευταία  χρόνια  δε  σχετίζεται  µε  την  εκπαιδευτική  πράξη .  Oι 

εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να θεωρούν τον εαυτό τους προµηθευτές δεδοµένων χωρίς 

ερευνητικά καθήκοντα και οι πανεπιστηµιακοί να θεωρούν την έρευνα ως µέρος των 

υποχρεώσεων της σύµβασής τους (Hargreaves,  1996 στο  Verma & Mal l ick,  

2004: 358).  Ο  Καρράς  (2011: 175) αναφέρει  χαρακτηριστ ικά  ότι ,  η 

αποµόνωση των εκπαιδευτικών από τις αποφάσεις και τις νέες εξελίξεις ισοδυναµεί στη 

σκέψη τους ως µείωση και απόρριψη των ικανοτήτων τους.  
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Η  εκπαιδευτική  έρευνα  όµως  εκτός  ότι  επηρεάστηκε  και  

συνεχίζει  να  επηρεάζεται  από  τα  ρεύµατα  της  ψυχολογίας ,  της  

κοινωνιολογίας ,  τις  σχέσεις  θεωρίας  και  πράξης ,  τις  σχέσεις  µεταξύ  

ερευνητή  και  ερευνώµενου ,  το  θετικιστικό  και  το  ερµηνευτικό  

«παράδειγµα» είναι  έµµεσα  συνδεδεµένα  µε  την  οικονοµική ,  

εκπαιδευτική ,  κοινωνική  πολιτική  των  κρατών  στα  οποία  διεξάγεται ,  

τις  αρχές  της  δηµοκρατίας ,  της  συµµετοχικότητας ,  τις  κοινωνικές  –

πολιτικές  – πολιτισµικές  – οικονοµικές  αξίες  κάθε  εποχής .  Τα  

θέµατά  της ,  οι  στόχοι  της ,  ο  τρόπος  που  υλοποιείται ,  ο  τρόπος  που  

χρηµατοδοτείται  είναι  παράγοντες  που  επιδρούν  και  επηρεάζουν  την  

εκπαιδευτική  έρευνα .  Για  παράδειγµα  οι  µεικτές  µέθοδοι  έρευνας  και  

οι  πολυµεθοδολογικές   προσεγγίσεις  φαίνεται  να  είναι  προτιµητέες  

από  τους  επενδυτές  στην  έρευνα  όπως  ισχυρίζεται  η  Greene (Greene,  

2005֗ Greene & Caracel l i ,  1997֗  Greene, Caracel l  & Graham, 1989 

στο  Γραµµατικόπουλος ,  2010).   

Μια  από  τις  πρώτες  πολιτικές  παρεµβάσεις  στην  εκπαίδευση ,  στη  

βάση  των  προαναφερθέντων  επιρροών ,  στην  Ευρώπη ,  αποτέλεσε  στο  

Ηνωµένο  Βασίλειο  ο  νόµος  της  Εκπαιδευτικής  Μεταρρύθµισης  που  

ξεκίνησε  στα  1979 και  ολοκληρώθηκε  στα  1988 από  την  κυβέρνηση  

Μ .  Thatcher.  Ο  νόµος  αποτέλεσε  ένα  κραυγαλέο  τρόπο  

πολιτικοποίησης  της  εκπαίδευσης ,  στη  βάση  των  σύγχρονων  

νεοφιλελεύθερων  αξιών  της  παραγωγικότητας ,  της  αξιολόγησης ,  της  

λογοδοσίας ,  της  αποτελεσµατικότητας ,  της  σύνδεσης  της  

εκπαίδευσης  µε  τι ς  ανάγκες  της  οικονοµίας  (Verma & Mal l ick,  

2004).  Ενώ  στις  Η .Π .Α .  η  κυβέρνηση  του  R.  Reagan ακολουθεί  

παρόµοια  νεοφιλελεύθερα  παραδείγµατα  σύνδεσης  αξιολόγησης ,  

αποτελεσµατικότητας  και  σύνδεσης  της  εκπαίδευσης  µε  την  αγορά  

εργασίας  (Γρόλλιος ,  1999).  

  ∆ιεθνώς ,  αλλά  και  ειδικότερα  στην  Ευρώπη ,  στις  µέρες  µας ,  µια  

οµάδα  οργανισµών  όπως  η  UNESCO, ο  ΟΟΣΑ ,  το  Ευρωπαϊκό  

Συµβούλιο ,  η  Ένωση  της  Ευρωπαϊκής  Εκπαιδευτικής  Έρευνας  

(1994),  η  Ευρωπαϊκή  Στατιστική  Υπηρεσία  EUROSTAT, το  Κέντρο  

για  την  Έρευνα  Πάνω  στη  ∆ια  Βίου  Μάθηση  CRELL, το  πρόγραµµα  

TALIS (Teaching and Learning Internat ional  Survey), επηρεάζουν  

τόσο  τις  κατευθύνσεις  και  τις  µεθόδους  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  

όσο  και  τις  επιλογές  των  θεµάτων  που  επιλέγεται  να  ερευνηθούν  ή  να  

χρηµατοδοτηθεί  η  έρευνά  τους .  Παράλληλα  έχουµε  τη  διαµόρφωση  

ενιαίων  ευρωπαϊκών  χώρων  της  γνώσης  και  της  έρευνας  µέσα  από  
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διαδικασίες  όπως  της  Μπολόνια  και  της  Κοπεγχάγης  χωρίς  να  

παραγκωνίζονται  οι  εθνικές  εκπαιδευτικές  πολιτικές  (Καζαµίας ,  

2005·  Τσαούσης ,  2007ֹ  Καρράς ,  2011).  Για  παράδειγµα  για  να  

εφαρµοστεί  η  στρατηγική  της  Λισαβόνας  (2000) µέχρι  το  2010, η  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  είχε  ξεκινήσει  µια  σειρά  ενεργε ιών  και  

πρωτοβουλιών  στον  τοµέα  της  έρευνας  και  της  εκπαίδευσης .  Μια  

σηµαντική  πρωτοβουλία  είναι  ο ευρωπαϊκός χώρος της έρευνας και της 

καινοτοµίας µε  στόχο  να  αυξηθεί  το  επίπεδο  των  επενδύσεων  στην  

έρευνα  και  την  τεχνολογική  ανάπτυξη  (Καρράς ,  2011).  Από  την  

άλλη ,  η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  (άρθρο ,  149) προβλέπει  ότι  η  

Κοινότητα  συµβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  παιδείας  υψηλού  επιπέδου ,  

σεβόµενη  πλήρως  την  αρµοδιότητα  των  κρατών  να  καθορίζουν  το  

περιεχόµενο  διδασκαλίας  και  να  οργανώνουν  το  εκπαιδευτικό  

σύστηµα   (Τσαούσης ,  2007).   

Στόχοι  όπως  η  ανταγωνιστικότητα ,  η  αποτελεσµατικότητα ,  η  

ποιότητα ,  η  καινοτοµία ,  η  συµµετοχή  του  πολίτη ,  η  δια  βίου  µάθηση ,  

η  κοινωνία  της  γνώσης ,  επηρεάζουν  και  κατευθύνουν  σήµερα  την  

εκπαίδευση  και  την  εκπαιδευτική  έρευνα .  Η  στροφή  σε  µετρήσιµα  

αποτελέσµατα  και  σε  ορθολογική  οργάνωση  της  σχολικής ,  

πανεπιστηµιακής  πραγµατικότητας  στα  πρότυπα  της  επιστηµονικής  

οργάνωσης  των  επιχειρήσεων  µε  στοχοθετικά  µοντέλα  παραγωγής  

που  εισήχθησαν  στην  εκπαίδευση   στα  µέσα  του  20ου  αιώνα ,  Tyler  

(1947),  συνεχίζουν  µέχρι  σήµερα  να  κατευθύνουν  την  εκπαιδευτική  

έρευνα  (Καζαµίας ,  2005·  Baert  & Shipman, 2005·  Βάµβουκας ,  2007).  

Σύµφωνα  µε  το  Γ .  Φλουρή  (2008: 304) το ερευνητικό παράδειγµα της 

«διαδικασίας – προϊόντος» τροφοδότησε επίσης και νεότερες έρευνες για την 

αποτελεσµατική διδασκαλία, τα αποτελεσµατικά σχολεία, τους αποτελεσµατικούς 

εκπαιδευτικούς […] Η ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι το 

παραπάνω ερευνητικό παράδειγµα ακολουθούν και διεθνείς οργανισµοί που 

πραγµατοποιούν έρευνες µε στόχο τη σύγκριση των επιδόσεων των µαθητών 

διαφορετικών χωρών […] όπως είναι οι έρευνες της ∆ιεθνούς Εταιρείας για την 

Αξιολόγηση (ΙΕΑ) και το πρόγραµµα PISA του ΟΟΣΑ […].  

Οι  συνέπειες  της  παγκοσµιοποίησης  µε  την  κυριαρχία  των  

οικονοµικών  αξιών  και  της  εντατικοποίησης ,  του  ανταγωνισµού  

µεταξύ  των  ανεπτυγµένων  βιοµηχανικά  και  τεχνολογικά  κρατών ,  

οδηγεί  στην  εµπορευµατοποίηση  της  γνώσης ,  στην  αντιµετώπισή  της  

ως  προϊόν,   στην  κυριαρχία  των  οικονοµικών  στόχων  στην  

εκπαίδευση ,  στην  ε ισαγωγή  µαθηµάτων  που  προσφέρουν  δεξιότητες  
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και  χρήσιµες γνώσεις,  στην  άµβλυνση  της  απόστασης  µεταξύ  

ακαδηµαϊκής  παιδείας  και  επαγγελµατικής  εκπαίδευσης  και  

κατάρτισης ,   στη  διαδικασία  σύγκλισης  όλων  των  εκπαιδευτικών  

συστηµάτων  (Τσαούσης ,  2007).  Σύµφωνα  µε  τον  Γ .  Τζάρτζα  (2008: 

271) µε την παγκοσµιοποίηση µειώθηκε ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκούσε το εθνικό 

κράτος στην εκπαίδευση, ενώ νέοι, διεθνείς οργανισµοί αύξησαν την επιρροή τους, 

οδηγώντας συνολικά στη µετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την επαγγελµατική 

κατάρτιση, ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η παιδαγωγική πράξη έγινε 

σηµαντική όσο ποτέ άλλοτε.  

Όλα  τα  παραπάνω  οδηγούν  την  εκπαιδευτική  έρευνα  σε  µια  

τεχνική-πρακτική κατεύθυνση  και  τους  εκπαιδευτικούς  στο  να  

θεωρούνται  αδύναµοι  από  µόνοι  τους  να  διεξάγουν  εκπαιδευτικές  

έρευνες  βελτιώνοντας  την  εκπαιδευτική  τους  πράξη .  Πολιτικοί ,  

οικονοµολόγοι ,  ειδικοί  ερευνητές  συγκλίνουν  στην  άποψη  ότι  η  

εκπαίδευση  είναι  κάτι  πολύ  σηµαντικό  σήµερα  για  να  αφήνεται  στα  

χέρια  των  εκπαιδευτικών .  Μια  σειρά  µεταρρυθµίσεις  από  πολιτικούς ,  

οικονοµολόγους ,  ειδικούς  της  εκπαίδευσης  οδηγούν  στη  σύνδεση  της  

εκπαίδευσης  µε  την  αγορά  εργασίας ,  στην  αξιολόγηση  και  στην  

παραγωγή  µετρήσιµων  αποτελεσµάτων ,  στην  αποεπαγγελµατοποίηση  

των  εκπαιδευτικών ,  τον  εξοβελισµό  των  εκπαιδευτικών  από  τα  

κέντρα  λήψης  αποφάσεων  και  στην  προσέγγισή  τους  από  τους  

εξειδικευµένους  ερευνητές  µε  µια  τεχνικής φύσης ερευνητική  

µεθοδολογία  ως  εφαρµοστές  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής ,  

ελεγχόµενους  – εξωτερικά  αξιολογούµενους ,  υπόλογους  τεχνίτες της 

πράξης και  όχι  στοχαστικοκριτικούς  επιστήµονες  επαγγελµατίες  της  

εκπαίδευσης  (Verma & Mal l ick,  2004ֹ  Θεριανός  & Κάτσικας ,  2008֗   

Καρράς ,  2011).  

Σύµφωνα  µε  µια  διεθνή  έρευνα  στην  οποία  συµµετείχαν  

εκπαιδευτικοί  από  την  Ελλάδα ,  το  Ηνωµένο  Βασίλειο ,  τη  Σουηδία ,  τη  

Γερµανία ,  την  Κύπρο ,  τη  Φιλανδία ,  την  Ιταλία ,  τη  Ρωσία ,  την  

Ιορδανία ,  η  οποία  πραγµατοποιήθηκε  από  το  2004 έως  το  2010 και  

αφορούσε  το  ρόλο ,  το  έργο  και  την  εκπαίδευση  του  εκπαιδευτικού  

στο  πλαίσιο  της  ποιοτικής  αναβάθµισης  και  αποτελεσµατικότητάς  

του  στην  κοινωνία  του  21ου  αιώνα ,  στην  ερώτηση  πώς  

αντιλαµβάνονται  το  ρόλο  τους  µέσα  στην  τάξη ,  οι  εκπαιδευτικοί ,  

απάντησαν  πρωτίστως  παιδαγωγικό  και  στην  συνέχεια  

κοινωνικοποιητικό .  Μέρος  των  εκπαιδευτικών ,  όπως  οι  Σουηδοί  και  

οι  Ιταλοί  θα  ήθελαν  σε  τρίτη  προτίµηση  το  ρόλο  τους  
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διεκπαιραιωτικό /τεχνικό ,  ενώ  Γερµανοί ,  Ιταλοί ,  Άγγλοι ,  Ιορδανοί  και   

Έλληνες  θα  ήθελαν  το  ρόλο  τους  και  ερευνητικό  µε  διακύµανση  µ .ό .  

από  3,49 έως  3,04 αντίστοιχα  (Καρράς ,  2011: 168).  Τα  αποτελέσµατα  

της  έρευνας  δηλώνουν  την  αποµάκρυνση  του  εκπαιδευτικού  από  τον  

ερευνητικό  του  ρόλο  και  την  επικέντρωσή  του  στην  τεχνική  

εφαρµογή  εκπαιδευτικών  παιδαγωγικών  και  κοινωνικοποιητικών  

πολιτικών .  

Παράλληλα  η  εκπαιδευτική  έρευνα  γίνεται  Μήλον της Έριδος για  

πολλούς  φορείς  όπως  κυβερνήσεις ,  βιοµηχανία ,  οργανισµούς ,  

ποικίλες  οµάδες  συµφερόντων  που  χρηµατοδοτούν  συνήθως  αυτό  που  

ονοµάζουν  εφαρµοσµένη  έρευνα  µε  στόχο  όχι  να  βελτιωθεί  η  

κοινωνική  και  η  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  αλλά  να  καλυφθούν  οι  

δικές  τους  ιδ ιαίτερες  ανάγκες  και  συµφέροντα  (Τσαούσης ,  2007֗  

Θεριανός  & Κάτσικας ,  2008).   

Η  έρευνα  στην  εκπαίδευση  συνεχίζει  σήµερα  όσο  ποτέ  άλλοτε  να  

βρίσκεται  στα  χέρια  των  ειδικών  και  να  αποτελεί  υψηλή  τεχνική  

υπόθεση  ελέγχου  του  βαθµού  επίτευξης  της  εθνικής  ή  ευρωπαϊκής  

πολιτικής  σε  µια  εποχή  όπου  η  γνώση  θεωρείται  σχετική  και  οι  

σύγχρονες  βιοµηχανικές  κοινωνίες  δοµούν  πολιτικές  δια  βίου  

εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  µε  στόχο  την  οικονοµική  επιβίωση  των  

εθνών  και  την  οικονοµική  ασφάλεια  των  πολιτών  (Appadurai ,  2006).   

Βασικό  χαρακτηριστικό  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  σήµερα  

αποτελεί  η  τάση  να  αποκοπεί  ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης  από  τα  

κέντρα  έρευνας  και  λήψης  αποφάσεων  µε  συνέπεια  το  διαχωρισµό  

της  θεωρίας  από  την  πράξη ,  την  αποεπαγγελµατοποίηση  του  

εκπαιδευτικού ,  την  απόδοση  σε  αυτόν  ενός  ρόλου  τεχνίτη-εφαρµοστή  

των  αποφάσεων  και  των  ερευνητικών  πορισµάτων  των  ειδικών  της  

έρευνας ,  του  σχεδιασµού  και  της  χάραξης  της  εκπαιδευτικής  

πολιτικής .   

 

1 .2 Οι  επ ιστηµολογ ικ ές  εκδοχές  της  εκπα ιδευτ ικής  έρ ευνας  και  

η  ι στορ ική  δ ιαµόρφωσή  τους  

Η  κοινωνική  έρευνα  και  η  έρευνα  στην  ψυχολογία ,  κατά  

συνέπεια  και  η  εκπαιδευτική  έρευνα ,  για  να  διερευνήσουν  το  

αντικείµενό  τους  χρησιµοποιούν  διάφορους  τρόπους  προσέγγισης ,  

δηλαδή  µεθόδους  έρευνας  της  κοινωνικής  – εκπαιδευτικής   

πραγµατικότητας  (Ξωχέλης ,  1995).   
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Η  κοινωνική  έρευνα ,  επακόλουθα  και  η  ψυχοπαιδαγωγική  

έρευνα ,  όπως  είπαµε  στην  προηγούµενη  ενότητα ,  έχει  επηρεαστεί  

από  τη  µεθοδολογία  έρευνας ,  όπως  αυτή  εφαρµόστηκε  στις  

καθιερωµένες  επιστήµες  (Φυσική ,  Μαθηµατικά ,  Μηχανική ) .  Η  

παιδαγωγική  θεωρία  και  πρακτική  δοµήθηκε  στη  βάση  των  µεθόδων  

και  των  πορισµάτων   της  Ψυχολογίας ,  της  Κοινωνιολογίας  και  στη  

βάση  της  Φιλοσοφίας .  

Αρχικά  η  παιδαγωγική  θεωρία  στα  µέσα  του  19ου  αιώνα  

συνδέθηκε  µε  τη  φιλοσοφία ,  µε  στόχο  να  αναπτυχθεί  µια  

εκπαιδευτική  θεωρία  που  θα  βοηθούσε  τους  εκπαιδευτικούς  να  

κατανοήσουν  το  ρόλο  τους  µέσα  από  διαδικασίες  φιλοσοφικού στοχασµού,  

και  µετάδοσης  γνώσεων .  Η  εκπαιδευτική  θεωρία  απέβλεπε  στη  σοφία, 

ώστε  οι  εκπαιδευτικοί  να  εγκαταλείψουν  την  άκριτη  εκπαιδευτική  

στάση  τους  απέναντι  στα  παγιωµένα  εκπαιδευτικά  πιστεύω  και  να  

αλλάξουν  τη  συµπεριφορά  τους .  Η  ανάγκη  θεµελίωσης  της  

εκπαιδευτικής  θεωρίας  και  έρευνας  και  της  παιδαγωγικής  ως  έγκυρης  

επιστήµης  αρχικά  οδήγησε  τους  εκπροσώπους  της  σε  µια  

επιστηµολογική  θεµελίωση  στη  βάση  της  αρχαίας  ελληνικής  

φιλοσοφίας .  Έτσι  η  εκπαίδευση  προσανατολίστηκε  στα  συγγράµµατα  

του  Σωκράτη ,  του  Πλάτωνα ,  του  Αριστοτέλη .  Στόχος  ήταν  να  

αντληθούν  εκπαιδευτικές  αρχές  από  το  έργο  τους  (Carr & Kemmis,  

2002).  Στην  πορεία  η  αποτυχία  ανάπτυξης  στοχαστικής  φιλοσοφικής  

σκέψης  στους  εκπαιδευτικούς ,  που  θα  επηρέαζε  τη  συµπεριφορά  τους  

στην  εκπαιδευτική  πράξη  και  η  άνθιση  των  θετικών  επιστηµών  και  

της  µηχανικής ,  οδήγησαν  στο  να  θεωρηθεί  η  παιδαγωγική  εφαρµοσµένη 

επιστήµη στην  οποία  συνδέεται  η  θεωρία  µε  την  πράξη .   

Τα  πρότυπα  εφαρµογής  της  ψυχοπαιδαπαιδαγωγικής  ως  

εφαρµοσµένης  επιστήµης  θα  έπρεπε  να  προσαρµοστούν  µε  τα  

µοντέλα  έρευνας  και  εφαρµογής  των  θετικών  επιστηµών  για  

παράδειγµα  της  µηχανικής  ή  της  ιατρικής .  Εκπρόσωποι  των  απόψεων  

αυτών  ήταν  οι  B.  F.  Skinner,  E.  L.  Thorndike,  J .  Watson. Η  σύνδεση  

της  ψυχοπαιδαγωγικής  και  της  έρευνας  στην  εκπαίδευση  µε  τις  

θετικές  επιστήµες ,  οδήγησε  στην  ανάπτυξη  µιας  τεχνολογίας της 

διδασκαλίας και  στο  σχεδιασµό  στοχοθετικών  κλειστών  Α .Π .  µε  

αξιολόγηση  και  έλεγχο .  Ο  Skinner υποστήριζε  ότι ,  η διδασκαλία είναι µια 

τεχνολογία παραγωγής προγραµµάτων, σχεδίων, διδακτικών υλικών και µεθόδων για 

την κατάκτηση προκαθορισµένων στόχων των οποίων η επίτευξη ελέγχεται, στη 
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συνέχεια είτε µέσω της αλλαγής της συµπεριφοράς είτε µέσω της αξιολόγησης της 

γνώσης που διδάχθηκε (Skinner,  1968 στο  Φρυδάκη ,  2009: 72).   

Η  εµφάνιση  της  επιστήµης  της  κοινωνιολογίας  της  εκπαίδευσης   

σε  συνδυασµό  µε  την  επιστηµολογική  προσέγγιση  του  Λειτουργισµού-

∆οµολειτουργισµού στο  κοινωνικό  και  εκπαιδευτικό  πεδίο ,  η  αποδοχή  

κοινωνικών  νόµων  που  διέπουν  την  ανθρώπινη  πράξη ,  η  κοινωνικά  

προσδιορισµένη  θέση  – συµπεριφορά  των  ανθρώπων  και  η  αποδοχή  

από  το  λειτουργισµό  και  το  συµπεριφορισµό  ότι  η  πράξη  του  

ανθρώπου  είναι  έξω  από  τον  προσωπικό  έλεγχό  του ,  οδήγησαν  την  

κοινωνική  και  εκπαιδευτική  έρευνα  στο  να  κατευθύνει  τις  

προσπάθειές  της  στην  ανακάλυψη  των  νόµων  – κανονικοτήτων  µε  

απώτερο  στόχο  τη  βελτίωση  – σταθεροποίηση   των  θεσµών ,  που  

καθορίζουν  την  ανθρώπινη  συµπεριφορά  και  δράση .  

Η  απαίτηση  για  εγκυρότητα  αποτελεσµάτων ,  έλεγχο ,  

προσδιορισµό  κοινωνικών  και  εκπαιδευτικών  κανονικοτήτων·  η  

διατύπωση  νόµων  που  διέπουν  την  κοινωνική  πραγµατικότητα·  η  

παραγωγή  έγκυρης  γνώσης  φαινοµενολογικού χαρακτήρα ,  που  

δοκιµάζεται  στην  πραγµατικότητα ,  όπως  αυτή  γίνεται  αντιληπτή  µε  

τις  ανθρώπινες  αισθήσεις ·  καθώς  και  η  προσπάθεια  απελευθέρωσης  

του  ανθρώπου  από  τα  µεταφυσικά  δόγµατα  και  τις  αξ ιολογικές  

κρίσεις  (αντικειµενικότητα, αξιολογική ουδετερότητα)  οδήγησαν  τις  

κοινωνικές  επιστήµες  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  στο  να  

χρησιµοποιήσουν  µεθοδολογία ,  ερευνητικές  στρατηγικές  οι  οποίες  

βασίζονται  στη  µεθοδολογία  των  θετικών επιστηµών  (Feldman, 2007).  

Το  µοντέλο  έρευνας  των  θετικών  επιστηµών  υπόθεση, παραγωγικό 

συµπέρασµα, αξιολόγηση µέσω της παρατήρησης-πειράµατος για την επιβεβαίωση ή µη 

της αρχικής υπόθεσης προβλήθηκε  από  τις  αρχές  του  20ου  αιώνα  µέχρι  

και  τα  µέσα  αυτού ,  ως  το  µόνο  µοντέλο  έρευνας  που  µπορεί  να  

οδηγήσει  σε  έγκυρα ,  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο  αξ ιολογικά ,  

αντικειµενικά  αποτελέσµατα  και  στη  δυνατότητα  πρόβλεψης  και  

προσδιορισµού  της  αναµενόµενης  κοινωνικής  συµπεριφοράς .  Άρα  

στο  σχεδιασµό ,  την  παρέµβαση ,  τον  έλεγχο  της  επίτευξης  αρχικά  

προσδιορισµένων  στόχων .  Ως σκοπό της επιστήµης ο θετικισµός θέτει την 

πρόβλεψη, η οποία επιτρέπει την προληπτική επέµβαση του ανθρώπου (Ξωχέλης ,  

1985 στο  Βάµβουκας ,  2007: 31).  

Η  διδασκαλία  αποτέλεσε  τεχνικό θέµα  µε  παράγοντες  και  

µεταβλητές  οι  οποίες  εάν  ρυθµιστούν  σωστά  σε  µια  διαδικασία  –  

πλαίσιο  ιεραρχικών  σχέσεων  επιβολής  και  ελέγχου ,  θα  δώσουν  τα  
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αναµενόµενα ,  οµοιόµορφα  αποτελέσµατα ,  συγχρονικά  σε  ελεγχόµενα  

περιβάλλοντα  αλλά  και  διαχρονικά .  Στην  πραγµατικότητα  οι  

κοινωνικές  επιστήµες  σύµφωνα  µε  τον  Hayek (1942-1943) γνώριζαν  

ότι  είναι  δύσκολο  να  εντοπιστούν  κανονικότητες  στη  συµπεριφορά  

µεµονωµένων  ατόµων  γι ’  αυτό  στράφηκαν  σε  µια  µακροσκοπική  

µελέτη  και  έλεγχο  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας  µε  την  ελπίδα  

ότι  στην  ολότητα  θα  εµφανιστούν  κανονικότητες  που  θα  

προσδιορίζονται  µε  αυστηρά  αντικειµενικό  και  ουδέτερο  τρόπο .  O 

λόγος  των  εµπειρικών  επιστηµών ,  σύµφωνα  µε  τον  Bourdieu (2007),  

έχει  ύφος  απρόσωπο ,  ελαχιστοποιεί  τις  αναφορές  στα  κοινωνικά  

δρώντα  υποκείµενα  µε  στόχο  να  δηµιουργήσει  µια  επίφαση  

αντικειµενικότητας .  Στην  εκπαίδευση  διαπιστώθηκε  ότι :  Υπάρχουν 

αντικειµενικές λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήµατα και ότι αυτές είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν µε τη χρήση των µεθόδων της επιστήµης (µε  θετικιστικές  

προσεγγίσεις )  (Carr & Kemmis,  2002: 100).  

Οι  ερευνητές  που  ασχολούνται  µε  την  καθαρή έρευνα 

προσδιορίζουν  και  διατυπώνουν  τους  κοινωνικούς  νόµους  που  

διέπουν  την  κοινωνική  πραγµατικότητα  χωρίς  να  επεµβαίνουν  οι  

ίδ ιοι  σε  αυτή .  Κατασκευάζουν κείµενα στα οποία ο φυσικός κόσµος εµφανίζεται 

κυριολεκτικά να ενεργεί και να µιλάει µόνος του (Bourdieu, 2007: 60).  ∆ε  

λαµβάνουν  αποφάσεις  µε  βάση  τα  ευρήµατά  τους .  Το  µοντέλο  

εφαρµογής  προσεγγ ίζει  το  αρχικό  µοντέλο  φιλοσοφικής  θεµελίωσης  

της  εκπαιδευτικής  θεωρίας  ως  επιστήµης  µε  σκοπό  την  ανάπτυξη  του  

φιλοσοφικού στοχασµού στους  εκπαιδευτικούς  για  την  αλλαγή  της  

εκπαιδευτικής  πράξης ,  ο  οποίος  οδήγησε  στην  περιληπτική  

παρουσίαση  της  φιλοσοφικής  σκέψης  των  φιλοσόφων ,  εδώ  στην  

παρουσίαση  των  ουδέτερων  καθαρών  αποτελεσµάτων  της  

θετικιστικής  έρευνας  στους  άµεσα  ενδιαφερόµενους  εκπαιδευτικούς  

της  πράξης ,  χωρίς  ουσιαστικά  – πρακτικά  αποτελέσµατα  (Carr & 

Kemmis,  2002). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν εν ολίγοις να συµµορφώνεται µε 

τις πρακτικές υποδείξεις των θεωρητικών και ερευνητών της εκπαίδευσης χωρίς να 

λαµβάνει αυτόνοµες αποφάσεις (Carr & Kemmis,  2002: 102).   

Ο  θετικισµός  ως  «παράδειγµα» καθαρής  επιστήµης  στην  

ψυχολογία  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄70 δέχθηκε  µια  σειρά  

κριτικές  που  αφορούσαν  την  κοινωνική ,  ιστορική ,  υποκειµενική ,  

αξιακή  διάσταση  σε  αυτό  που  θεωρείται  αντικειµενική  γνώση .  Το 

«παλιό», «Νευτώνιο» επιστηµολογικό «παράδειγµα» στην Ψυχολογία στηρίζεται στη 

µέτρηση, τον υπολογισµό και τον έλεγχο, ενώ το νέο, µεταθετικιστικό επιστηµολογικό 
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«παράδειγµα» εστιάζεται στην κατανόηση, στην περιγραφή και στην ερµηνεία των 

προσωπικών νοηµάτων στον κοινωνικό κόσµο (Smith,  Harré  & Langenhove,  

1995 στο  Πουρκός  & ∆αφέρµος ,  2010: 21).  Πολλοί  µίλησαν  για  την  

ουτοπία  της  ουδετερότητας  του  ερευνητή ,  «θέα από το πουθενά» (Nagel ,  

1986 στο  Πουρκός ,  2010) ο  οποίος  ερευνά  κάτω  από  την  επιρροή  

κοινωνικών ,  πολιτικών ,  επιστηµολογικών ,  προσωπικών  παραδοχών .  

Η  νέα  επιστηµολογία  που  απαντά  στις  ελλείψεις  του  θετικισµού  δε  

στοχεύει  στην  εξήγηση ,  στη  διατύπωση  νόµων  – κανονικοτήτων ,  

στην  πρόβλεψη ,  τον  έλεγχο  των  φαινοµένων ,  που  διέπουν  την  

κοινωνική  πραγµατικότητα  αλλά  στην  ερµηνεία την κατανόηση του νοήµατος 

της  δράσης  των  ατόµων  (Πουρκός ,  2010).    

Η  στροφή  της  κοινωνιολογίας  της  εκπαίδευσης  στο  ιστορικό 

ερµηνευτικό παράδειγµα τη  δεκαετία  του  ΄80 και  η  αποµάκρυνσή  της  από  

το  λειτουργισµό  και  τη  νοµοτέλεια  της  καθαρής  επιστήµης ,  οδήγησαν  

στο  να  ερευνηθεί  η  ατοµική  εσωτερική  νοηµατοδότηση ,  που  δίνουν  

τα  άτοµα  στους  θεσµούς ,  στις  σχέσεις ,  γενικά  στον  κοινωνικό  τους  

κόσµο .  ∆ηλαδή ,  να  ερευνηθούν  όλες  εκείνες  οι  κοινωνικές  

διαδικασίες  µέσα  στις  οποίες  τα  άτοµα  διαµορφώνουν  άποψη  για  την  

κοινωνική  πραγµατικότητα  και  αποδέχονται  νοµοτελειακά σχήµατα ως  

δεδοµένα  (Κυριαζή ,  2009).  

Την  κοινωνική  πραγµατικότητα  δεν  τη  διαµορφώνουν ,  όπως  

υποστήριζε  ο  θετικισµός  και  ο  λειτουργισµός ,  αντικειµενικές  

νοµοτέλειες  αλλά  οι  υποκειµενικές  αντιλήψεις  και  νοηµατοδοτήσεις  

δράσεων  των  ατόµων  µέσα  σε  αυτή .  Εποµένως  η  ίδια  πράξη  

νοηµατοδοτείται  διαφορετικά  από  το  δρων  υποκείµενο  παρόλο  που  

µπορεί  να  παρατηρηθεί  ως  όµοια  από  τις  θετικές  επιστήµες .  Κάθε  

ανθρώπινη  πράξη  περικλείε ι  ένα  υποκε ιµενικό  νόηµα ,  την  ερµηνεία  

του  ατόµου  που  την  παράγει .  Καθήκον  της  επιστήµης  είναι  να  

ανακαλύψει  τις  υποκειµενικές  ερµηνείες  που  δίνουν  τα  άτοµα  στις  

πράξεις  τους .  Οι  πρακτικές  των  ατόµων  µεταβάλλονται  όταν  τα  

άτοµα  στοχαστούν  και  αλλάξουν  τον  τρόπο  που  τις  αντιλαµβάνονται .  

∆εν  απαιτείται  ο  τεχνικός έλεγχος για  να  τροποποιηθεί  µια  συµπεριφορά  

αλλά  η  κατανόηση  της  ατοµικής  συµπεριφοράς  από  το  ίδ ιο  το  άτοµο  

που  δρα .  Η  εγκυρότητα  ερµηνείας µιας  παρατηρούµενης  πράξης  

(παράδειγµα ,  µέσω  της  ερευνητικής  τεχνικής  της  συµµετοχικής  

παρατήρησης )  απαιτεί  να  έρθει  σε  συµφωνία  ο  ερευνητής  µε  το  δρων  

υποκείµενο  όσον  αφορά  τη  νοηµατοδότηση  της  πράξης .  Η  έρευνα  

απαιτεί  την  ανάπτυξη  µιας  διυποκειµενικής  σχέσης  κατανόησης  
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µεταξύ  ερευνητή  και  υποκειµένου  έρευνας .  Ενώ  στις  θετ ικιστικές  

προσεγγίσεις  η  πράξη  των  ατόµων  ελέγχεται  και  αξιολογείται ,  είναι  

δηλαδή  προβλέψιµη ,  υπόθεση  τεχνικής  επιβολής  και  χειρισµού ,  στο  

ερµηνευτικό  παράδε ιγµα  δίδεται  η  δυνατότητα  τα  ίδ ια  τα  άτοµα  να  

κατανοούν ,  να  ερµηνεύουν ,  να  στοχάζονται  και  µεταβάλλουν  την  

πράξη  τους ,  µε  σκοπό  να  βελτιώσουν  τη  ζωή  τους  και  να  παράγουν  

µέσα  από  την  πράξη  νέα  γνώση .  Ωστόσο  οι  πράξεις  τους  και  η  

γνώση ,  που  αποκτάται  από  την  κατανόηση  και  την  ερµηνεία  τους ,  

είναι  ιστορικά  και  κοινωνικά  προσδιορ ισµένη .  Η  γνώση  δηλαδή  δεν  

είναι  αντικειµενική  αλλά  κατασκευάζεται  ιστορικά ,  πολιτικά ,  

πολιτισµικά ,  κοινωνικά  και  διαµοιράζεται  µέσα  στις  οµάδες  και  τις  

κοινότητες ,  ώστε  οι  τελευταίες  να  διασφαλίσουν  συµφέροντα  που  

έχουν  να  κάνουν  µε  την  επιβίωση  και  τη  συνεκτικότητά  τους .  Η  

γνώση  και  η  ορθολογικότητα  αναπτύσσονται  µε  την  ίδ ια  διαδικασία  

µε  την  οποία  αναδύεται  και  το  κοινωνικό  πρόσωπο  του  ανθρώπου ,   

δηλαδή  επικοδοµιστικά  – κονστρουκτ ιβιστικά  (Carr & Kemmis,  

2002).   

Κριτική  στο  ερµηνευτικό  «παράδειγµα» αποτελεί  το  ότι  

παραβλέπονται  όλοι  εκείνοι  οι  κοινωνικοί ,  ιστορικοί ,  πολιτικοί ,  

οικονοµικοί  παράγοντες  και  οι  σχέσεις  που  δηµιουργούν ,  οι  οποίες  

δοµούν  τις  υποκειµενικές  ερµηνείες των  ατόµων  που  συγκροτούν  την  

ολότητα  της  πραγµατικότητας  και  κατευθύνουν  τη  δράση  τους  στο  

κοινωνικό  πεδίο .  Το  ότι  τα  άτοµα  σκόπιµα  αγνοούν ,  εκλογικεύουν  ή  

έχουν  ψευδή  συνείδηση  για  τις  πράξεις  τους  ή  πολλές  φορές  δεν  

µπορούν  να  προσδιορίσουν  τις  συνέπειες  τους  σε  άλλα  άτοµα  ή  

κοινωνικές  οµάδες  αποτελεί  µειονέκτηµα  του  ερµηνευτικού  

επιστηµολογικού  «παραδείγµατος» (Bourdieu, 1968֗ Bourdieu, 2007֗ 

Carr & Kemmis,  2002).  Το ερµηνευτικό «παράδειγµα», συνήθως, αναφέρεται σε 

ουσιώδη (θεµελιώδη) χαρακτηριστικά του νοήµατος και της κατανόησης, ενώ ο 

κονστρουκτιβισµός επεκτείνει το ζήτηµα αυτό θεωρώντας ότι η γνώση κατασκευάζεται 

και ερµηνεύεται σε ένα αντι – θεµελιωτικό επίπεδο. […] Οι κονστρουκτιβιστές 

ενδιαφέρονται, επίσης, ιδιαίτερα για την αλληλεπίδραση µεταξύ της υποκειµενικής και 

αντικειµενικής και διυποκειµενικής γνώσης (Schutz,  1973 στο  Πουρκός ,  2010: 

95).  

1 .3 Η  Εκπα ιδευτ ική  έρευνα  στον  ε λλην ικό  χώρο  

Στην   Ελλάδα  σύµφωνα  µε  το  Βάµβουκα  (2008),  το  ερευνητικό  

ενδιαφέρον  για  τα  εκπαιδευτικά  πράγµατα  γίνεται  ουσιαστικό  µετά  
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την  ίδρυση  στα  1959 του  Κέντρου  Κοινωνικών  Επιστηµών  σήµερα  

Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών  όπου  εκπονούνται  έρευνες  

κοινωνικών  όψεων  της  αγωγής  και  εκπαίδευσης .  Το  ενδιαφέρον  στα  

1960 µεταφέρεται  στις  Παιδαγωγικές  Ακαδηµίες  µέσα  από  

µεµονωµένες  διδακτορικές  διατριβές  όπου  δηµοσιεύονται  οι  πρώτες  

ενδιαφέρουσες  εκπαιδευτικές  έρευνες .  Στην  ίδ ια  δεκαετία  

δηµοσιεύονται  τα  πρώτα  εκπαιδευτικά  άρθρα  σε  εφηµερίδες  και  

περιοδικά ,  και  ιδρύεται  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  Ν .∆ .  4379/1964 

(ΦΕΚ  183) το  οποίο  αποφασίζει  την  ε ισαγωγή  του  µαθήµατος  της  

πειραµατικής παιδαγωγικής στο  πρόγραµµα  µετεκπαίδευσης  των  δασκάλων  

(1965 - 1967).  Στη  συνέχεια ,  η  δικτατορία  του  1967 απαγορεύει  

ακόµη  και  τη  διδασκαλία  της  πειραµατικής παιδαγωγικής στα  

∆ιδασκαλεία .   

Παιδαγωγική  έρευνα  και  διδασκαλία  µαθηµάτων  σχετικών  µε  

την  παιδαγωγική  έρευνα  και  µεθοδολογία ,  πραγµατοποιούνται  από  το  

1977 και  µετά  στα  ∆ιδασκαλεία ,  στις  Παιδαγωγικές  Ακαδηµίες  και  

αργότερα  µετά  το  1984 στα  Παιδαγωγικά  Τµήµατα  ∆ηµοτικής  και  

Προσχολικής  Εκπαίδευσης  και  στους  τοµείς  Παιδαγωγικής  των  

Φιλοσοφικών  Σχολών  (Βάµβουκας ,  2008).    

Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ΄80 ιδρύεται  η  Παιδαγωγική  

Εταιρία  Ελλάδος  η  οποία  συµβάλλει  καθοριστικά  στην  ανάπτυξη  της  

εκπαιδευτικής  έρευνας  σε  συνδυασµό  µε  την  ίδρυση  και  λειτουργία  

του  Κέντρου  Εκπαιδευτικής  Έρευνας ,  νόµος  2327/1995, την  έκδοση  

του  περιοδικού  Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  και  την  ίδρυση  των  

Παιδαγωγικών  Τµηµάτων  ∆ηµοτικής  και  Προσχολικής  Εκπαίδευσης  

στα  Ελληνικά  Πανεπιστήµια  (Κ .Ε .Ε . ,  2002·  Βάµβουκας ,  2008).  

Τις  δεκαετίες  του  ΄70 και  του  ΄80 στις  εκπονηθήσες  έρευνες  

υπάρχει  σαφής  διαχωρισµός  µεταξύ  της  ακαδηµαϊκής  γνώσης ,  δηλαδή  

της  θεωρίας  και  της  καθηµερινής  πράξης  της  εκπαιδευτικής  

κοινότητας .  Η  κυρίαρχη  ερευνητική  κουλτούρα  τις  δεκαετίες  αυτές  

( ΄70 & ΄80) κατεύθυνε  τους  ερευνητές  σε  αµιγώς  θετικιστικού  τύπου  

έρευνες  µε  κυρίαρχο  ερευνητικό  «παράδειγµα» το  ποσοτικό  

(Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).  Ο  Βάµβουκας  (2008) συνδέει  την  

εκπαιδευτική  έρευνα  µε  την  πειραµατική  παιδαγωγική  και  την  

αντιλαµβάνεται  ως  µια  υιοθέτηση  των  µεθόδων  του  πειράµατος  και  

της  παρατήρησης  στη  µελέτη  παιδαγωγικών  ζητηµάτων .  Η  ανάπτυξη  

της  στατιστικής  βοήθησε  στη  µέτρηση  των  πε ιραµατικών  

παρεµβάσεων  και  στην  εξαγωγή  έγκυρων αποτελεσµάτων  µέσα  σε  µια  
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προσπάθεια  ελέγχου  της  επίτευξης  των  στόχων  του  Α .Π .  και  

χειραγώγησης  των  εκπαιδευτικών .  

Η  εκπαιδευτική  έρευνα  από  τον  Έλληνα  εκπαιδευτικό  απαιτεί  

τη  συµβολή  και  τη  στενή  συνεργασία  του  µε  τις  κοινότητες  των  

ακαδηµαϊκών  µε  σκοπό  την  καλλιέργεια  ερευνητικής  κουλτούρας  στα  

σχολεία  και  την  επιστηµονική  στήριξη  των  εκπαιδευτ ικών  της  

πράξης ,  ώστε  να  διεξάγουν  από  κοινού  µε  εξειδικευµένους  ερευνητές  

εκπαιδευτικές  έρευνες .  Οι  βασικές  σπουδές  και  οι  διάφορες  µορφές  

επιµόρφωσης  και  µετεκπαίδευσης  δεν  έχουν  εφοδιάσει  τον  Έλληνα  

εκπαιδευτικό  µε  µια  στοιχειώδη  έστω  επιστηµολογική  κατάρτιση ,  η  

οποία  µπορεί  µακροπρόθεσµα  να  δοκιµαστεί  µέσα  σε  µια  ερευνητική  

διαδικασία  της  πράξης ,  η  οποία  απαιτεί  οµαδικό  ανοιχτό  πνεύµα ,  

ειλικρινή  και  ισορροπηµένη  συνεργασία  µεταξύ  πρακτικών  και  

ειδικών  της  εκπαίδευσης ,  επιστηµολογικά  και  επιστηµονικά  εχέγγυα ,  

µια  αδιάκοπη  διαλεκτική  και  ορθολογική  σχέση  µεταξύ  θεωρητικού  

πλαισίου  και  παιδαγωγικών  παρεµβάσεων ,  και  στήριξη  της  έρευνας  

σε  όλα  τα  επίπεδα  (Ζωγράφου ,  2002·  ∆ακοπούλου ,  2002).  Επίσης  η  

καχυποψία  της  συνεργασίας  εκπαιδευτικού  και  εξωτερικού  ερευνητή ,  

ο  φόβος  της  αξιολόγησης ,  οι  θετικιστικές  µακρο -ερµηνευτικές  

προσεγγίσεις  της  εκπαίδευσης ,  η  επικράτηση  του  συµπεριφορισµού  

και  της  ποσοτικής  έρευνας ,  η  αξιολόγηση  και  η  µέτρηση  της  

αποκτηθείσας   γνώσης  οδήγησαν  τον  εκπαιδευτικό  στο  να  αποδεχθεί  

το  ρόλο  του  διεκπεραιωτή  του  Α .Π .  και  όχι  τον  ενεργό  ρόλο  του  

δηµιουργού  (Βερέβη ,  2008).  Αυτό  έχει  να  κάνει  και  µε  την  

καθιέρωση  στην  Ελλάδα  ενός  γραφειοκρατικού  συγκεντρωτικού  

εκπαιδευτικού  συστήµατος  που  βασίζεται  σε  ένα  ιεραρχικό  µοντέλο  

σχεδιασµού  και  εφαρµογής  των  Α .Π .  το  οποίο  αντιµετωπίζει  τον  

εκπαιδευτικό  σαν  υπάλληλο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  κι  όχι  

σαν  ανεξάρτητο  επιστήµονα  στοχαστικό  επαγγελµατία .   

 Η  εκπα ι δευ τ ική  έρευνα  στην  Ελλάδα  σύµφωνα  µε  τον  τό τε  

πρόεδρο  του  Κέντρου  Εκπα ιδ ευ τ ι κής  Έρευνας  (Κ .Ε .Ε . ) ,  Μ .  

Κασσωτάκη  (2000) ,  υφ ίσ τατα ι  τ ι ς  συνέπε ι ε ς  της  γεν ι κότ ερης  

ατροφ ίας  της  επ ισ τηµον ικής  έρευνας  που  υπήρχε  µέχρ ι  πρόσφατα  

στη  χώρα  µας .  Σύµφωνα  µε  στο ιχ ε ί α  το  ΟΟΣΑ  (1998)  το  ποσοστό  

του  ΑΕΠ  το  οπο ίο  δ ιατ ί θε τα ι  γ ια  έρευνα  γεν ι κά  στην  Ελλάδα  

ε ί να ι  της  τάξεως  του  0 ,5% όταν  ο  µέσος  όρος  στ ι ς  χώρες  του  

ΟΟΣΑ  κυµαί ν ετα ι  στο  2 ,2% (Κ .Ε .Ε . ,  2002:  10) .  Επίσης  η  έλλε ιψη  

µέχρ ι  πρ ι ν  20  χρόν ια  µεταπτυχ ιακών  σπουδών  στ ι ς  Επιστήµες  της  
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Αγωγής ,  στ ι ς  Παιδαγωγ ικέ ς  Σχολές ,  σε  συνδυασµό  µε  τ ι ς  συχνές  

αλλαγές  στην  εκπα ι δευ τ ι κή  πολ ι τ ι κή  χωρ ί ς  µακροχρόν ι ε ς  

στρατηγ ι κές ,  δεν  ευνόησαν  την  εκπα ι δευ τ ική  έρευνα  στη  χώρα  

µας ,  ενώ  έθ εσαν  τα  ερευνητ ι κά  αποτελέσµατα  των  ελάχ ιστων  

ερευνών  σε  κρ ι τ ι κή  αµφισβήτηση  (Κ .Ε .Ε . ,  2002) .  

 Ολοκληρώνοντας  την  ενότητα ,  από  τα  προαναφερόµενα  

συµπερα ίνουµε  ότ ι  η  εκπα ι δευ τ ι κή  έρευνα  στην  Ελλάδα ,  

συνδέθηκε  κύρ ια  µε  το  θε τ ι κ ισµό ,  το  ποσοτ ικό  «παράδε ι γµα» κα ι  

την  πε ιραµατ ι κή  έρευνα  από  τ ι ς  αρχές  εφαρµογής  της ,  τη  

δεκαε τ ία  του  ΄60,  κα ι  παράλληλα  επηρεάστηκε  στην  εξέλ ιξή  της  

από  τ ι ς  πολ ι τ ι κές  εξ ελ ίξ ε ι ς  που  ακολούθησαν  µετά  το  Β΄  

Παγκόσµ ιο  πόλεµο  (1945)  και  την  µεταπολ ί τευση  (1974) .  Κύρ ιο  

χαρακτηρ ιστ ι κό  της  ήταν  η  ασθενής  κα ι  ατροφ ική  ανάπτυξή  της  

µέχρ ι  το  τέλος  της  δεκαε τ ί ας  του  ΄80  και  η  δ ι εξαγωγή  της  

αποκλε ιστ ι κά  από  εξειδικευµένους επαγγελµατίες ερευνητές  κα ι  όχ ι  από  

τους  εκπα ιδ ευτ ι κούς  της  πράξης .      

1 .4 Συµπεράσµατα  

Από  την  παραπάνω  συζήτηση  γίνεται  φανερό  ότι  η  κοινωνική  

και  κατ ’  επέκταση  η  εκπαιδευτική  έρευνα ,  ιστορικά  τόσο  στο  

εξωτερικό  όσο  και  στην  Ελλάδα ,  δέχεται  κριτική  διότι  αξιώνει  την  

αντικειµενικότητα των  αποτελεσµάτων  έχοντας  την  τάση  να  διαχωρίζει  

τη  θεωρία  από  την  πράξη .  ∆εδοµένου  ότι  βασικός  στόχος  της  

κοινωνικής  και  κατά  συνέπεια  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  είναι  η  

βελτίωση  της  κοινωνικής  και  για  την  εκπαίδευση ,  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας ,  θα  πρέπει  οι  φορείς  της  να  θεραπεύσουν  κατά  

κάποιον  τρόπο  τις  θεµελιώδεις  αδυναµίες  της ,  στοχεύοντας ,  όσο  αυτό  

είναι  δυνατό ,  τόσο  σε  έγκυρα  µη  αξιολογικά  αποτελέσµατα  όσο  και  

στη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  εντάσσοντας  στις  

διαδικασίες  της  (σχεδιασµός ,  διατύπωση  ερωτηµάτων  – υποθέσεων ,  

επιλογή  µεθόδου ,  εφαρµογή)  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  

Η   εκπαιδευτική  έρευνα  για  να  προσεγγίσει ,  όσο  αυτό  είναι  

δυνατόν ,  µε  εγκυρότητα  τη  γνώση  δε  θα  πρέπει  να  σταθεί  µόνο  σε  

θεωρητικές  – µακροσκοπικές  ερευνητικές  προσεγγίσεις ,  δηλαδή  

ερευνητικές  µεθοδολογίες  – τεχνικές ,   που  έχουν  σκοπό  να  

αποτυπώσουν  προβλήµατα  και  να  κάνουν  θεωρητικές  προτάσεις  

επίλυσής  τους ,  αλλά  θα  πρέπει  να  επικεντρωθεί  και  στα  καθηµερινά  

προβλήµατα  που  αντιµετωπίζει  ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης .  
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Σύµφωνα  µε  τον  Kar l  R. Popper (1961: 308) η γνώση δεν αρχίζει µε την 

αντίληψη ή µε την παρατήρηση των πραγµάτων ή µε τη συλλογή δεδοµένων ή 

πραγµατικών στοιχείων, αλλά ξεκινάει από προβλήµατα.  

Σύµφωνα  µε  τους  Carr & Kemmis (2002),  η  θεωρία  θα  πρέπει  

να  δοκιµάζεται  στην  πράξη ,  να  ακολουθείται  από  αναστοχασµό  πάνω  

στα  αποτελέσµατα  της  πράξης  και  νέο  σχεδιασµό  για  δράση  µε  στόχο  

τη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Η  εκπαιδευτική  

έρευνα  θα  πρέπει  να  επιλύει  εκπαιδευτικά  προβλήµατα  και  να  

βελτιώνει  την  εκπαιδευτική  πρακτική .  Ένα  εκπαιδευτικό  πρόβληµα  

αναδύεται  µέσα  από  την  πράξη  του  εκπαιδευτικού  όταν  αυτή  (η  

πράξη)  έρχεται  σε  ασυµφωνία  µε  τη  θεωρία  την  οποία  εργαλειοποιεί 

προσδοκώντας  να  επιτύχει  συγκεκριµένους  στόχους .  Η  σύνδεση  

θεωρίας  και  πράξης  δε  µπορεί  να  επιτευχθεί  χωρίς  τη  συνεργασία  του  

ειδικού  ερευνητή  και  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης .   

Όµως  ο  εκπαιδευτικός  δεν  είναι  αξιολογικά  ουδέτερος ,  ώστε  να  

εντοπίζει  πραγµατικά  εκπαιδευτικά  προβλήµατα .  Οι  αντιλήψεις  και  

οι  πεποιθήσεις  του  για  ένα  πρόβληµα  δε  σηµαίνει  ότι  είναι  και  

«αληθινές».  Ο  εκπαιδευτικός  έχει  επίσης  τη  δική  του  άρρητη  θεωρία  

για  την  εκπαίδευση  η  οποία  καθοδηγεί  τις  αποφάσεις  του  (Carr & 

Kemmis,  2002).  ∆ηλαδή  ο  εκπαιδευτικός ,  όπως  και  ο  ερευνητής ,  

παρατηρεί ,  στοχάζεται ,  ερµηνεύει  µε  ιστορικά ,  κοινωνικά ,  πολιτικά ,  

προσωπικά  κριτήρια  και  επιρροές  (Popper,  1961·  Bourdieu, 1968·  

Bourdieu, 2007).  Άρα  ούτε  η  θεωρία  µπορεί  να  είναι  αξιολογικά  

ουδέτερη  ούτε  και  η  πράξη .  Κάθε  λοιπόν  θεωρία  θα  πρέπει  να  

δοκιµάζεται  στην  πράξη  και  κάθε  πράξη  να  παράγει  βελτιωµένη  

θεωρία ,  ώστε  να  µικραίνει  το  χάσµα  ανάµεσα  στη  θεωρία  και  την  

πράξη  και  η  θεωρία  να  εφαρµοστεί  αποτελεσµατικότερα  (Carr & 

Kemmis,  2002).  Με κάθε βήµα που κάνουµε προς τα µπρος, µε κάθε πρόβληµα που 

λύνουµε, δεν ανακαλύπτουµε µόνο νέα και άλυτα προβλήµατα, αλλά ανακαλύπτουµε ότι 

και εκεί που πιστεύαµε πως πατούσαµε σε στέρεο έδαφος, στην πραγµατικότητα είναι 

όλα ανασφαλή και αρχίζουν να κλυδωνίζονται (Popper,  1961: 307).    

Η  αποµάκρυνση  της  θεωρίας  από  την  πράξη  και  η  τεχνική 

προσέγγιση  της  δράσης  µε  τη  χρήση  τεχνικών συµβουλών και  µηχανικών 

παρεµβάσεων δε  λύνε ι  τα  προβλήµατα  της  εκπαίδευσης .  Αντίθετα  τα  

κάνει  συνθετότερα ,  δηµιουργεί  νέες  συγκρούσεις  και  καθηλώνει  την  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού .  Ο εκπαιδευτικός που δεν 

συµµετέχει στις διαδικασίες έρευνας και λήψης αποφάσεων αποκτά χαµηλό 

αυτοσυναίσθηµα το οποίο επιτείνεται από την τάση απόρριψης που αντιµετωπίζει, 
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συχνά, από τους γονείς οι οποίοι τον θεωρούν έναν απλό διεκπεραιωτή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας […]  (Καρράς ,  2011: 175).  Σύµφωνα  µε  το  

Μαυρογιώργο  (2005: 5) υπάρχουν πολλές ενδείξεις που µας επιτρέπουν να 

ισχυριστούµε ότι η εργασία των εκπαιδευτικών βιώνεται ως «εξωτερική» 

δραστηριότητα. Αυτό σηµαίνει ότι δε βιώνεται ως µέρος της ζωής, λες και η ζωή 

αρχίζει και τελειώνει στο ωράριο εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, η καθηµερινή 

παιδαγωγική διδακτική του πράξη αποκτάει τα χαρακτηριστικά της «αλλοτριωµένης» 

εργασίας που είναι υποχρεωτική, ως απλό µέσο βιοπορισµού.  

Η  σύνδεση  του  θετικιστικού  επιστηµολογικού  «παραδείγµατος» 

µε  το  ερµηνευτικό  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  µε  την  ερευνητική  

διαµεσολάβηση  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης  φαίνεται  να  βελτιώνει  

τη  γνώση  που  παράγεται  και  να  οδηγεί  σε  καλύτερα  εκπαιδευτικά  

αποτελέσµατα  (El l iot ,  1993֗  Carr & Kemmis,  2002).   Η  εκπαίδευση  

για  να  επιτύχει  την  αλλαγή  και  τη  βελτίωση  της  κοινωνίας  θα  πρέπε ι  

να  ενώνει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  στοχεύοντας  όσο  αυτό  είναι  

δυνατόν  µέσα  από  κυκλικές  διαδικασίες  στοχασµού  – αναστοχασµού  

και  δράσης  στη  βελτίωση  της  πραγµατικότητας  και  στην  παραγωγή  

γνώσης  που  ενυπάρχει  µέσα  σε  αυτή  (Carr & Kemmis,  2002).   

∆εδοµένου  ότι  τα  δυο  επιστηµολογικά  «παραδείγµατα», 

ποσοτικό  και  ποιοτικό  έχουν  εγγενείς  αδυναµίες ,  ώστε  να  

προσεγγίσουν  µε  αξιολογική  ουδετερότητα  την  απόλυτη γνώση στην  

κοινωνική  και  παιδαγωγική  επιστήµη ,  η  συνεργατική  χρήση  τους  

στην  εκπαιδευτική  έρευνα  θα  οδηγούσε  σε  εγκυρότερα  

αποτελέσµατα .  Σύµφωνα  µε  τον  Alan Bryman (1984) οι  ποσοτικές  

και  οι  ποιοτικές  ερευνητικές  τεχνικές  θεωρούνται  καλύτερες  όταν  

χρησιµοποιούνται  στο  κοινωνικό  πεδίο  συµπληρωµατικά  και  θα  

πρέπει  εντούτοις  να  συνδυάζονται  σε  ποικίλες  έρευνες .  Αυτή  η  

παρατήρηση  είναι  συνδυασµένη  µε  την  αυξανόµενη  προσοχή  που  

δίδεται  στην  τριγωνοποίηση της  κοινωνικής  έρευνας ,  µια  

πολυµεθοδολογική  προσέγγιση  – µεικτή  µεθοδολογία  µε  τη  

χρησιµοποίηση  µεθόδων  που  δίνουν  ποσοτικά  και  ποιοτικά  

αποτελέσµατα ,  ένας  συνδυασµός  ιδεών  από  τις  ποσοτικές  και  τις  

ποιοτικές  µεθόδους  που  προσπαθεί  να  υπερβεί  αδυναµίες  τους  από  τη  

µονοµερή  εφαρµογή  τους   (Robson, 2007֗ Κυριαζή ,  2009֗  

Γραµµατικόπουλος ,  2010).  

Η  χρησιµοποίηση  του  ποσοτικού  θετικιστικού  

«παραδείγµατος» σε  συνδυασµό  µε  το  ποιοτικό  ερµηνευτικό  

«παράδειγµα» από  επαγγελµατίες  εκπαιδευτικούς  της  πράξης  σε  
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ισότιµη  συνεργασία  µε  ειδικούς  ερευνητές  οι  οποίοι  από  κοινού  

αναγνωρίζουν  την  αδυναµία  της  επιστήµης  να  παράγει  την  απόλυτη 

γνώση θα  ήταν  η  δέουσα  πραγµατικότητα  για  την  εκπαιδευτική  

έρευνα .  Η  πραγµατιστική  προσέγγιση  (συνδυασµός  ποιοτικών  και  

ποσοτικών  µεθόδων  έρευνας )  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  µπορεί  να  

δώσει  εγκυρότητα  στα  αποτελέσµατα  και  να  λειτουργήσει  

αποτελεσµατικότερα  στην  απάντηση  των  ερευνητικών  ερωτηµάτων .  

Βασική  αρχή  στη  πολυµεθοδολογική  αυτή  προσέγγιση  θα  πρέπει  να  

αποτελέσει  η  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  διδακτική  πράξη  και  η  

ισότιµη  συµµετοχή  ερευνητών  και  εκπαιδευτικών  στην  ερευνητική  

διαδικασία  και  στα  κέντρα  σχεδιασµού  και  λήψης  αποφάσεων .  
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Η  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  ∆ΡΑΣΗΣ  

 

Εισαγωγή  

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσ ιάζε τα ι  η  εκπα ι δευ τ ι κή  έρευνα  

δράσης  ως  µ ια  πρόταση  ερευνητ ι κής  µεθοδολογ ίας ,  κατάλληλης  

γ ια  την  εκπα ιδ ευτ ι κή  έρευνα ,  η  οπο ία  δ ί νε ι  τη  δυνατότητα  

ι σό τ ιµης  –  δηµοκρατ ι κής  συµµετοχής  των  εκπα ιδ ευτ ι κών  της  

πράξης  στην  εκπα ιδ ευ τ ι κή  έρευνα  και  σύνδεσης  της  θεωρ ίας  µε  

την  πράξη .  Το  κεφάλα ιο  ξ εκ ι νά  µε  µ ια  ι σ τορ ική  αναδροµή  στην  

έρευνα  δράσης  γεν ι κά  κα ι  ε ιδ ι κό τερα  στην  εκπα ιδ ευ τ ι κή  έρευνα  

δράσης .  Παρουσ ιάζε ι  τ ι ς  βασ ικές  αρχές  της  µεθοδολογ ίας  και  

τους  τρόπους  µε  τους  οπο ίους  εφαρµόστηκε  στο  παρελθόν  σε  

παγκόσµ ιο  επ ί πεδο  κα ι  στην  Ελλάδα  από  τ ι ς  αρχές  της  δεκαε τ ία ς  

του  90 .  Από  την  ισ τορ ική  αναδροµή  µέχρ ι  και  σήµερα  φα ί ν ετα ι  η  

έρευνα  δράσης  να  µην  εφαρµόζε τα ι  στη  βάση  της  δηµοκρατ ι κής  

συµµετοχής  των  εκπα ιδ ευ τ ι κών  της  πράξης  σε  όλες  της  

δ ιαδ ι κασ ίε ς  σχεδ ιασµού  και  υλοπο ίησης  της  έρευνας ,  αλλά  να  

πα ίρνε ι  µ ια  τε χνοκρατ ι κή  στροφή  εφαρµογής  κα ι  ελέγχου  της  

εκπα ιδ ευ τ ι κής  πράξης  και  πραγµατ ικό τητας  στα  πρότυπα  του  

θε τ ι κ ιστ ι κού  –  πε ιραµατ ι κού  µοντέλου  έρευνας .   

2 .1 Η  Εκπαιδευτ ική  έρ ευνα  δράσης  κα ι  η  διαφοροπο ίησή  της  

από  την   κλασ ική  εκπα ιδευτ ική  έρευνα  

Ο  όρος  Έρευνα ∆ράσης (στο  εξής  έ .δ . )  υποδηλώνει  µια  ερευνητική  

µεθοδολογία  που  δεν  διαχωρίζει  την  πράξη  από  τη  θεωρία .  

∆ιαφαίνεται  δε  από  την  ονοµασία  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  

διαδικασίας  ότι  η  ίδ ια  θέλει  να  διαχωρίσει  τη  θέση  της  από  τις  

παραδοσιακές  έρευνες  διότι  ενδιαφέρεται  εξίσου  και  για  το  

επιστηµονικό  αποτέλεσµα  αλλά  και  για  την  αλλαγή  της  

πραγµατικότητας  την  οποία  µελετά ,  προς  όφελος  των  υποκειµένων  

που  ζουν ,  εργάζονται ,  διδάσκονται  άρα ,  που  τη  διαµορφώνουν  µε  την  

καθηµερινή  παρουσία  και  δραστηριοποίησή  τους  µέσα  σε  αυτή .  

      Τι  είναι  λοιπόν  η  έ .δ . ;  Για  να  απαντήσουµε  στο  ερώτηµά  

µας  θα  δανειστούµε  δύο  τυπικούς  ορισµούς  σα  σηµείο  εκκίνησης  που  

θα  µας  βοηθήσουν  να  προσεγγίσουµε  το  θέµα  µας :  η έρευνα – δράση  

είναι παρέµβαση µικρής κλίµακας στη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου και µια 
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εξέταση από κοντά των επιδράσεων αυτής της παρέµβασης (Halsey,  1972 στο  

Cohen & Manion, 2000: 258).  Η  έ .δ .  είναι  µια σκόπιµη δράση η οποία 

στοχεύει στην αλλαγή στον πραγµατικό κόσµο, πραγµατοποιείται σε περιορισµένη 

κλίµακα, περιλαµβάνεται σε ένα γενικότερο σχέδιο και υποτάσσεται σε ορισµένους 

επιστηµονικούς κανόνες, προκειµένου να πετύχει αποτελέσµατα στο επίπεδο των 

γνώσεων ή σηµασίας (Dubost ,  1987: 140 στο  Grawitz ,  2006: 499).   

Στο  πεδίο  της  εκπαίδευσης  ο  John El l iot  (1991) παρουσιάζει  

την  έ .δ .  σαν µια διαδικασία µελέτης µιας κοινωνικής κατάστασης σε µια προσπάθεια 

να βελτιωθεί η ποιότητα της δράσης µέσα σε αυτή την κοινωνική κατάσταση (El l iot,  

1993: 69).  Ενώ  ο  L.  Stenhouse τόνισε  ότι  η  συγκεκριµένη  

µεθοδολογία  θα  πρέπει  να  συνεισφέρει  όχι  µόνο  στην  πρακτική  αλλά  

και  σε  […]  µια θεωρία της παιδείας και της διδασκαλίας, στην οποία µπορούν να 

έχουν πρόσβαση και άλλοι εκπαιδευτικοί (Stenhouse, 1979 στο  Cohen & 

Manion, 2000: 259).   

Με  τους  παραπάνω  ορισµούς  γίνεται  φανερή  η  µικρή  – τοπική   

εφαρµογή  της  ερευνητικής  διαδικασίας  καθώς  και  η  άµεση  

δυνατότητα  που  έχουν  οι  ερευνητές  για  την  εξέταση  των  επιδράσεων  

της  παρέµβασης  την  οποία  θα  πραγµατοποιήσουν .  Η  ευκαιρία  αυτή  

της  άµεσης  παρέµβασης  και  της  εξέτασης  των  αποτελεσµάτων ,  κάνει  

την  έ .δ .  ταιριαστή  ερευνητική  µεθοδολογία  για  µικρόκοσµους  όπως  

είναι  το  σχολείο ,  τοπικές  κοινωνίες  εργαζοµένων ,  διότι  θεραπεύει  το  

χάσµα  µεταξύ  θεωρίας  και  πράξης ,  γεφυρώνοντας  αυτό  το  κενό  που  

δηµιούργησε  η  κλασική  εφαρµοσµένη  έρευνα .  Σύµφωνα  µε  την  

Πηγιάκη  (2001: 55)  η έρευνα δράσης είναι ένας διαλεκτικός κύκλος ο οποίος 

συνδέει τη θεωρία µε την πράξη και την πράξη µε τη θεωρία, όπως συνδέει επίσης το 

ρόλο του εκπαιδευτικού µε το ρόλο του ερευνητή σε µια ενότητα.  Σύµφωνα  µε  τους  

Carr & Kemmis (2002: 219) η  εφαρµογή  της  έ .δ .  στην  εκπαίδευση  

έχει  δύο  σκοπούς :  α)  τη  βελτίωση της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  

και  β )  τη  συµµετοχή.  Η  βελτίωση  έχει  να  κάνει :  α )  µε  τη  βελτίωση  µιας  

πρακτικής  β )  µε  την  κατανόηση  της  συγκεκριµένης  πρακτικής  από  

τους  δρώντες  εκπαιδευτικούς  και  γ )  τη  γενικότερη  βελτ ίωση  της  

κατάστασης  µέσα  στην  οποία  δρουν  και  ασκούν  πρακτική  οι  

εκπαιδευτικοί .  Η  συµµετοχή  περιλαµβάνει  όλες  τις  ερευνητικές  

διαδικασίες :  σχεδιασµό ,  δράση ,  παρατήρηση ,  στοχαµό .    

     Προϋποθέσεις  λοιπόν  της  έ .δ .  είναι  η  ύπαρξη  ενός  µικρόκοσµου  

κοινωνικού ,  εργασιακού ,  στον  οποίο  κατά  το  διαγνωστικό  στάδιο  

αναλύονται  τα  προβλήµατα  και  οι  συνθήκες  που  απασχολούν  τόσο  

τον  ερευνητή  όσο  και  τα  υποκείµενα  της  δράσης .  Ο  ερευνητής  έχει  
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την  ιδ ιαιτερότητα  ότι  κι  αυτός  ζει  και  εργάζεται  στο  συγκεκριµένο  

περιβάλλον  που  ερευνά .  ∆ιατυπώνει  υποθέσεις  βελτίωσης  της  

εργασιακής  –  κοινωνικής  – πολιτ ικής  πραγµατικότητας  του  

µικρόκοσµου  – πεδίου ,  οι  υποθέσεις  ελέγχονται  µέσω  παρεµβάσεων  

στην  πράξη  – πραγµατικότητα ,  και  µε  βάση  τα  αποτελέσµατα  και  τη  

συνεχή  διαµορφωτική  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  επιτυγχάνεται  

η  βελτίωση  της  κοινωνικής  ζωής  στο  συγκεκριµένο  πεδίο ,  των  

συνθηκών  εργασίας  ή  ό ,τι  άλλο  ο  ερευνητής  ή  το  υποκείµενο  της  

πράξης  θελήσει  να  βελτιώσει .  Σύµφωνα  µε  τον  Robson (2007: 258) η  

έ .δ .  περιλαµβάνει το σχεδιασµό µιας αλλαγής, τη δράση και µετά την παρατήρηση 

αυτού που συµβαίνει µετά την αλλαγή, την απεικόνηση αυτών των διαδικασιών και 

συνεπειών και τέλος το σχεδιασµό περαιτέρω δράσης και την επανάληψη του κύκλου. 

Στο  σηµείο  αυτό  θα  πρέπει  να  διαχωρίσουµε  την  έ .δ .  από  την  

βασική  έρευνα ,  η  οποία   ενδιαφέρεται  για  τον  έλεγχο  των  θεωριών  

και  τον  καθορισµό  των  σχέσεών  τους .  Έχει  επιστηµονική  και  

µεθοδολογική  αυστηρότητα ,  µελετά  µεγάλο  αριθµό  περιπτώσεων ,  

ενδιαφέρεται  για  τη  γενίκευση  των  αποτελεσµάτων  σε  συγκεκριµένες  

περιπτώσεις  που  µελετά ,  ενώ  αντίθετα  τα  χαρακτηριστικά  της  έ .δ .  

είναι  ότι  στοχεύει  σε  ένα  ειδικό  πρόβληµα  τοπικού  χαρακτήρα ,  έχει  

επιστηµονική  ελαστικότητα  όσον  αφορά  την  επιστηµονική  µέθοδο ,  

και  δεν  ενδιαφέρεται  για  τη  γενίκευση  των  αποτελεσµάτων  της ,  παρά  

µόνο  για  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  τ ις  οποίες  µελετά .  Φυσικά  και  

οι  δύο  µέθοδοι  χρησιµοποιούν  την  επιστηµονική  µέθοδο  και  

επιστηµονικά  εργαλεία  στη  διαδικασία  τους  (Cohen & Manion, 

2000).  Σύµφωνα  µε  τον  Bol le de Bal  (1980) η  έ .δ .  στοχεύει  στην  

επανασύνδεση  ( rel iance) της  εφαρµοσµένης  έρευνας  µε  τη  βασική  

έρευνα .  Στοχεύει στο να συµβάλλει στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας από και δια 

µέσου των πρακτικών ή τουλάχιστον µέσα από συγκεκριµένες δράσεις που έχουν 

αναλυθεί και ελεγχθεί (Bol le de Bal ,  1980 στο  Γώγου ,  1995: 152).  

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  έ .δ .  και  η  µεθοδολογία  της  

εµφανίζονται  ίδ ια  στο  µεγαλύτερο  ποσοστό  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  

της  εφαρµογής  της  στα  κοινωνικά  και  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα .  Η  

αµεσότητα ,  ο  εµπε ιρικός  της  χαρακτήρας ,  η  συνεργατικότητα ,  η  

συµµετοχικότητα ,  ο  αυτό -αξιολογικός  και  κυκλικός  της  χαρακτήρας ,  

µέσα  από  µια  βήµα  προς  βήµα  προσέγγιση  και  διερεύνηση  της  

σχολικής  πραγµατικότητας ,  και  η  χρήση  ποικιλίας  ερευνητικών  

εργαλείων  όπως  ερωτηµατολόγια ,  συνεντεύξεις ,  ηµερολόγια ,  

παρατηρήσεις ,  τριγωνοποίηση  των  δεδοµένων  και  των  οπτικών  από  
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τις  οποίες  συλλέγονται ,  χαρακτηρίζουν  τη  µεθοδολογική  προσέγγιση  

της  έ .δ .  και  κατοχυρώνουν  επιστηµονικά  τα  αποτελέσµατά  της  

(Cohen & Manion, 1997·  Grawitz ,  2006·  Bargal ,  2006).  Στο  σχήµα  

(1.1) παρουσιάζονται  τα  βασικά  βήµατα  της  ερευνητικής  

µεθοδολογίας  της  έ .δ . .  

Σχήµα  (1.1)   

 

 

 

(O’Brien,  R.1998֗  Kemmis & Mc Taggart ,  1988 in McNif f ,  2002) 

 

Τα  βήµατα  αυτά  είναι :  ο  σχεδιασµός  της  δράσης ,  η  δράση ,  η  

παρατήρηση  των  αποτελεσµάτων  της  δράσης ,  ο  αναστοχασµός  πάνω  

στα  αποτελέσµατα  της  δράσης ,  η  αναθεώρηση  – σχεδιασµός  νέας  

δράσης  µε  σκοπό  τη  βελτίωση  της  κοινωνική  πραγµατικότητας .  Όπως  

εύστοχα  παρατηρούν  οι  Al t r ichter,  Posch & Somekh (2001α :  291) τα 

πολύπλοκα πρακτικά προβλήµατα απαιτούν ιδιαίτερες-εξειδικευµένες λύσεις εντός του 

περιβάλλοντος που αναδύεται το πρόβληµα στο οποίο περιβάλλον κρίσιµο και 

καθοριστικό στοιχείο είναι ο εκπαιδευτικός ερευνητής. Oι λύσεις αν και δεν µπορούν να 

διευρυνθούν και να εφαρµοστούν σε άλλες καταστάσεις µπορούν να τεθούν στη διάθεση 

της επιστηµονικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως υποθέσεις για περαιτέρω 

έλεγχο.  

Θα  πρέπει  εδώ  να  σταθούµε  στις  αναστοχαστικές  και  

συµµετοχικές  διαδικασίες  που  προϋποθέτει  η  συγκεκριµένη  

ερευνητική  µεθοδολογία .  Η  συµµετοχική  φύση  της  έρευνας  δράσης  

σε  συνδυασµό  µε  τα  ερευνητικά  εργαλεία  συλλογής  και  επεξεργασίας  

των  ερευνητικών  δεδοµένων ,  διασφαλίζουν  την  εγκυρότητα  της  

γνώσης  που  παράγεται  µέσα  από  την  αποδοχή  ότι  η  γνώση  παράγεται  
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µέσα  στις  οµάδες  και  αναγνωρίζεται  ως  αλήθεια  από  τη  συµφωνία  

ανθρώπινων  οµάδων .  Η  συµφωνία  αυτή  για  το  τι  θα  θεωρηθεί  γνώση  

θα  πρέπει  να  βασίζεται  στις  καθαρές αρχές  της  δηµοκρατίας ,  της  

ισότητας ,  της  ελευθερίας ,  της  δικαιοσύνης  και  να  µην  είναι  προϊόν  

εξαναγκασµού .  Μια συναίνεση που δεν προκύπτει από τη συµφωνία ίσων 

συµµετεχόντων στη συζήτηση αποτελεί ψευδή συναίνεση (Grundy, 2003:  162).  Οι  

αναστοχαστικές  διαδικασίες  πάνω  στα  αποτελέσµατα  της  δράσης  

πρέπει  να  στοχεύουν  στο  κοινό καλό και  στη  βελτίωση  της  

πραγµατικότητας  των  δρώντων  και  όχι  σε  ιδ ιοτελείς  προσωπικούς  ή  

απρόσωπους  σκοπούς  – συµφέροντα .  Ο συλλογισµός (στοχασµός) 

περιλαµβάνει διαδικασίες ερµηνείας και εκπόρευσης του νοήµατος µιας κατάστασης, 

ώστε να αποφασιστεί και να επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η κατάλληλη δράση 

είναι εκείνη που θεωρείται ότι θα βελτιώσει το «καλό» των συµµετεχόντων σ’ αυτήν 

(Grundy, 2003: 79).  Καθώς η έρευνα δράσης ακολουθεί το δρόµο της συντελείται 

ένα έργο µε στόχο την αλλαγή των ατοµικών και συλλογικών πρακτικών, των ατοµικών 

και κοινών αντιλήψεων και των καταστάσεων όπου οι συµµετέχοντες αλληλεπιδρούν 

(Carr & Kemmis,  2002: 244).  

Κριτική  στη  συγκεκριµένη  µεθοδολογία  ασκείται  στο  ότι  σε  

σχέση  µε  την  εφαρµοσµένη  έρευνα  αντιµετωπίζει  την  επιστηµονική  

µέθοδο  λιγότερο  αυστηρά  (Cohen & Manion, 2000).  Το  δε ίγµα  της  

είναι  περιορισµένο  και  όχι  αντιπροσωπευτικό  γι ’  αυτό  τα  ευρήµατά  

της  δεν  είναι  γενικεύσιµα  µπορούν  όµως  να  τα  συµβουλευτούν  µέλη  

της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  για  περαιτέρω  απαντήσεις  και  

ερευνητικές  υποθέσεις .  Η  έ .δ .  είναι κατάλληλη όταν συγκεκριµένες  γνώσεις 

απαιτούνται για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση· ή όταν 

µια νέα προσέγγιση πρέπει να ενσωµατωθεί σε ένα ήδη υπάρχον σύστηµα (Cohen & 

Manion, 2000: 270).
 

 

2 .2 Οι  απαρχές  της  έρευνας  δράσης  

Η  έ .δ .  ως  ερευνητ ική  µεθοδολογία  µε  στόχο  την  κοινωνική  

αλλαγή  ξεκίνησε  να  εφαρµόζεται  στο  τέλος  της  δεκαετίας  του  ΄30 

αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄40 στην  Αµερική  µε  τις  έρευνες  – 

παρεµβάσεις   στο  κοινωνικό  πεδίο  του  John Col l ier (1884 –  ́1968) 

και  του  Κurt  Lewin (1890 –  ́1947).   

Ο  πρώτος  βιολόγος -ανθρωπολόγος ,  είχε  πλούσια  δράση  από  το  

1910-1954, στον  τοµέα  της  δηµοκρατικής  ενσωµάτωσης ,  κοινωνικής ,  

και  οικονοµικής  οργάνωσης  των  γηγενών  ινδιάνων  της  Αµερικής ,  οι  
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οποίοι  τις  δεκαετίες  του  ΄30,  ́ 40 βρίσκονταν  σε  δυσχερή  οικονοµική ,  

κοινωνική ,  οργανωτική  θέση .  Είναι  ο  θεµελιωτής ,  στα  1945, του  

όρου  Action Research (Nei lsen,  2006).  Οι  προσπάθειες  του  J .  Col l ier 

αποτέλεσαν  µια  ευρύτερη  πρόταση  για  κοινωνική  έρευνα  και  δράση  

µέσα  από  τη  σύσταση  και  λειτουργία  κυβερνητικών  και  µη  

κυβερνητικών  οργανώσεων ,  όπως  οι :  ( Indian Defense Associat ion,  

(1922-1930),  Emergency Conservat ion Work (1933-1945),  Inst i tute 

of  Ethnic Affai rs,  (1945-1946),  µε  σκοπό  τη  δηµοκρατική  οργάνωση  

και  ενσωµάτωση  των  µειονοτήτων  (γηγενείς  Ινδιάνοι ,  µετανάστες )  

και  την  εξάλειψη  της  εκµετάλλευσης  από  κυρίαρχες  οικονοµικές  και  

κοινωνικές  οµάδες  (Nei lsen, 2006).  

O δεύτερος ,  Αµερικανός  κοινωνικός  ψυχολόγος ,  πρότεινε ,  

αποσαφήνισε  και  περίγραψε  µια  µορφή  έρευνας  µε  σπειροειδή  

επανάληψη  και  βήµατα   σχεδιασµού ,  δράσης ,  παρατήρησης  και  

αναστοχασµού  πάνω  στα  αποτελέσµατα  τη  δράσης  και  σχεδιασµό  

νέας  δράσης ,  η  οποία  συνδέει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη ,  µελετά  τους  

ενδοοµαδικούς  κανόνες ,  τις  σχέσεις  και  τις  ενδοοµαδικές  

ιδ ιαιτερότητες  σε  σχέση  µε  τους  γενικούς  επιστηµονικούς  κανόνες  

της  κοινωνικής  ψυχολογίας ,  στην  προσπάθεια  να  ενθαρρύνει  τους  

κοινωνικά  δρώντες ,  να  συµµετάσχουν  σε  µια  διαλεκτική -διαλογική  

αλληλεπίδραση  σε  όλες  τις  φάσεις  της  ερευνητικής  διαδικασίας ,  

θεσµοθετώντας  την  κοινωνική  έρευνα  δράσης  (Social  Act ion 

Research)  στα  1947 (Bargal ,  2006).  

Οι  δύο  θεµελιωτές  της  έ .δ .  σχεδίασαν  και  πρότειναν  παρόµοιες  

µεθοδολογικές  παρεµβάσεις  στις  οποίες  τα  άτοµα  των  οµάδων  

βοηθιούνταν  αρχικά  να  κατανοήσουν  την  πράξη  τους  και  στην  

συνέχεια  να  την  τροποποιήσουν  βελτιώνοντας  τις  κοινωνικές  σχέσεις  

µε  τα  µέλη  της  ενδοοµάδας  και  των  εξωοµάδων ,  οδηγούµενα  στην  

κοινωνική  πρόοδο  και  το  δηµοκρατικό  µετασχηµατισµό  της  

κοινωνίας  (Nei lsen,  2006·  Bargal ,  2006).  O K. Lewin αποτέλεσε  το  

βασικό  θεµελιωτή  της  περαιτέρω  ανάπτυξης  της  έ .δ .  χωρίς  να  

παραβλέπουµε  τη  συνεισφορά  του  J . Col l ier στη  θεµελίωση  της  

µεθόδου  και  τον  ονοµατισµό  της .   

O Κ .  Lewin παρουσίαζε  την  έ .δ .  σαν µια ερευνητική διαδικασία µε την 

οποία µπορούµε να µάθουµε για τους οργανισµούς επιχειρώντας παράλληλα να τους 

αλλάξουµε (Robson,  2007: 256).  Έδωσε  έµφαση  στην  έννοια  της  

παρέµβασης  στην  κοινωνική  ζωή  µε σκοπό να την µετασχηµατίσει και έτσι να 

επινοήσει µια µεθοδολογία ανθρώπινης δράσης, που να επιτρέπει να πείσει τις 
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Αµερικανίδες νοικοκυρές να καταναλώνουν παραδοσιακά πιάτα διατροφής […] ή να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα στα αµερικανικά εργοστάσια των αγροτικών περιοχών 

(Γώγου ,  1995: 147).   Προγενέστεροι  κοινωνικοί  µεταρρυθµιστές  των  

Κurt  Lewin και  John Col l ier που  φαίνεται  να  χρησιµοποιούν  τη  

συγκεκριµένη  ερευνητική  µεθοδολογία  στο  κοινωνικό  πεδίο  στα  

1945-1946, είναι  οι  Lippi t t  και  Radke (1946) (McKernan, 1991: 8 

στο  Masters,  1995).  

Θεµελιώδεις  αρχές  της  έ .δ .  ήταν  η  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  

πράξη ,  η  δηµοκρατική  – ισότιµη  συµµετοχή  των  υποκειµένων  της  

πράξης  στην  ερευνητική  διαδικασία ,  ο  αυτό -στοχασµός  ερευνητή  και  

υποκειµένων  σε  µια  ελικοειδή  µορφή  σκέψης  – δράσης ,  πράξης  –  

στοχασµού  πάνω  στην  πράξη  τους  και  αναστοχασµού  πάνω  στα  

αποτελέσµατα  της  πράξης .   

Σε  µια  εποχή ,  τέλος  του  Β΄  Παγκοσµίου  πολέµου ,  που  η  

ανθρωπότητα   επαναπροσδιορίζει  τι ς   θεµελιώδεις  αρχές  της  

δηµοκρατίας ,  της  ελευθερίας ,  της  ισότητας  µε  στόχο  να  διαµορφωθεί  

µια  ανανεωµένη  δυτική  κοινωνία  από  τις  στάχτες  δυο  παγκοσµίων  

πολέµων ,  η  έρευνα  στις  κοινωνικές  επιστήµες  δέχεται  επιρροές  τόσο  

από  το  θετικιστικό  «παράδειγµα» ελέγχου  της  πραγµατικότητας  όσο  

και  από  το  νεοεισαχθέν  ερµηνευτικό  «παράδειγµα» κατανόησης  της  

πράξης  των  ανθρώπων  και  της  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη .  

Στην  εκπαίδευση  επικρατούν  ως  τα  µέσα  του  1940 οι  απόψεις  της  

Νέας  Αγωγής  του  J .  Dewey περί  παιδαγωγικής  ελευθερίας  και  

δηµιουργικής  συνεργασίας  εκπαιδευτικών  και  µαθητών  µε  στόχο  τη  

σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  και  της  ανάδυσης  της  γνώσης  από  

την  πράξη  (Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008).  Η  προσπάθεια  να  εισδύσει  

η  παιδαγωγική  θεωρία  στην  πραγµατικότητα  µέσω  µιας  πράξης  η  

οποία  βασίζεται  στην  επιστήµη  γίνεται  ένα  σηµαντικό  

χαρακτηριστικό  του  κινήµατος  της  προοδευτικής  εκπαίδευσης  

(Röhrs,  1990).  Σύµφωνα  µε  τον  Hodgkinson, η  νέα  αγωγή  […]  αφού 

έδειξε στα παιδιά πως να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των προβληµάτων 

τους, το επόµενο βήµα για τους εκπαιδευτικούς ήταν να υιοθετήσουν τις µεθόδους που 

είχαν διδάξει στους µαθητές και να µάθουν να επιλύουν και τα δικά τους προβλήµατα 

µέσω της συνεργασίας (Hodgkinson, 1957 στο  Cohen & Manion, 2000: 

261).   

Η  έ .δ .  µέσα  σε  αυτό  το  κλίµα ,  όπως  προτάθηκε  από  τον  Κ .  

Lewin,  θεµελιώνει  µια  αξιόπιστη  πρόταση  ερευνητικής  

µεθοδολογίας ,   που  ενσωµατώνει  στους  κόλπους  της  τη  γεφύρωση  
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του  χάσµατος  µεταξύ  θεωρίας  και  πράξης ,  τη  συµµετοχικότητα ,  την  

ισότιµη  συνεργασία  ερευνητή  και  υποκειµένων ,  τη  δηµοκρατική  

αλλαγή ,  την  εφαρµογή  σε  µικρο -επίπεδο  µιας  παρέµβασης  µε  σκοπό  

τη  βελτίωση  της  κοινωνική  ζωής  […]  πρόκειται για µία άµεση διαδικασία που 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να αντιµετωπίσει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που εντοπίζεται σε 

µία άµεση κατάσταση (Cohen & Manion, 2000: 266).      

2 .3 Η  Επιστηµολογ ική  –  ι σ τορ ική  θεµελ ίωση   

Ο  Κurt  Lewin,  µετανάστης  εβραϊκής  καταγωγής  στην  Αµερική ,  o 

οποίος  εκδιώχθηκε  από  το  ναζιστικό  καθεστώς  της  Γερµανίας ,  ιδρύει  

στα  1945 στο  MIT (Massachusetts Inst i tute of  Technology) το  

Κέντρο  Έρευνας  για  τη  ∆υναµική  των  Οµάδων  (Research Center for  

Group Dynamics) και  σε  συνεργασία  µε  το  Ινστιτούτο  Τάβιστοκ  

(Tavistock Inst i tute) στην  Αγγλία  εκδίδουν  το  περιοδικό  Human 

Relations εισάγοντας  στα  1946, λίγο  πριν  τον  ξαφνικό  θάνατό  του  

(1947),  σε  ένα  άρθρο  του  µε  τίτλο :  Action Research and Minority Problems, 

τον  όρο  έρευνα δράσης,  που  εµφανίζεται  αργότερα  σαν  συνεργατική  

έρευνα  (cooperative research)  ή  έρευνα  στη  δράση  (research in action) .  Σε  

δυο  ακόµα  άρθρα  του  στο  ίδ ιο  περιοδικό ,  Human Relations (1947),  µε  

τίτλο  Frontiers in group dynamics ( I ,  I I)  “ Σύνορα στη δυναµική των οµάδων ( I,  

I I) ” ,  προσπάθησε  να  µελετήσει  τα  κοινωνικά  προβλήµατα  µέσα  από  

µια  διαδικασία  δηµοκρατικής  αλληλεπίδρασης -συνεργασίας  

(ερευνητών-δρώντων)  στις  ενδοοµαδικές  σχέσεις  όπου  οι  µοναδικές  

κοινωνικές  ιδ ιότητες  µιας  οµάδας  προκαλούν  κοινωνική  αλλαγή  και  

νέα  γνώση .  Ο  Lewin στα  πειράµατα  του  για  τη  δυναµική  των  οµάδων  

διαπίστωσε  ότι  οι  αυταρχικές  ηγεσίες  στις  οµάδες  δηµιουργούν  

υψηλότερη  επίδοση  στα  µέλη  της  οµάδας  όσον  αφορά  την  επίτευξη  

των  στόχων  που  έχουν  τεθεί  αλλά  η  υψηλή  αυτή  επίδοση  υστερεί  

στην  ποιότητα  των  διαδικασιών  και  στη  διατήρηση  του  

αποτελέσµατος .  Οι  δηµοκρατικές  ηγεσίες  παρουσιάζουν  στα  µέλη  της  

οµάδας  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  όπως  το  ενδιαφέρον ,  η  επιµονή  

στους  στόχους ,  η  κριτική  σκέψη ,  η  αυτοτέλεια  ενώ  οι  αυταρχικές  

ηγεσίες  δηµιουργούν  συγκρούσεις ,  επιθετικότητα ,  δυσφορία  από  τα  

µέλη  της  οµάδας  (Ξωχέλης ,  1995: 51).  

Σύµφωνα  µε  το  Lewin στις  ενδοοµαδικές  σχέσεις  και  κατ ’  

επέκταση  στην  κοινωνία  εµφανίζεται  η  γνώση  µε  δύο  εκφάνσεις ·  

αυτή  που  προέρχεται  από  την  ακαδηµαϊκή  έρευνα  και  αυτή  που  

προκύπτει  από  τη  µελέτη  µιας  ιδ ιαίτερης  συγκεκριµένης  κοινωνικής  
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κατάστασης  µε  διεπιεπιστηµονική  συνεργασία  και  αξιολόγηση  των  

αποτελεσµάτων  κάθε  παρέµβασης  στην  πραγµατική  ζωή .  Κάθε  

κοινωνικό  φαινόµενο  αποτελεί  αλληλεξάρτηση  πολλών  παραγόντων-

µεταβλητών  και  πρέπει  να  µελετηθεί  από  το  γενικό  στο  ειδικό  

αποφεύγοντας  τις  αφαιρέσεις  και  τις  απλοποιήσεις .  Η  διαδικασία  

κατανόησης  και  αλλαγής  της  συµπεριφοράς  στα  µέλη  της  οµάδας  

ακολουθεί  σύµφωνα  µε  τον  Lewin µια  διακριτή  σειρά  σταδίων  

εξέλιξης  που  συνοψίζονται  ως  εξής :  L1 (  Level  1,  Eπίπεδο  1),  ξεκινά  

µε  την  ευαισθητοποίηση  των  υποκειµένων  για  το  πρόβληµα  

(unfreezing) ,  και  την  αποµάκρυνση  των  προκαταλήψεων  στα  µέλη  της  

ενδοοµάδας  (catharsis) .  L2 (  Level  2,  Eπίπεδο  2),  τη  µετακίνηση ,  

(moving stage) ,  στη  νέα  κατάσταση  και  την  αποδοχή  των  νέων  αξιών ,  

της  νέας  γνώσης  από  τα  µέλη  της  οµάδας .  L3 (  Level  3,  Eπίπεδο  3),  

τη  σταθεροποίηση  (freezing) ,  της  νέας  συµπεριφοράς  και  των  

δεξιοτήτων  που  αποκτήθηκαν  ώστε  να  παγιωθεί  η  νέα  κατάσταση .  

Η  συγκεκριµένη  ερευνητική  µεθοδολογία  συνδέθηκε  και  µε  την  

εκπαιδευτική  έρευνα  σαν  µια  εναλλακτική  πρόταση  στο  

επιστηµολογικό  «παράδειγµα» του  θετικισµού  διότι  κατάφερε  να  

συνδέσει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  µέσα  από  δηµοκρατικές  

διαδικασίες  συµµέτοχής  µε  στόχο  την  προσαρµογή  ή  την  αλλαγή  

(Γώγου ,  1995).   

Σύµφωνα  µε  τον  Gordon Al lport  (1948),  στην  κοινωνία  και  

κατ ’  επέκταση  στην  εκπαίδευση  εµφανίζεται  χαρακτηριστική  

οµοιότητα  µεταξύ  της  δουλειάς  του  Κurt  Lewin και  του  John Dewey 

όσον  αφορά  τη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη .  Ο  John Dewey 

πρότεινε  ένα  δηµοκρατικό  σχολείο  εργαστήριο.  Υποστήριζε  ότι ,  ένα 

γραµµάριο εµπειρίας είναι καλύτερο από ένα τόνο θεωρίας, απλώς γιατί κάθε θεωρία 

µόνο στην εµπειρία ζωογονείται κι αποκτά σηµασία, όταν επιδέχεται έλεγχο, (Dewey,  

1964: 347 στο  Κανάκης ,  1987: 35).  ∆εν υπάρχει στον κόσµο πιο αυστηρή 

πειθαρχία απ’ την πειθαρχία της εµπειρίας που υπόκειται στη δοκιµασία της λογικής 

επεξεργασίας κι ανάπτυξης […] (Dewey, 1980: 73).   Και  οι  δύο  συµφωνούν  

ότι  κάθε  γενιά  θα  πρέπει  να  ασκείται  –  διδάσκεται  στη  δηµοκρατία  

από  την  αρχή .  Ο  Thomas W. Higginson (1998),  υποστήριξε  […]  ότι οι 

επαναστάσεις µπορεί και να οπισθοχωρήσουν,  που  σηµαίνει  ότι  δικαιώµατα  

όπως  η  ισότητα ,  η  ελευθερία ,  η  δηµοκρατία  µπορεί  να  κατακτηθούν  

από  µια  κοινωνία  αλλά  µπορεί  στην  πορεία  της  ιστορίας  και  να  

χαθούν  (Apple,  2008: 35).  Η  δηµοκρατία  βοηθά  στην  έρευνα  των  

κοινωνικών  φαινοµένων  µε  σκοπό  τη  βελτίωση  των  κοινωνικών  
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σχέσεων  και  την  πρόοδο  των  κοινωνιών  (Al lport ,  1948 in Bargal ,  

2006).  Ο  Dewey υποστήριζε  ότι :  η δηµοκρατία εάν συγκριθεί µε άλλους 

τρόπους ζωής είναι ο µόνος τρόπος ζωής […] που µπορεί να δηµιουργεί την επιστήµη 

που είναι η µόνη αξιόπιστη για να κατευθύνει τις παραπέρα εµπειρίες […] Γιατί κάθε 

τρόπος ζωής που αποτυγχάνει ως προς τη δηµοκρατία περιορίζει τις επαφές, τις 

αλλαγές, την επικοινωνία, τις αλληλεπιδράσεις µε τις οποίες η εµπειρία διευρύνεται και 

εµπλουτίζεται (Dewey, 1939: 102, στο  Carr  & Kemmis,  2002: 172).   

Η  στροφή  της  κοινωνικής  ψυχολογίας  στη  δυναµική  των  

οµάδων  (group dynamics),  το  κίνηµα  της  νέας  προοδευτικής  

παιδαγωγικής  (progressive educat ion) του  John Dewey (1859-1952),  

που  ενέταξε  την  επαγωγική  επιστηµονική  µέθοδο  στη  διαδικασία  

λύσης  προβληµάτων  (συναγωγή  ενός  γενικού  συµπεράσµατος  από  

πολλές  µερικές  κρίσεις -παρατηρήσεις ) ,  που  αφορούν  τη  φιλοσοφία ,  

την  ψυχολογία  και  την  εκπαίδευση·  και  η  εισαγωγή  του  ερµηνευτικού  

επιστηµολογικού  «παραδείγµατος» σε  απάντηση  στο  επικρατούν  

«παράδειγµα» του  θετικισµού ,  µοντέλο  που  στηρίχθηκε  στις  φυσικές  

επιστήµες  και  κυριάρχησε  στα  µέσα  του  20ου  αιώνα ,  σε  συνδυασµό  

µε  την  πειραµατική  έρευνα  προσανατολισµένη  στη  λύση  των  

προβληµάτων  των  οµάδων ,  αποτέλεσαν  τα  βασικά  γεγονότα ,  που  

εδραίωσαν  την  έ .δ .  στην  εκπαίδευση  ως  ερευνητική  µεθοδολογική  

πρόταση  που  συνδέει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη ,  γεφυρώνοντας  το  

χάσµα µεταξύ  του  πραγµατικού  κόσµου  της  καθηµερινής  πρακτικής  

και  των  ερευνητών·  συνδέοντάς  τους  ισότιµα  σε  µια  διαδικασία  

δηµοκρατικής  κοινωνικής  έρευνας  και  µεταρρύθµισης ,  που  στόχο  

είχε  τη  βελτίωση  των  κοινωνικών  σχέσεων  και  την  πρόοδο  της  

κοινωνίας .  Σύµφωνα  µε  τους  Κ .  Li l l is   & D.  Hogan  τις  δύο  πρώτες  

δεκαετίες  µετά  το  Β΄  Παγκόσµιο  πόλεµο  η  εκπαίδευση  θεωρήθηκε  

«αντιβιοτικό» για  όλα  τα  οικονοµικά  και  κοινωνικά  προβλήµατα :  

καταπολέµηση  της  ανεργίας ,  επαγγελµατικός  προσανατολισµός ,  

έλεγχος  της  εσωτερικής  µετανάστευσης ,  εξοπλισµός  του  εργατικού  

δυναµικού  µε  δεξιότητες  απαραίτητες  για  τη  βιοµηχανία .  Η  

εκπαίδευση  αποτέλεσε  βασικό  παράγοντα  εκδηµοκρατισµού  και  

µοχλό  κοινωνικής  κινητικότητας  τις  δεκαετίες  του  ΄50 και  ΄60 µε  

αποτέλεσµα  να  επενδυθούν  τεράστια  ποσά  σε  εκπαιδευτικές  

δραστηριότητες  (Κ .  Li l l is   & D. Hogan, 1983 στο   Κάτσικας  & 

Θεριανός ,  2008: 48).  

Το  επιστηµολογικό  πλαίσιο  της  εποχής  εδράζονταν  στη  βάση  

της  αξιοποποίησης  των  πνευµατικών  δεσµών  µεταξύ  εκπαιδευτικής ,  
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κοινωνικής ,  πολιτικής  θεωρίας  και  φιλοσοφίας ,  µε  µέληµα  την  

καλλιέργεια  του  ολοκληρωµένου ανθρώπου,  του  ηθικού  και  πολιτισµένου  

ατόµου ,  που  ζει  σε  ένα  καθεστώς  κοινωνικής  δικαιοσύνης  και  

δηµοκρατίας  (Carr & Kemmis,  2002). 

Στο  τέλος  της   δεκαετίας  του  ΄50 αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄60 

παρατηρείται  µια  συντηρητική  στροφή  στην  αµερικανική  κοινωνία .  Ο  

ανταγωνισµός  µε  το  ανατολικό µπλοκ,  παράλληλα  µε  την  επικράτηση  

του  συµπεριφορισµού ,  της  ατοµικής  προόδου  και  των  στοχοθετικών  

µοντέλων  για  το  Α .Π .  του  Ralh Tyler (1949),  οδήγησαν  σε  µια  

τεχνοκρατική συντηρητική στροφή  την  εκπαίδευση ,  την  εκπαιδευτική  

έρευνα  και  κατ ’  επέκταση  την  εκπαιδευτική  έ .δ .  η  οποία  

χρησιµοποιήθηκε  ως  ερευνητική  µέθοδος  µέτρησης  της  επίτευξης  

συγκεκριµένων  εκπαιδευτικών  στόχων  µέσω  νατουραλιστικών  

επιστηµονικών  προσεγγίσεων  (Carr  & Kemmis,  2002֗ Κάτσικας  & 

Θεριανός ,  2008).  

Η  διδασκαλία  και  το  Α .Π .  µέσα  σε  ένα  τέτοιο  επιστηµολογικό  

και  φιλοσοφικό  πλαίσιο  απέκτησαν  τεχνικό εργαλειακό χαρακτήρα δηλαδή  

µετατράπηκαν  σε  µέσα  επίτευξης  δεδοµένων  σκοπών  και  στόχων  

(Carr & Kemmis,  2002).  Το τεχνικό ενδιαφέρον (µε την έννοια της  κοινωνικής 

χρήσης της τεχνικής) παρουσιάζεται στη γνώση η οποία ουσιαστικά προσανατολίζεται 

προς τις ιδέες. Η «θεωρία» θεωρείται αξιόλογη στο βαθµό κατά τον οποίο είναι 

«πρακτική», δηλαδή άµεσα εφαρµόσιµη στην πρακτική […] όταν η εργασία επηρεάζεται 

από το τεχνικό ενδιαφέρον η σχέση της θεωρίας µε την πράξη βασίζεται σε εντολές και 

όχι σε προτάσεις. Η δράση τότε έχει να κάνει µε το προϊόν (Grundy, 2003: 72).   

Η  Η i lda Taba στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄60 εφάρµοσε  την  

εκπαιδευτική  έ .δ .  στην  κατεύθυνση  επίτευξης  των  στόχων  του  Α .Π . ,  

σε  ενδοοµαδικά  εκπαιδευτικά  projects  µε  σκοπό  τη  σύνδεση  της  

θεωρίας  µε  την  πράξη  και  την  αναµόρφωση  της  εκπαιδευτικής  

πράξης  από  τους  ίδ ιους  τους  εκπαιδευτικούς ,  οι  οποίοι  ερευνώντας  

την  πράξη  τους  θα  µπορούσαν  να  συνεισφέρουν  στην  παραγωγή  νέας  

γνώσης  ή  στην  ποιοτική  βελτίωση  και  αναδόµηση  της  

προϋπάρχουσας  γνώσης  κατά  τη  διδακτική  διαδικασία  

(Hol l ingsworth & Sockett ,  1994·  Stenhouse, 2003).  Το  µοντέλο  αυτό  

προσέγγιζε  περισσότερο  τις  παιδαγωγικές  αρχές  του  John Dewey, 

όπως  το  learning by doing, (Hol l ingsworth & Sockett ,  1994).  Οι  

εκπαιδευτικοί  θεωρήθηκαν  ερευνητές  και  η  έ .δ .  µέσο  παραγωγής  

επαγγελµατικής  γνώσης  και  ελέγχου  επίτευξης  των  στόχων  του  Α .Π . .  

Πρέπει  να  θυµόµαστε  ότι  το  τεχνικό  ενδιαφέρον  αποτελεί  
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πρωταρχικά  ενδιαφέρον  για  έλεγχο .  ∆εν πρέπει να ελέγχονται µόνο η 

διαδικασία της ανάπτυξης του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά πρέπει να ελέγχονται 

και οι µαθητές, έτσι ώστε να επιτύχουν αυτό που έχουν προγραµµατίσει οι σχεδιαστές 

του (Grundy, 2003: 46).    

Ο  Stephen Corey (1953) στις  ΗΠΑ ,  στο  “Horace Mann-Lincoln 

Inst i tute of  School  Experimentat ion” στο  Teacher Col lege του  

Columbia University,  ενσωµάτωσε  την  έ .δ .  στην  εκπαίδευση  

υποστηρίζοντας  ότ ι  µπορεί  να  αναµορφώσει -αναβαθµίσει  τη  

διδασκόµενη  ύλη ,  τα  Α .Π .  µαθηµάτων ,  τη  διδασκαλία  και  να  λύσει  

πολλά  εκπαιδευτικά  προβλήµατα  διότι :  οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

εφαρµόσουν τα αποτελέσµατα της δικής τους έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη 

(Τaba,et .al . ,  1949˙  Taba, Brady & Robinson, 1952, in McKernan, 

1996: 10).  Αυτή  η  ερευνητική  έκφανση  της  έ .δ .  είναι  γνωστή  σαν  

συνεργατική  έ .δ .  (Cooperat ive act ion research) (Somekh & Zeichner, 

2009).  

Οι  προσπάθειες  εισαγωγής  της  έ .δ .  στην  εκπαίδευση  τη  

δεκαετία  του  ΄50 δε  συνεχίστηκαν  στην  Αµερική  την  επόµενη  

δεκαετία  διότι :  πρώτον  τα  αποτελέσµατα  και  η  µεθοδολογία  της  

έρευνας  κρίθηκαν  ανεπαρκή  µε  βάση  τα  ποσοτικά  κριτήρια  των  

ποσοτικών  – θετικιστικών  ερευνών  και  δεύτερον ,  έρευνες  όπως  η  έ .δ .  

απαιτούσαν  την  ελεγχόµενη  συµµετοχή  όλων  των  µελών  της  οµάδας  

των  εκπαιδευτικών  µε  αποτέλεσµα  ένα  µέρος  τους  να  µην  αποδέχεται  

ένα  τέτοιο  ρόλο  (Hol l ingsworth & Sockett ,  1994).   

Σύµφωνα  µε  τον  John Ε l l io t  (1993) στην  Αγγλία  για  

παρόµοιους  λόγους ,  η  εκπαιδευτική  έ .δ . ,  αποτέλεσε  φόβο  για  τους  

εκπαιδευτικούς  οι  οποίοι  ήθελαν  να  διατηρήσουν  το  παραδοσιακό  

µοντέλο  έρευνας  και  διδασκαλίας .  Οι  εκπαιδευτικοί  αυτοί  

προτιµούσαν  το  παραδοσιακό  εξωτερικό  θετικιστικό  µοντέλο  έρευνας  

των  φυσικών  επιστηµών  παρά  µια  έρευνα  που  προσανατολίζεται  στην  

πράξη  και  περιλαµβάνει -απαιτεί  τη  δική  τους  συµµετοχή  (Ε l l io t ,  

1993).   

Με  αυτές  τις  παρεµβάσεις  τις  δεκαετίες  του  ΄50 και  του  ΄60 

καλλιεργήθηκε  η  αποεπαγγελµατοποίηση  των  εκπαιδευτικών  και  ο  

διαχωρισµός  της  θεωρίας  από  την  πράξη .  Στα πλαίσια της διαµάχης µεταξύ 

των εκπροσώπων της «καθαρής» και της «εφαρµοσµένης» επιστήµης η άνοδος του 

γοήτρου της «καθαρής» επιστήµης εξελίχθηκε σε µέσο που νοµιµοποιούσε την 

ανάπτυξη του ΑΠ ως τεχνολογικού µέσου. Η τεχνική αντίληψη για την εκπαίδευση 

κυριαρχούσε πλέον απόλυτα […] στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών οι εκπαιδευτικοί 
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έγιναν ηθοποιοί στη σκηνή της εκπαίδευσης ή, για να χρησιµοποιήσουµε µια λιγότερη 

κοµψή εικόνα, βιοµηχανικοί εργάτες στα εργοστάσιά της (Carr & Kemmis,  2002: 

32 – 33).   

Το  χάσµα  µεταξύ  της  θεωρίας  και  της  πράξης  στη  δεκαετία  του  

΄60 µεγάλωσε .  Οι  επαγγελµατίες  ερευνητές  αποµακρύνθηκαν  

επιστηµολογικά  από  το  να  µελετούν  τα  κοινωνικά  προβλήµατα  στο  

κοινωνικό  πεδίο  και  να  εξάγουν  επιστηµονικά  συµπεράσµατα .  Η  

επικράτηση  του  θετικιστικού  µοντέλου  της  εµπειρικής  αναλυτικής  

έρευνας  και  της  πειραµατικής  εργαστηριακής  έρευνας ,  είχε  σαν  

αποτέλεσµα  να  θεωρηθεί  η  έ .δ .  σαν  µια  χαµηλής  και  περιορισµένης  

εγκυρότητας  ερευνητική  µεθοδολογία  (Masters,  1995).  Επιπλέον ,  η  

αναµόρφωση  των  Α .Π .  στην  Αµερική  λόγω  του  Sputnik shock,  η  

επικράτηση  της  ιδεολογίας  του  κοινωνικού  ελέγχου ,  της  αξιολόγησης  

των  Α .Π .  και  των  εκπαιδευτικών ,  της  λογοδοσίας  στην  κοινωνία ,  

αντιµετώπισε  τη  θεωρία  και  την  πράξη  σαν  δυο  ξεχωριστές  

λειτουργίες .  Η αξιολόγηση αποτελεί πλέον σηµαντικό στοιχείο στο χώρο του 

αναλυτικού προγράµµατος. Αυτό εν µέρει έγινε εξαιτίας της απαίτησης των 

χρηµατοδοτών της δηµόσιας εκπαίδευσης να είναι υπόλογοι όσοι εργάζονται στον 

ιδιωτικό χώρο, αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη να δικαιολογούν και να νοµιµοποιούν τις πρακτικές τους 

(Grundy, 2003: 50).    

Στην  Αγγλία  και  στην  Ουαλία  όµως  την  ίδ ια  περίοδο  δίδεται  

έµφαση  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  και  αυτονοµία  του  

εκπαιδευτικού  µε  σκοπό  την  συµµετοχή  του  εκπαιδευτικού  στο  

σχεδιασµό  και  την  αναµόρφωση  των  Α .Π . .  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  

του  ΄70 ο  Lawrence Stenhouse  και  ο  συνεργάτης  του  John El l iot ,  

υποστήριξαν  τη  συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών  στην  αναµόρφωση  των  

Α .Π .  σε  επίπεδο  σχολείου  ή  περιφέρειας  σχολείων .  Η  άποψη  τους  

συνοψιζόταν  στο  ότι  η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράµµατος δεν είναι µια 

διαδικασία που προηγείται της διδασκαλίας αλλά συµβαίνει δια µέσω της στοχαστικής 

πρακτικής της διδασκαλίας. Η πρόοδος της διδασκαλίας δεν είναι η καλή εφαρµογή 

ενός εκτός σχολείου καλοσχεδιασµένου αναλυτικού προγράµµατος αλλά η ανάπτυξη 

ενός (προγράµµατος) σε επίπεδο σχολικό από τους εκπαιδευτικούς της πράξης ή από 

εξωτερικούς συνεργάτες (El l iot ,  1993: 54).  Το  κίνηµα  αυτό  επεκτάθηκε  

στην  Αυστραλία  µε  τα  προγράµµατα  του  Stephen Kemmis,  στη  Ν .  

Ζηλανδία  µε  τα  προγράµµατα  του  Rae Murno, και  σε  άλλες  

ευρωπαϊκές  χώρες .  Η  λογική  της  ανάπτυξης  του  Α .Π .  στο  σχολείο  

είναι  συλλογική ,  ενώ  η  µέχρι  τώρα  λογική  του  εκπαιδευτικού  ως  
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ερευνητή  είχε  χαρακτήρα  ατοµικιστικό  (Carr & Kemmis,  2002).  Η  

γνώση  παράγεται  µέσα  από  την  πράξη ,  ενώ  µέχρι  τότε  η  γνώση  

παραγόταν  πρώτα  και  µετά  εφαρµοζόταν  στην  πράξη .  

Ο  L.  Stenhouse,  διευθυντής  του  κέντρου  εφαρµογής  ερευνών  

στην  εκπαίδευση  στο  πανεπιστήµιο  East  Angl ia,  υποστήριξε  το  ρόλο  

των  εκπαιδευτικών  ως  ερευνητών  µέσω  του  ερευνητικού  

προγράµµατος  Humanit ies Curr iculum Project ,  HCP, (1967-1972),  

στο  οποίο  οι  εκπαιδευτικοί  εφαρµόζοντας  το  µοντέλο ∆ιαδικασίας 

(process model)  ανέπτυσσαν  το  Α .Π .  και  αναπτύσσονταν  

επαγγελµατικά  µέσω  αυτής  της  διαδικασίας  (Stenhouse, 2003).  

Υποστήριζε  ότι  δεν  είναι  ηθικό  να  ξεχωρίζεις  το  αποτέλεσµα  της  

δράσης  από  τα  δρώντα  υποκείµενα .  Οι  ερευνητές  εκπαιδευτικοί  θα  

πρέπει  να  εµπλέκονται  σε  δραστηριότητες  δράσης  µε  ηθικές  αξίες  

που  εµπεριέχονται  στην  πράξη  παρά  σε  ποσοτικά  δεδοµένα  που  

παράγονται  από  τη  µέτρηση  των  δραστηριοτήτων .  O John El l iot  

υποστηρίζει  ότι  η  συµβολή  του  Stenhouse στη  µεταρρύθµιση  των  

Α .Π .  ήταν  ότι  αποσαφήνισε το παράδειγµα σχεδιασµού ενός αναλυτικού 

προγράµµατος που ξεκινά από το σχολείο και όρισε την αρχή της πράξης (praxiology) 

ένα πλαίσιο από κανόνες-αρχές που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί ώστε 

να µεταφράζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους σε απτή παιδαγωγική πράξη (El l iot ,  

1993: 15).  Θεώρησε  την  εκπαιδευτική  πράξη  σαν  µια  αέναη  

διαδικασία  έρευνας .  Έδωσε  έµφαση  στην  ανάπτυξη  του  

εκπαιδευτικού  ως  ερευνητή  του  Α .Π . ,  υποστηρίζοντας  ότι  δεν  µπορεί  

να  υπάρξει  ανάπτυξη  του  Α .Π .  χωρίς  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  

(Stenhouse, 2003).  Τις  ιδέες  του  για  τα   Α .Π .  τις  εφάρµοσε  στο   

Humanit ies Curr iculum Project .         

 Ο  J .  El l iot ,  συνεργάτης  του  L.  Stenhouse, στις  αρχές  της  

δεκαετίας  του  ΄70,  στα  προγράµµατα ,  Ford Teaching Project  και  

Qual i ty o f  Learning,  και  ο  Clem Adelman (1973-74),  στο  project  

New Era (1973) των  (Ε l l io t ,  Adelman & Rowe,  Thurlow) 

συνεργάζεται  µε  εκπαιδευτικούς  που  δρουν  και  αναστοχάζονται  πάνω  

στη  δράση  (Stenhouse, 2001·  Somekh & Zeichner,  2009).  O John 

El l iot  υποστηρίζει  ότι  στο  Ford Teaching Project  οι εκπαιδευτικοί 

ανέπτυξαν την παιδαγωγική θεωρία και παράλληλα την παιδαγωγική πράξη. 

Εµπλέχθηκαν στη συλλογή, την επεξεργασία και τη διανοµή των δεδοµένων, 

µετέβαλλαν τις παιδαγωγικές τους θεωρίες, υποστήριξαν την παιδαγωγική πράξη τους  

(El l iot ,  1993: 35).  Ο  Ε l l io t ,  είδε  τη  διδακτική  πράξη  σαν  µια  συνεχή  

διαδικασία  παραγωγής  θεωρίας  και  γνώσης  σε  µια  µη  ιεραρχική ,   
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συνεργατική  διαδικασία  αλλαγών ,  παρά  ατοµική  ή  γραφειοκρατική  

διαδικασία  (El l iot ,  1993).  Επισηµαίνει  ότι :  θεµελιακός στόχος της έ.δ. είναι 

να αναπτύξει ποιοτικά την πράξη κι όχι να παράγει γνώση. Η παραγωγή γνώσης και η 

χρήση της γνώσης προκύπτουν από την βελτίωση και ανάπτυξη της πράξης (El l iot ,  

1993: 49).  Και  οι  δύο ,  Stenhouse & El l iot ,  ασκούν  κριτική  στο  

επιστηµολογικό  «παράδειγµα» του  θετικισµού ,  που  υπονοµεύει  την  

εµπειρική  και  στοχαστική  βάση  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  και  

αντιστρατεύονται  την  αποδοχή  ιεραρχικών  µοντέλων  σε  

επαγγελµατικούς  χώρου ,  δηλαδή  εξουσιαστικά  – ιεραρχικά  και  

γραφειοκρατικά  µοντέλα  επιβολής  συγκεντρωτικών  – απρόσωπων   

εκπαιδευτικών  µεταρρυθµίσεων  (Hol l ingsworth & Sockett ,  1994).  

Στο  Ηνωµένο  Βασίλειο  οι  Stenhouse, Ε l l io t  & Adelman ιδρύουν  το  

CARN, Col laborat ive Act ion Reserch Network στα  1976, ένα  δίκτυο  

ενηµέρωσης  και  υποστήριξης  όχι  µόνο  για  την  έρευνα  δράσης  στην  

εκπαίδευση  αλλά  και  στην  υγεία ,  την  κοινωνική  φροντίδα ,  τους  

δηµόσιους  φορείς .  Παράλληλα  από  το  1993 εκδίδεται  και  κυκλοφορεί  

το  περιοδικό  Educat ional  Act ion Research.  

Στην  Αµερική ,  τα  µοντέλα  σύνδεσης  εκπαιδευτικής  έρευνας  

και  µεταρρύθµισης  των  Α .Π . ,  θεωρήθηκαν  σαν  λύση  στην  αδυναµία  

εφαρµογής  των  ερευνητικών  αποτελεσµάτων  των  ποσοτικών  –

µακροσκοπικών  ερευνητικών  προσεγγίσεων  σε  τοπικό  επίπεδο ,  αφού  

η  γνώση  που  παραγόταν  από  την  εµπειρική  έρευνα ,  δε  µπορούσε  

τελικά  να  προβλέψει  καταστάσεις  και  εκφάνσεις  της  αποκεντρωµένης  

σχολικής  πραγµατικότητας .  Στόχος  ήταν  να  µελετηθεί  η  εκπαιδευτική  

πραγµατικότητα  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  ρόλων  (ερευνητών  

– εκπαιδευτικών  της  πράξης ,  στελεχών  της  εκπαίδευσης )  ώστε  να  

γίνει  κατανοητή  η  µεταβολή  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας .  Ο  

βασικός  δρων  στη  θεωρία  αυτή  ήταν  ο  στοχαστικός επαγγελµατίας 

εκπαιδευτικός της πράξης σε  αντίθεση  µε  τον  «τεχνικό» εκπαιδευτικό  – 

«τεχνίτη εφαρµοστή» που  εφαρµόζει  τη  θεωρία  στη  διδακτική  πράξη ,  

δηλαδή  τη  θεωρητική  γνώση  που  προκύπτει  µέσω  των  εµπειρικών  

ποσοτικών  ερευνών  (Al t r ichter,  2001β ) .  Εκπρόσωποι  αυτής  της  

φιλοσοφικής  προσέγγισης  στο  τέλος  της   δεκαετίας  του  ΄70 αρχές  της  

δεκαετίας  του  ΄80 στην  Αµερική  ήταν  οι  Donald Schön, και  Hugh 

Sockett ,   oι  οποίοι  υποστήριζαν  ότι  είναι  απαραίτητη  η  ερευνητική  

δράση  γενικά  όλων  των  επαγγελµατιών  σε  µια  στοχαστική  διαδικασία  

δράσης ,  µελέτης  της  αποτελεσµατικότητας  και  αποτελεί  

προαπαιτούµενο  της  επαγγελµατικής  τους  ταυτότητας  και  της  
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διασφάλισης  της  ποιοτικής  πράξης .  Η  µελέτη  του  µοντέλου  του  

τεχνικού  ορθολογισµού ,  knowing – in – act ion,  του   Donald Schön 

οδήγησε  στην  επισήµανση  των  χαρακτηριστικών  της  τεχνικής  δράσης  

που  συνοψίζονται  στα  παρακάτω  βήµατα :  ορισµός  του  προβλήµατος ,  

προσωρινότητα  – αξ ιολόγηση  – ανάπτυξη ,  ανάπτυξη  τοπικής  γνώσης  

(Al t r ichter,  2001β ) .  

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄80 η  εκπαιδευτική  έ .δ .  

µεταναστεύει  στην  Αυστραλία .  O Stephen Kemmis και  οι  συνεργάτες  

του  στο  Deakin Universi ty πρότειναν  ένα  µοντέλο  εκπαιδευτικής  

έρευνας  που  βασίζονταν  στο  κριτικό  – χειραφετικό  παράδε ιγµα  του  

Jű rgen Habermas και  των  εκπροσώπων  της  Σχολής  της  

Φρανκφούρτης .   

Το  κριτικό  παράδειγµα  αρνείται  τη  φαντασία  της  

αντικειµενικής  πραγµατικότητας  που  είναι  δηµόσια  ελεγχόµενη  από  

κάθε  µορφής  εξουσία ,  δέχεται  τη  δυνατότητα  των  ατόµων  να  

αντιδράσουν  και  να  αλλάξουν  την  ατοµική  και  κατ ’  επέκταση  την  

κοινωνική  τους  πραγµατικότητα  µε  τη  δική  τους  δράση .  Ο  ερευνητής  

εκπαιδευτικός  δεν  ερµηνεύει  απλά  την  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  

αλλά  εντοπίζει  τους  παράγοντες  εκείνους  που  εµποδίζουν  την  

ερµηνεία  του  ή  διαµεσολαβούν  για  να  συσκοτίσουν  την  

πραγµατικότητα .  Σύµφωνα  µε  τον  Bourdieu (1968: 415) οι κοινωνικές 

σχέσεις και οι θεσµίσεις, όπως και τα πολιτιστικά γεγονότα, λόγω του ότι ανήκουν σε 

ένα σύστηµα σχέσεων, είναι προικισµένες µε ένα χαρακτήρα αναγκαιότητας που τις 

κάνει να εµφανίζονται στα άτοµα σαν να ήταν φυσικές […] ως κάτι που µετέχει της 

ανθρώπινης φύσης. Πρόκειται όµως για αυθαίρετα κατασκευάσµατα µε φαινοµενική 

αναγκαιότητα.  Η  κριτική  σχολή  στοχεύει  να  δηµιουργήσει  

χειραφετηµένα  άτοµα  από  το  «παράδε ιγµα» του  θετικισµού ,  ως  το  

µέχρι  τότε  επικρατούντα  τρόπο  σκέψης ,  µέσα  από  την  κατανόηση  της  

δικής  τους  πραγµατικότητας .  Η  χειραφέτηση  και  η  αυτονοµία  του  

ατόµου  δε  µπορεί  παρά  να  περικλείουν  και  µια  πολιτική  έκφανση  στη  

δράση  τους .  Οι  εκπαιδευτικοί  µέσα  σε  ένα  πλαίσιο  κριτικής πράξης και  

κατανόησης  της  δικής  τους  πραγµατικότητας  µε  τη  δράση  τους  

αλλάζουν  τις  δοµές  και  κατ ’  επέκταση  την  ίδ ια  την  πραγµατικότητα .  

Ο  εκπαιδευτικός  στο  βαθµό  που  αυτό  είναι  δυνατό ,  σχεδιάζει προσεκτικά, 

ενεργεί σκόπιµα, παρατηρεί συστηµατικά τα αποτελέσµατα της δράσης του, και 

στοχάζεται κριτικά πάνω στους περιορισµούς και το πρακτικό δυναµικό της υπό 

εξέτασης στρατηγικής πράξης […]  δηµιουργώντας ευκαιρίες µετατροπής αυτού του 

ιδιωτικού λόγου σε δηµόσιο διάλογο […]  (Carr & Kemmis,  2002: 64 – 65). 
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Η  έκδοση  του  βιβλίου  Becoming Critical (1982) από  τις  εκδόσεις  του  

Πανεπιστηµίου  του  Deakin,  αποτέλεσε  σταθµό  για  τη  θεµελίωση  της  

κριτικής  – χειραφετικής  έ .δ . ,  (emancipatory act ion research).  To 

βιβλίο  µεταφράστηκε  την  επόµενη  εικοσαετία  σε  πολλές  γλώσσες  

χωρών  της  Ευρώπης ,  Βόρειας  και  Νότιας  Αµερικής ,  στη  Νότια  

Αφρική .  Η  αγγλική  έκδοση  επανεκδόθηκε  δέκα  φορές ,  η  ισπανική  

τρεις ,  επηρεάζοντας  πλήθος  επιστηµόνων  σε  όλο  τον  κόσµο ,  

συζητήθηκε  σε  συνέδρια  λαµβάνοντας  θετικές  και  αρνητικές  κριτικές  

(Carr & Kemmis,  2005).  Σύµφωνα  µε  τον  J .  El l iot  (2005) οδήγησε  τη  

συζήτηση  για  την  έ .δ .  από  τις  στρατηγικές  της  εφαρµογής  της  σε  ένα  

περισσότερο  αφαιρετικό  πλαίσιο ,  που  αφορούσε  την  επιστηµολογική  

και  µεθοδολογική  της  θεµελίωση  και  παράλληλα  επηρέασε  ένα  

πλήθος  ακαδηµαϊκών  στο  πεδίο  της  εκπαίδευσης  που  είχαν  ισχυρή  

πίστη  στην  κοινωνική  δικαιοσύνη .         

Το  κριτικό  «παράδε ιγµα» στην  εκπαιδευτική  έρευνα ,  από  την  

Αυστραλία  περνάει  στην  Ευρώπη  και  στην  Αµερική  –  Καναδά  µε  

στόχο  οι  εκπαιδευτικοί  να  προετοιµάζονται  για  την  εκπαίδευση  ως  

κριτικοί  επαγγελµατίες  κατανοώντας  τις  αντιθέσεις  µεταξύ  της  δικής  

τους  χειραφετικής  δράσης ,  των  χειραφετικών  εκπαιδευτικών  αξιών  

και  των  επικρατούντων  εκπαιδευτικών  πρακτικών  και  πολιτικών ,  µε  

σκοπό  την  αλλαγή ,  στις  θεσµοποιηµένες  δοµές  και  τα  Α .Π .  στην  

κατεύθυνση  του  εκδηµοκρατισµού  και  της  απελευθέρωσης  από  τις  

εξουσίες ,  την  εξάλειψη  της   κοινωνικής ,  πολιτικής  αδικίας .  Ωστόσο  

τη  δεκαετία  του΄80 ενώ  στην  Αυστραλία  από  όπου  ξεκίνησε ,  η  

κριτική  έ .δ . ,  αποτέλεσε  βασική  µέθοδο  παρέµβασης  για  την  εξάλειψη  

των  αποκλεισµών  και  της  κοινωνικής  ανισότητας ,  στην  Αµερική  την  

ίδ ια  περίοδο  θεωρήθηκε  σα  µέθοδος  επαγγελµατικής  ανάπτυξης  των  

εκπαιδευτικών  παρά  σα  µέθοδος  προώθησης  της  κοινωνικής  

δικαιοσύνης  (Noffke,  2005).  

Η  επιβαλλοµένη  τεχνική γνώση (scientism)  –  θετικιστικός επιστηµονισµός  

στο  κριτικό «παράδε ιγµα» αντιµετωπίζεται  σαν  δύναµη εξουσίας που  

επιβάλλεται  στην  κοινωνία  και  τη  χειραγωγεί .  Η  ανάγκη  της  

στοχαστικής πράξης σε  συνδυασµό  µε  την  κριτική πράξη αποτελούν  τη  

σύγχρονη  πρόταση  της  έ .δ .  στην  εκπαίδευση ,  τις  τελευταίες  

δεκαετίες .   

Στην  Αµερική  η  σύγχρονη  επιστηµολογική  πρόταση  στην  

έρευνα  των  εκπαιδευτικών  αφορά  τον  τρόπο  που  το  σχολείο  και  η  

διδασκαλία  διαµορφώνονται  στην  κοινωνία ,  δηλαδή ,  ποιο  είδος  
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γνώσης  επικρατεί  και  προωθείται  και  ποια  επιστηµολογική  θέαση  

είναι  χρήσιµη  για  τη  µεταµόρφωση  της  επιβαλλόµενης  

πραγµατικότητας  και  τη  χειραφέτηση  των  εκπαιδευτικών .   

Όµως ,  σύµφωνα  µε  τους  Carr & Kemmis (2005),  η  θεώρηση  

της  έ .δ .  ως  άλλη  µια  µορφή  ερευνητικής  προσέγγισης  και  η  

παγκόσµια  διασπορά  της  οδήγησαν  στο  να  αποτύχει  να  ενώσει  τη  

θεωρία  µε  την  πράξη  πέφτοντας  θύµα  των  προσπαθειών  της  και  

προωθώντας  και  η  ίδ ια  το  ορθόδοξο «παράδειγµα» έρευνας,  (εννοούν  το  

θετικιστικό ,  τεχνικό  «παράδειγµα» ή  το  ερµηνευτικό ) .  Οι  ι δέες  του  

L.  Stenhouse (1986),  και  του  D.  Schön (1983, 1987, 1991) για  την  

ανάπτυξη  ενός  αυτόνοµου  στοχαστικού  εκπαιδευτικού  ( ref lect ive 

pract i t ioner),  µε  αυτόνοµη  επαγγελµατική  κρίση ,  που  να  µπορεί  να  

διαµορφώνει  µόνος  του  ή  συνεργατικά  σε  τοπικό  επίπεδο  τα  Α .Π .  δεν  

ισχύουν  στις  νέες  γενιές  εκπαιδευτικών ,  οι  οποίοι  είναι  σχεδόν  χωρίς  

επίγνωση  (obl iv ious) για  τις  δυνατότητες  που  έχουν  να  αναπτύσσουν  

τον  επαγγελµατισµό  τους ,  να  τροποποιούν  και  να  διαµορφώνουν  τα  

Α .Π . .  ∆υνατότητες  και  γνώση  που  υπήρχε  στους  συναδέλφους  τους  

δυο  δεκαετίες  πριν .   

Ο  B.  Bernstein (2000: 131-132),  αναφέρει  ότι  η  έρευνα  στο  

Ηνωµένο  Βασίλειο  στη  δεκαετία  του  ΄80 επηρεάζεται  από  το  θεσµό  

της  Οικονοµικής  και  Κοινωνικής  Ερευνητικής  Επιτροπής  (Economic 

and Social  Research Commit tee,  ESRC). Οι  ερευνητές  δεσµεύονται  

σε  ένα  συγκεκριµένο  δογµατικό  ερευνητικό  µοντέλο  το  οποίο  

θεωρείται  αποτελεσµατικό .  Οι  χρηµατοδοτήσεις   των  ερευνητικών  

projects έχουν  ανταγωνιστικό  χαρακτήρα  και  περιορίζονται  από  

συγκεκριµένα  χρονοδιαγράµµατα ,  µεθοδολογίες  συλλογής  δεδοµένων  

και  χρηµατοδοτήσεις .  Η  Groundwater-Smith αναφέρει  […]  ότι σήµερα 

υπάρχει έλλειψη ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς για δράση στον τοµέα των 

αναλυτικών προγραµµάτων και στην εκπαίδευση στη βάση πάντοτε της κριτικής 

θεωρίας, […] ωστόσο αυτό το πεδίο δηµοκρατικής δράσης δε θα έρθει απλά σαν δώρο 

από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Θα σφυρηλατηθεί µέσα από πολιτικές µάχες που θα 

δώσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί  µαζί µε µέλη της κοινωνίας για να διαµορφώσουν 

εκείνες τις καταστάσεις για ένα ελεύθερο, ανοιχτό και δηµοκρατικά δοµηµένο πρακτικό 

λόγο για να εµπλαισιώσει την επαγγελµατική δράση τους (Groundwater-Smith in 

El l iot ,  2005: 363).  O M.Apple αναφέρει  χαρακτηριστικά :  Πάρτε τους 

δασκάλους για παράδειγµα. Ακόµα κι αν οι µισθοί έχουν αυξηθεί  σε µερικά τµήµατα 

της χώρας (ΗΠΑ), αυτό έχει αντισταθµιστεί από την αλµατώδη αύξηση στον εξωτερικό 

έλεγχο της εργασίας τους, την ορθολογικοποίηση και αποειδίκευσή της, καθώς και την 
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αυξανόµενη ενοχοποίηση των δασκάλων και της εκπαίδευσης, γενικά, για τα 

περισσότερα από τα µεγάλα κοινωνικά δεινά που µαστίζουν την οικονοµία (Αpple,  

2008: 124).  

Η  έ .δ .  σήµερα  έχει  επηρεαστεί  σε  µεγάλο  βαθµό  από  αυτό  που  

αποκαλεί  ο  Habermas, τεχνικό ορθολογισµό της µοντέρνας σκέψης, και  πρέπει  

να  προσεγγιστεί  και  να  ερευνηθεί  µέσα  σε  αυτό  το  πεδίο  σκέψης .  Η  

S.  Noffke υποστηρίζει  ότι  κάθε έρευνα που σχεδιάζεται µε µια εργαλειακή και 

αντικειµενική λογική είναι χαρακτηριστικό των σύγχρονων αµερικανικών ερευνητικών 

τάσεων όπου οι πολιτικές µεταρρυθµίσεων επιδεινώνουν την εκπαιδευτική ανισότητα 

παρά τη θεραπεύουν (Noffke in El l iot ,  2005: 364).  Αυτό  συµβαίνει  διότι  

ενδιαφέρονται  εργαλειακά για  την  επαλήθευση  του  αρχικού  

ερευνητικού  ερωτήµατος  και  τον  έλεγχο  των  παραµέτρων  που  το  

µεταβάλλουν  παρά  για  την  ουσιαστική  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας .   

Στην  ίδ ια  κατεύθυνση  αλλά  µε  πιο  αισιόδοξη  διάθεση ,  ο  Bob 

Dick (2004, 2006,  2009, 2010),  ανεξάρτητος  ερευνητής  από  την  

Αυστραλία ,  o οποίος  ξεκίνησε  από  το  2002 να  παρακολουθεί  ανά  

διετία  την  παγκόσµια  βιβλιογραφία  για  την  έ .δ .  σε  διάφορα  

κοινωνικά  πεδία  (στην  εκπαίδευση ,  στις  κοινωνικές  εφαρµογές ,  στις  

εφαρµογές  συµµετοχικής  ανάπτυξης ,  στις  υπηρεσίες  και  στις  

εφαρµογές  στον  τοµέα  της  υγείας ,  στις  εφαρµογές  σε  επίπεδο  

οργανισµών ,  στη  µετρήσιµη  θετικιστική  έρευνα ,  στην  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  µέσω  της  πράξης ,  στα  επιστηµονικά  περιοδικά  και  στα  

βιβλία) ,  εντοπίζει  και  ο  ίδ ιος  όπως  και  οι  Carr & Kemmis (2005) τη  

συνθετότητα  των  εφαρµογών  της .  Χαρακτηριστικά  αναφέρει  ότι  

υπάρχει µια εξάπλωση των τύπων της έ.δ. µε µεθόδους-διαδικασίες οι οποίες µοιάζουν 

µε την έ.δ.. Ανησυχώ για το σε ποιο βαθµό αυτές οι παρεµβάσεις υποστηρίζονται 

επιστηµονικά και κατά πόσο οι ακαδηµαϊκοί συνεργάτες καθιερώνουν ένα νέο τύπο έ.δ. 

και κατά πόσο προσφέρουν κάτι καινούριο στη µεθοδολογική εξέλιξη του εργαλείου 

(Dick,  2006: 452).   Επίσης  εντοπίζει  µια  πληθώρα  ονoµατισµών  

όπως :  critical action research, participatory action research, collaborative action 

research, practitioner research, practical action research, action learning, action 

reflection learning, action-oriented research, community action research, community-

based participatory research, dialogic action research, synergic inquiry, action 

science και  την  εµφάνιση  ενός  θολού  τοπίου  (fuzzy)  στο  

µετανεωτερικό  ερευνητικό  περιβάλλον  που  δύσκολα  κάνει  διακριτά  

τα  όρια  µεταξύ  της  έρευνας  δράσης  και  των  άλλων  ερευνητικών  

µεθόδων  (Dick,  2006, 2009, 2010).   
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Σύµφωνα  µε  τον  Β .  Dick (2006, 2009, 2010) η  αισιόδοξη  

πλευρά  της  εφαρµογής  της  έ .δ .  σε  διάφορα  κοινωνικά  πεδία  αλλά  και  

στην  εκπαίδευση  είναι  ότι  συνεχώς  αναπτύσσεται  το  ενδιαφέρον  γι ’   

αυτό  το  πεδίο  έρευνας .  Εφαρµόζεται  σε  νέες  κοινωνικές  

δραστηριότητες  όπως  είναι  οι  τεχνολογίες  επικοινωνίας  και  τα  

συστήµατα  κοινωνικής  πληροφόρησης ,  η  ασύγχρονη  εκπαίδευση ,  η  

φεµινιστική  χειραφέτηση ,  και  ο  εκδηµοκρατισµός  των  κοινωνικών  

σχέσεων .  Υπάρχει  σαφής  προσανατολισµός  στην  πράξη και  

σχεδιασµός  ιδ ιαίτερων  µεθοδολογικών ,  τεχνικών  προσεγγίσεων  της  

έ .δ .  µε  σκοπό  να  ταιριάζουν  στην  περίσταση-πεδίο  που  

εφαρµόζονται .  Η  εφαρµογή  µοντέλων  της  έ .δ .  σε  περισσότερα  πεδία  

της  ανθρώπινης  ζωής  για  νέους  σκοπούς  θα  αποτελέσει  τη  

µελλοντική  της  εξέλιξη .  

 

2 .4 Η  έρ ευνα  δράσης  στην  Ελλάδα  

Η  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  στην  ελληνική  

εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  υποστηρίχθηκε  για  πρώτη  φορά  όταν  

Α .  ∆ελµούζος  (1880-1956),  ως  διευθυντής  του  Ανώτερου  ∆ηµοτικού  

Παρθεναγωγείου  Βόλου  (1908-1911),  του  Μαράσλειου  ∆ιδασκαλείου  

(1923-1929) και  ως  καθηγητής  στο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  

(1929-1938) προσπάθησε  να  εισάγει  τις  αρχές  της  Νέας  Αγωγής  στην  

ελληνική  εκπαιδευτ ική  πραγµατικότητα .  Σύντοµα  όµως  η  ελληνική  

εκπαιδευτική  έρευνα  συντάχθηκε  µε  της  αρχές  της  πειραµατικής  

ψυχοπαιδαγωγικής  έρευνας  η  οποία  διεξαγόταν  από  ειδικούς  

ερευνητές  χωρίς  τη  συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  

(Βάµβουκας ,  2007).   

Μετά  το  1960 άρχισαν  να  διεξάγονται  στη  χώρα  µας  οι  πρώτες  

πειραµατικές  ποσοτικές  έρευνες ,  ενώ  µε  την  ίδρυση  των  

Παιδαγωγικών  Τµηµάτων  στα  ελληνικά  Πανεπιστήµια  στα  1985, την  

επανίδρυση  του  Π .Ι .  (Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου )  την  ίδ ια  χρονιά  και  

την  ίδρυση  του  Κ .Ε .Ε .  (Κέντρου  Εκπαιδευτικής  Έρευνας )  στα  1995 

έχουµε  µια  οργανωµένη  προσέγγιση  των  θεµάτων  που  αφορούν  την  

εκπαιδευτική  έρευνα ,  η  οποία  όµως  παραµένει  στα  χέρια  των  

ειδικών ,  έχει  πειραµατικό  – θετικιστικό  χαρακτήρα  και  τείνει  να  

διαχωρίσει  τη  θεωρία  από  την  πράξη .  Για  παράδειγµα  από  το  1997 

έως  το  2000 το  Κ .Ε .Ε .  φαίνεται  να  χρηµατοδοτεί  µόνο  τρεις  έρευνες  

που  εφαρµόζουν  την  έ .δ .  σαν  µεθοδολογική  ερευνητική  προσέγγιση :  
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την  έρευνα  του  Π .  Κόκοτα ,  από  το  Ε .Κ .Π .Α . ,  την  έρευνα  της  

Μαριάννας  Τζεκάκη  από  το  Α .Π .Θ .  και  την  έρευνα  της  Βασιλικής  

∆εληγιάννη  – Κουϊµτζή  από  το  Α .Π .Θ .  (Κ .Ε .Ε . ,  2002: 139, 118, 

386).   

Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ΄80 σχεδιάζεται  και  υλοποιεί ται  

ένα  διευρωπαϊκό  πρόγραµµα  στο  οποίο  συµµετέχουν  πολλές  

Ευρωπαϊκές  χώρες ,  µεταξύ  αυτών  και  η  Ελλάδα ,  αξιοποιώντας  την  

έ .δ . ,  µε  συνεργάτη  τον  Καθηγητή  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών ,  

Κολλιάδη ,  Ε .  (1992),  µε  τίτλο :  Το πρόγραµµα της έρευνας δράσης για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισµού στην Άνω Ελευσίνα.  

Στόχος  του  προγράµµατος  ήταν  να  παρέµβουν  οι  ερευνητές  ανάµεσα  

στους  φορείς  των  ευρωπαϊκών  χωρών  που  συµµετείχαν  και  να  

επηρεάσουν  τις  οργανωτικές ,  διοικητικές  δοµές  του  σχολείου ,  τις  

διδακτικές  επιλογές  και  την  εκπαιδευτική  διαδικασία ,  στην  

κατεύθυνση  της  έγκυρης  διάγνωσης  των  µαθησιακών  δυσκολιών ,  την  

επιµόρφωση  των  δασκάλων ,  την  ενηµέρωση  ευαισθητοποίηση  

δασκάλων  και  γονέων  (Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).   

Η  πρώτη  προσπάθεια  να  ενταχθεί  η  έ .δ .  ως  µέθοδος  

ερευνητικής  προσέγγισης  γίνεται  στο  Π .Τ .∆ .Ε .  του  Πανεπιστηµίου  

Πατρών  το  1995, µε  τη  διδακτορική  διατριβή  της  ∆ .  Καµαρινού  που  

αφορούσε  το  σχεδιασµό ,  την  υλοποίηση  και  την  αξιολόγηση  ενός  

εκπαιδευτικού  προγράµµατος ,  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης ,  σε  µια  

σχολική  χρονιά .  Παράλληλα  το  περιοδικό  Εκπαιδευτική Κοινότητα 

δηµοσιεύει  άρθρα  του  Γ .  Μπαγάκη  (1992-1993),  της  Ε .  Κατσαρού  

(1994),  µεταφράσεις  του  Λ .  Σωτηρόπουλου  (1993)  κ .ά . ,  µε  

περιεχόµενο  που  αφορά  το  σχεδιασµό ,  την  εφαρµογή ,  την  

αξιολόγηση  παρεµβάσεων  έ .δ .  στην  εκπαίδευση .   

Ο  Ηλ .  Ματσαγγούρας  καθηγητής  του  Π .Τ .∆ .Ε .  Πανεπιστηµίου  

Αθηνών  και  ο  Θ .  Παπακωνσταντίνου  καθηγητής  του  τµήµατος  

Φ .Π .Ψ .  της  Φιλοσοφικής  σχολής  Πανεπιστηµίου  Αθηνών  εφαρµόζουν  

την  έ .δ .  στα  1995, µέσω  του  µοντέλου  Κριτικής Αυτοδιερεύνησης,  στην  

εκπαίδευση  των  φοιτητών  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  

(Ματσαγγούρας ,  2011).  Ακολουθεί  στα  1997 το  Α .Π .Θ .  µε  τις  

µεταπτυχιακές  εργασίες  της  Α .  Παµπούρη  (1997) και  της  Μ .  

Καλαϊτζοπούλου  (2001) που  αφορούσαν  την  έ .δ .  και  τον  

στοχαζόµενο  επαγγελµατία ,  σύµφωνα  µε  το  µοντέλο  του  Donald 

Schön. Ενώ  η  πρώτη  ισότιµη  συνεργασία  σχολείου  και  

πανεπιστηµίου  µε  την  αξιοποίηση  της  έ .δ .  ήταν  αυτή  του  
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εκπαιδευτικού  Θ .  Φιλάρετου  και  της  τότε  Επίκουρης  καθηγήτριας  

του  Α .Π .Θ .   Ε .  Χοντολίδου  στα  1999 (Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).  

Η  δεκαετία  του  ΄90 αποτελεί  για  την  έ .δ .  στην  Ελλάδα  σηµείο  

εκκίνησης  µε  µια  σειρά  δηµοσιεύσεις ,  µεταφράσεις  και  προσπάθειες  

επιστηµολογικής  θεµελίωσης  και  ένταξης  της  ερευνητικής  

µεθοδολογίας  της  έ .δ .  στο  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστηµα  

(Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).  Η  έ .δ .  παρουσιάζεται  στην  ελληνική  

εκπαιδευτική  έρευνα  και  βιβλιογραφία  µε  την  ονοµασία  έρευνα δράσης  

από  τους :  Μπαγάκη  (1993),  Πηγιάκη  (2001),  Βάµβουκα  (2007) έρευνα 

δράση από  τους :  Γώγου  (1995),  Αγγελόπουλος  κ .ά .  (2001),  ενεργός 

έρευνα από  την  Κοσµίδου  (1989),  πραγµατολογική έρευνα από  τον  Ξωχέλη  

(1985),  ενεργός συµµετοχική έρευνα από  τους :  Κατσαρού  (1994),  Κουζάς  

(2006).  Σε  αυτή  τη  δεκαετία  αναπτύσσεται  έντονο  ενδιαφέρον  για  

µεταφράσεις  βιβλίων  σχετικά  µε  την  επιστηµολογία  και  µεθοδολογία  

της  έ .δ .  καθώς  και  οι  πρώτες  συνεργασίες  πανεπιστηµίων ,  σχολικών  

συµβούλων  µε  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .   Ενδεικτικά  αναφέρουµε  

το  ερευνητικό  πρόγραµµα  του  τότε  ΥΠ .Ε .Π .Θ .  µε  θέµα  τον  κεντρικό  

προγραµµατισµό  της  διδακτέας  ύλης  του  Γυµνασίου  και  του  Λυκείου  

µε  στόχο  τη  διαµόρφωση  πρότασης  για  τα  Α .Π .  που  διεξήχθει  από  το  

1988 έως  1990 και  το  πειραµατικό  πρόγραµµα  Εσωτερικής Αξιολόγησης 

και Προγραµµατισµού του Εκπαιδευτικού Έργου, που  εκπονήθηκε  από  τον  

καθηγητή  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών ,  Ιωσήφ  Σολοµών  σε  

συνεργασία  µε  το  Π .Ι .  (Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).  Βασικές  

δηµοσιεύσεις ,  που  αφορούν  την  επιστηµολογία  & µεθοδολογία  της  

εκπαιδευτικής  έ .δ . ,  έχουν  γίνει  από  τους /τις :  Κοσµίδου ,  Χ .  Ι .  (1989) 

στο  επιστηµονικό  περιοδικό  Σύγχρονη  Εκπαίδευση ,  (τ .48):  220 – 33. 

Γώγου ,  Λ .  (1989) στο  επιστηµονικό  περιοδικό  Εκπαιδευτ ικά ,  (τ .  16):  

113 – 120. Γώγου ,  Λ .  (1995) στο  επιστηµονικό  περιοδ ικό  Νέα  

Παιδεία ,  (τ .  74):  147 – 163. Γώγου ,  Λ .  (1995) στο  επιστηµονικό  

περιοδικό  Τα  Εκπαιδευτ ικά ,  (τ .  37 – 38):  110 – 127. Μπαγάκης ,  Γ .  

(1992) στο  επιστηµονικό  περιοδικό  Εκπαιδευτ ική  Κοινότητα ,  (τ .  19):  

31 – 35.   Μπαγάκης ,  Γ .  (1993) στο  επιστηµονικό  περιοδικό  

Εκπαιδευτ ική  Κοινότητα ,  (τ .  20):  36 – 40. Κατσαρού ,  Ε .  (1994) στο  

επιστηµονικό  περιοδικό  Εκπαιδευτ ική  Κοινότητα   (τ .  25):  18 – 22.  

Πηγιάκη ,  Π .  (2001) στο  επιστηµονικό  περιοδικό  Νέα  Παιδεία   (τ .  

99):  51 – 68.  

Μετά  τη  δεκαετία  του  ΄90 και  µέχρι  σήµερα ,  η  εκπαιδευτική  

έρευνα  δράσης  εφαρµόζεται  σε  πολλές  ερευνητικές  εργασίες  
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προπτυχιακές ,  µεταπτυχιακές  και  διδακτορικές  σε  πολλά  ελληνικά  

πανεπιστηµιακά  τµήµατα  µε  κατεύθυνση  στην  εκπαίδευση .  Βασικός  

στόχος  των  πανεπιστηµιακών  τµηµάτων  είναι  η  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  τόσο  των  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  όσο  και  των  εν  

ενεργεία  εκπαιδευτ ικών  της  πράξης ,  που  τη  χρησιµοποιούν  ως  

ερευνητική  µεθοδολογία  στις  µεταπτυχιακές  και  διδακτορικές  τους  

έρευνες .  Ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  Τµήµα  Επιστηµών  της  

Εκπαίδευσης  και  της  Αγωγής  στην  Προσχολική  Ηλικία  του  

Πανεπιστηµίου  Πατρών ,  το  Παιδαγωγικό  Τµήµα  του  Α .Π .Θ . ,  το  

Τµήµα  Ψυχολογίας  του  Α .Π .Θ .  το  Φ .Π .Ψ .  του  Πανεπιστηµίου  

Αθηνών ,  το  Τµήµα  Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην  Προσχολική  

Ηλικία  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών ,  το  Παιδαγωγικό  Τµήµα  

Νηπιαγωγών  του  Πανεπιστηµίου  ∆υτικής  Μακεδονίας  κ .ά . .  Επίσης  

αναφέρουµε  ενδεικτ ικά  άρθρα  που  περιγράφουν  τον  τρόπο  και  τα  

αποτελέσµατα  εφαρµογής  της  µεθοδολογίας  όσον  αφορά  την  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών .  ∆ηµοσιεύσεις  για  την  

µεθοδολογική  εφαρµογή  της  έ .δ . ,  σε  αυτό  το  πεδίο ,  έχουµε  από  

τους /τις :  Αυγητίδου ,  Σ .  (2005)  στο  επιστηµονικό  περιοδικό  

Παιδαγωγική  Επιθεώρηση   (τ .  39):  39 – 56. Avgi t idou, S. (2009) στο  

επιστηµονικό  περιοδικό  Educat ional  Act ion Research (τ .  17,  4) 585 – 

600.  Τσάφος ,  Β .  & Κατσαρού ,  Ε .  (2000) στο  επιστηµονικό  

περιοδικό  Σύγχρονη  Εκπαίδευση   (τ .  114):  67 – 74. Tsafos,  V.  (2009) 

στο  επιστηµονικό  περιοδικό  Act ion Research  (τ .  8,  2):  153 – 170. 

Magos, K. (2007). στο  επιστηµονικό  περιοδικό  An Internat ional 

Journal  of  Research and Studies  (τ .  23,  7):  1102 – 1112. 

Σηµαντικό  γεγονός  θεωρούµε  την  ίδρυση  – λειτουργία  του  

ηλεκτρονικού  περιοδικού  για  την  έρευνα  δράσης ,  Act ion Research,  

[ www.act ionresearch.gr]  από  την  Κατσαρού  Ελένη ,  Επίκουρη ,  

καθηγήτρια  του  Πανεπιστηµίου  Κρήτης  και  τον  Τσάφο  Βασίλειο ,  

Λέκτορα  στο  Πανεπιστήµιο  Αθηνών ,  µε  τη  χρηµατοδότηση  του  

ΕΛΚΕ  Πανεπιστηµίου  Κρήτης .  Στο  περιοδικό  δηµοσιεύονται  άρθρα  

από  Έλληνες  και  ξένους  ερευνητές  καθώς  και  δράσεις  (ηµερίδες  – 

συνέδρια)  σχετικά  µε  την  έρευνα  δράσης  στην  εκπαίδευση . 

Από  τις  παραπάνω  αναφορές  προκύπτει  ότι  η  έ .δ .  µέχρι  και  τις  

αρχές  του  21ου  αιώνα  στην  Ελλάδα  δεν  έχει  ούτε  την  απήχηση  και  

την  υποστήριξη  που  είχε  στο  εξωτερικό  τις  δεκαετίες  του  ΄80 και  του  

΄90, ούτε  και  πέρασε  από  τα  τρία  επιστηµολογικά  στάδια  (τεχνικό ,  

στοχοθετικό  – πρακτικό  – παραγωγή  νέας  γνώσης ,  κριτικό  – κριτική   
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αµφισβήτηση  της  υπάρχουσας  γνώσης )  τα  οποία  συναντούµε  σε  

έρευνες  στην  Ευρώπη ,  Αυστραλία  –  Νέα  Ζηλανδία ,  Αµερική  – 

Καναδά .  Την  τελευταία  όµως  δεκαετία  (2000 – 2010) φαίνεται  να  

έχει  σηµαντική  απήχηση  στην  εκπαιδευτική  έρευνα ,  αφού  πέρασε  ένα  

στάδιο  δεκαετούς  επιστηµολογικής  θεώρησης  και  καθιέρωσης  (1990 

– 2000),  µε  πληθώρα  µεταφράσεων  και  δηµοσιεύσεων  (βλέπε :  

Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).    

Σύµφωνα  µε  τους  Ε .  Κατσαρού  & Β .  Τσάφο  (2003) η  έρευνα  

δράσης  στην  Ελλάδα  δεν  κατάφερε  να  ενσωµατώσει  τον  εκπαιδευτικό  

της  πράξης  ως  ισότιµο  ερευνητή  στην  εκπαιδευτική  έρευνα .  Ο  

εκπαιδευτικός  της  πράξης  παραµένει  στη  θέση  που  τον  άφησε  η  

θετικιστική  – πειραµατική  έρευνα ,  αµέτοχος  εφαρµοστής  των  

πορισµάτων  των  εκπαιδευτικών  ερευνών .  Η  έ .δ .  παραµένει  τεχνική 

θετικιστική,  όπλο  επιβολής  και  ελέγχου  της  πραγµατικότητας  και  

αξιολόγησης  ιεραρχικών  παρεµβάσεων  των  «ειδικών» ερευνητών  και  

ερευνητικών  προγραµµάτων .  Σύµφωνα  µε  τον  Ματσαγγούρα  (1998)  

αν και η άµεσος και ενεργός εµπλοκή των εκπ/κών στη διερεύνηση της διδακτικής 

πράξης βοηθάει να ξεπεραστούν προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει ο θετικισµός µε 

τον αποκλεισµό των εκπ/κών από την ερευνητική διαδικασία, ελάχιστοι εκπ/κοί 

εµπλέκονται στην διαδικασία της Έρευνας ∆ράσης (Ματσαγγούρας ,  1998 στο  

Αγγελόπουλος ,  Καραγιάννης  & Φωκάς ,  2001: 73).  Η  επιλογή  αυτών  

των  προγραµµάτων  γίνεται  από  υψηλά  κέντρα  εξουσίας ,  τα  θέµατα  

σχετίζονται  µε  την  κατανόηση  και  αλλαγή  της  πρακτικής  σε  θέµατα  

περιβάλλοντος ,  αγωγής  υγείας ,  διαπολιτισµικής  εκπαίδευσης ,  

µαθησιακών  δυσκολιών ,  ενσωµάτωσης  πολυπολιτισµικών  οµάδων  στο  

εκπαιδευτικό  σύστηµα  κ .ά .   

Οι  συµµετέχοντες  εκπαιδευτικοί  κινητοποιούνται  τις  

περισσότερες  φορές  από  προσωπικούς  εργαλειακούς  στόχους  

αποκόµισης  οφέλους  εµπειρίας ,  παραγωγής  γνώσης  µέσα  από  την  

πράξη ,  η  οποία  προσανατολίζεται  στην  προσαρµογή ,  την  παραγωγή  ή  

την  αλλαγή .  Οι  έρευνες  είναι  αποσπασµατικές ,  µεσοπρόθεσµες  και  

υπο  – χρηµατοδοτούµενες ,  ενώ  σπάνια  ξεκινούν  από  ένα  πραγµατικό  

πρόβληµα  της  πράξης  που  απασχολεί  τον  εκπαιδευτικό .   

Φαίνεται  ότι ,  στην  Ελλάδα ,  ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης  δεν  

κατάφερε  να  συνδυάσει  το  διπλό  ρόλο  εκπαιδευτικού  και  ερευνητή  

και  να  προχωρήσει  σε  αυτόνοµη  δράση  µε  βάση  τις  ανάγκες  του  και  

τα  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζει  κατά  την  υλοποίηση  της  

εκπαιδευτικής  θεωρίας ,  επεκτείνοντας  την  πρακτική  του  σοφία  
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αναστοχαζόµενος  πάνω  στην  διαδικασία  και  στο  αποτέλεσµα  της  

πράξης  του .  ∆εν  φαίνεται  να  κατανοεί  ότι  […] ο µόνος τρόπος για να είναι 

το άτοµο ελεύθερο, είναι να εµπλακεί και το ίδιο στη διαδικασία «παραγωγής γνώσης» 

και έτσι να αντισταθεί στην οικειοποίηση «ξένης γνώσης» (Πηγιάκη ,  2001: 54).   

 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΧΕΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ∆ΡΑΣΗΣ  

 

Εισαγωγή  

 Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσ ιάζε τα ι  η  θεωρ ία  των  γνωστ ικών  

δ ιαφερόντων  του  J .  Ηabermas (1965) , η  οπο ία  συσχε τ ί ζ ε τα ι  µε  τ ι ς  

ι σ τορ ικές  κα ι  επ ισ τηµολογ ι κέ ς  εκφάνσε ι ς  της  έ .δ . .  Το  συσχετ ισµό  

αυτόν  πρώτο ι  τον  κάνουν  ο ι  Carr & Kemmis στα  1982 και  

ακολουθεί  η  S.  Grundy στα  1987. Η  S.  Groundwater-Smith (2005: 

339) υποστηρίζει  ότι  ενώ ο Habermas δε γράφει απευθείας για τους 

εκπαιδευτικούς η δουλειά του έχει σηµαντικές επιρροές στις εκπαιδευτικές πολιτικές σε 

παγκόσµιο επίπεδο.  Φαίνε τα ι  πως  το  τ ε χν ι κό  –  πρακτ ι κό  –  χε ιραφετ ι κό  

δ ιαφέρον  ή  ενδ ιαφέρον  ε ί να ι  αν ι χν εύσ ιµο  στ ι ς  επ ισ τηµολογ ι κέ ς  

κα ι  µεθοδολογ ι κές  εκδοχές  της  έ .δ .  όπως  και  σε  κάθε  άλλη ,  

σύµφωνα  µε  τον  J .  Ηabermas , ανθρώπ ινη  δραστηρ ιό τητα .  

3 .1 Η  εκπα ιδευτ ική  έρευνα  δράσης  κα ι  ο  συσχετ ισµός  της  µε  

το  κρ ιτ ικό  επ ιστηµολογ ικό  παράδε ιγµα  του  J .  Ηabermas 

γ ια  την  έρευνα  στις  κοινων ικέ ς  επ ιστήµες  

Οι   Carr & Kemmis στα  1982 µε  την  έκδοση  του  βιβλίου  

Becoming Critical (1982) από  τις  εκδόσεις  του  Πανεπιστηµίου  του  

Deakin στη  Αυστραλία ,  προσεγγίζουν  την  έ .δ .  στις  θεµελιώδεις  

δηµοκρατικές  της  αρχές  δίνοντάς  της  χειραφετικό ,  κριτικό  

προσανατολισµό  συνδέοντάς  τη  µε  τη  κριτική  θεωρία  της  Σχολής της 

Φρανκφούρτης, που  στόχευε  στην  απελευθέρωση  των  ανθρώπων  από  τη  

θετικιστική  κυριαρχία  της  σκέψης  και  τον  εργαλειακό λόγο, την εργαλειακή 

ορθολογικότητα του  θετικισµού  µέσα  από  τον  αυστοχασµό  για  τις  δικές  

τους  πράξεις  και  αντιλήψεις  και  τη  µελέτη  των  ιεραρχικών  σχέσεων  

στις  κοινωνικές  δοµές .   

Βασική  ένσταση  στο  θετικισµό  των  εκπροσώπων  της  Σχολής  της  

Φρανκφούρτης  (Max Horkheimer,  Theodore Adorno,  Herbert  

Marcouse) ήταν  ότι  η  επιτυχία  του  µοντέλου  έρευνας  στις  φυσικές  
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επιστήµες  οδήγησε  στη  ψευδαίσθηση  ότι  θα  προσέφερε  τα  ίδ ια  

αντικειµενικά  αποτελέσµατα  αν  εφαρµοζόταν  και  στις  κοινωνικές  

επιστήµες .  Ο  άψυχος  κόσµος  των  φυσικών  επιστηµών  και  ο  έµψυχος  

κόσµος  των  κοινωνικών  επιστηµών  αντιµετωπίστηκαν  ως  ισοδύναµοι  

µεθοδολογικά  (Carr  & Kemmis,  2002).  Στο  θετικισµό  τα επιστηµονικά 

πορίσµατα απλώς διέκριναν λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσµατικούς τρόπους δράσης 

και εξηγούσαν πώς συνέβαιναν τα πράγµατα και όχι εάν θα έπρεπε να αφεθούν να 

συµβούν (Carr & Kemmis,  2002: 178).   

Η  κριτική  κοινωνική  θεωρία  του  J .  Habermas  προσπάθησε  να  

δώσει  απαντήσεις  στα  επιστηµολογικά  προβλήµατα  των  θετ ικιστικών  

ερευνών .  Θεωρεί  ότι  ο  θετικισµός  δηµιουργεί  µια  ψευδή  

επιστηµονική  συνείδηση  και  αποκαλε ί  την  απόλυτη  πίστη  στις  

διαδικασίες  της  έρευνας  επιστηµονισµό (Λάµνιας ,  2002).  Στα  έργα  του :  

Knowledge and Human Interest (1968),  και  Theory of Communicative Action 

(1974),  πρότεινε  τη  δηµιουργία  µιας  νέας  κριτικής κοινωνικής επιστήµης η  

οποία  απαντά  στις  αδυναµίες  των  επιστηµολογικών  «παραδειγµάτων» 

των  καθαρών  επιστηµών  και  του  ιστορικού  – ερµηνευτικού   

«παραδείγµατος», βασισµένη  στην  κριτ ική  θεωρία  της  Σχολής  της  

Φρανκφούρτης .  Στην  κριτική  κοινωνική  επιστήµη  η  κριτική θεωρία 

γίνεται  πράξη .  Η  κριτική  κοινωνική  επιστήµη  εµπεριέχει  µια  µορφή  

κοινωνικής πρακτικής κατά  την  οποία  ο  διαφωτισµός  των  ενεργούντων  

γίνεται  άµεσα  αντ ιληπτός  µέσα  στην  ίδ ια  την  τροποποιηµένη  

κοινωνική  δράση  τους  (Habermas, 1987).   Το  µοντέλο  που  προτείνει  

ο  Habermas στοχεύει  στο  διαφωτισµό  των  ατόµων  για  τις  πράξεις  

τους ,  τον  κριτικό  στοχασµό  και  την  κατανόηση  αυτών ,  την  

τροποποίηση  της  συµπεριφοράς  µέσω  της  δράσης  για  τη  βελτίωση  

των  κοινωνικών  σχέσεων ,  τη  διασφάλιση  της  κοινωνικής  

δικαιοσύνης ,  και  την  προσέγγιση  της  αλήθειας.  Σύµφωνα  µε  το  Λάµνια  

(2002) ο  Habermas επιδιώκει  την  αναθέρµανση  της  πρακτικής  

κατεύθυνσης  των  κοινωνικών  επιστηµών .  Για  το  Habermas βασικό  

ρόλο  σε  αυτή  την  προσπάθεια  παίζει  ο  λόγος ,  µε  την  έννοια  της  

λειτουργίας  των  γλωσσικών εννοιών που  περικλείονται  σε  παραδοσιακές  

κοινωνικές  ιδέες  για  ελευθερία ,  δηµοκρατία ,  δικαιοσύνη ,  ισότητα  

ευκαιριών .  Ο  Habermas υποστηρίζει  ότι ο λόγος στις σύγχρονες κοινωνίες 

είναι µέσο επικράτησης και κοινωνικής δύναµης. ∆ίνει νοµιµοποίηση σε οργανωµένη 

δύναµη και στο βαθµό που αυτή η νοµιµοποίηση είναι αποτέλεσµα σχέσεων, 

δυνάµεων… που δεν είναι σαφείς […] επίσης ο λόγος περιέχει ιδεολογία (Habermas,  

1977: 259 στο  Wodak & Mayer,  2001:  2).  O Herbert  Marcuse από  
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τους  βασικούς  εκπροσώπους  της  κριτικής  θεωρίας  κάνει  µια  

θεωρητική  υπόθεση  ότι στις σύγχρονες κοινωνίες η εκµετάλλευση περνάει 

περισσότερο απ’ ότι άλλοτε στο χώρο των ιδεών. Οι ιδέες εκφράζονται µε τη γλώσσα 

(Φραγκουδάκη ,  1987: 188).  

Βασικές  αρχές  της  κριτικής  κοινωνικής  επιστήµης  του  Habermas 

είναι  ότι  η  επιστήµη  αποτελεί  ένα  είδος  γνώσης  και  δεν  καθορίζει  τις  

αρχές  και  τους  όρους  µέτρησης  της  γνώσης .  Υπάρχουν  διαφορετικά  

είδη  γνώσης  που  καθορίζονται  και  διαµορφώνονται  από  

συγκεκριµένο  ανθρώπινο  διαφέρον.  Το διαφέρον συνδέεται µε την ύπαρξη του 

ανθρώπου διότι εκφράζει τη σχέση της ύπαρξης του αντικειµένου της ικανοποίησης µε 

το νατουραλιστικό δικαίωµα για ικανοποίηση. Το διαφέρον προϋποθέτει την ύπαρξη 

µιας ανάγκης την οποία παράγει όταν αυτή δεν υπάρχει (Habermas, 1987: 198).  

Η  θεωρία  της  γνώσης  είναι  για  το  Habermas θεωρία  

διαφερόντων .  ∆ιότι  η  γνώση  δεν  είναι  ουδέτερη  και  κοινωνικά  

αποπλαισιωµένη  ούτε  γι ’  αυτούς  που  την  παράγουν  ούτε  για  τα  

υποκείµενα  της  κοινωνίας ,  ακόµα  κι  αν  προέρχεται  από  τ ις  θετικές  

επιστήµες .  Σύµφωνα  µε  τον  K.  Popper (1962: 316) o φυσικός επιστήµονας 

µεροληπτεί όσο και κάθε άλλος άνθρωπος και δυστυχώς είναι συνήθως – αν δεν ανήκει  

στους λίγους που παράγουν διαρκώς νέες ιδέες – πάρα πολύ µονόπλευρος και 

µεροληπτικός υπέρ των δικών του ιδεών. Ο  Bourdieu (2007, 2005) 

υποστηρίζει  ότι  η  επιστήµη  πολλές  φορές  στην  προσπάθειά  της  να  

υποστηρίξει  και  να  σώσει  το  επιστηµολογικό  της  «παράδειγµα» 

παραβλέπει  αδυναµίες  της  – τις  παρεκκλίσεις  από  τον  κανόνα  – σε   

µια  συλλογική  προσπάθεια  των  µυηµένων  εκπροσώπων  του  πεδίου  να  

σώσουν  τον  κοινά  αποδεκτό  κανόνα,  για  παράδειγµα  εδώ  ας  

υποθέσουµε  ότι  αναφερόµαστε  στην  ίδ ια  την  έ .δ . ,  ενώ  πίσω  από  αυτή  

την  αγωνιώδη  δράση  κρύβονται  και  εµπράγµατα  προσωπικά  

συµφέροντα .   

Το  διαφέρον  ή  ενδιαφέρον ,  σύµφωνα  µε  το  Habermas, αφορά  

την  ευχαρίστηση  που  παράγεται  όταν  συνδέουν  οι  άνθρωποι  µια  

πράξη  ή  µια  ύπαρξη  µε  τον  τεχνικό  έλεγχό  της  ή  την  πρακτική  

κατανόησή  της .  Ο  άνθρωπος  δεν  είναι  ουδέτερος εν  δυνάµει  γνώστης .  

Οι  επιστήµες  δεν  έχουν  απαλλαγεί  από  τα  συµφέροντα  που  υπάρχουν  

στο  κόσµο  των  ανθρώπων .  Ο  Habermas µε  αυτή  του  την  προσέγγιση  

για  τη  γνώση  επεκτείνει  το  ερµηνευτικό  «παράδειγµα»,  αναζητώντας  

την  αλήθεια  πίσω  από  τις  ερµηνείες  που  δίνουν  τα  υποκείµενα  για  τις  

πράξεις  τους ,  αλλά  και  πίσω  από  τη  γνωσιολογία  που  παράγει  η  ίδ ια  

η  επιστήµη ,  αναζητώντας  επιρροές  σε  εξουσίες  και  πολιτικές  που  
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καθορίζουν  την  επίσηµη γνώση.  Για  τον   Habermas η  γνώση  των  

ανθρώπων  κατευθύνεται  από  τρία  υπερβατικά ανθρώπινα διαφέροντα,  τα  

οποία  συνιστούν  δυνατούς  τρόπους  σκέψης ,  δράσης ,  

αυτοπραγµάτωσης .  Τα  διαφέροντα  αυτά  είναι  τεχνικά, πρακτικά και  

χειραφετικά.  Η  καθαρή  γνώση  θα  πρέπει  να  είναι  αποστασιοποιηµένη  

από  τα  ανθρώπινα  διαφέροντα ,  πράγµα  αδύνατο ,  διότι  δε  µπορούµε  

να  καταστρέψουµε  τις  αξιολογικές  κρίσεις  του  επιστήµονα  χωρίς  να  

καταστρέψουµε  τον  ίδ ιο  τον  άνθρωπο  ως  επιστήµονα  (Popper,  1962).  

Ωστόσο ,  µια θεώρηση απαλλαγµένη από κάθε διαφέρον σηµαίνει τότε, προφανώς, 

χειραφέτηση (Ηabermas, 1965: 157).  

Το  τεχνικό διαφέρον οδηγεί  τον  άνθρωπο  στο  να  αποκτήσει  γνώση  

ώστε  να  ελέγξει  τεχνικά  τα  φυσικά  αντικείµενα .  Η  γνώση  που  

αποκτάται  είναι  εργαλειακή η  οποία  τίθεται  σε  εφαρµογή  ή  παραµένει  

αδρανής  ανάλογα  µε  τους  στόχους  των  ανθρώπων .  Σύµφωνα  µε  το  

Nozick (1993) η  εργαλειακή γνώση και  λογική τίθεται  σε  εφαρµογή  όταν  ο  

άνθρωπος  προσπαθεί  να  επιτύχει  στόχους  που  ικανοποιούν  τις  

ανάγκες  και  τις  επιθυµίες  του  µε  ένα  συγκεκριµένο  τρόπο ,  ο  οποίος  

είναι  ο  πιο  αποδοτικός ,  αποτελεσµατικός  και  καταναλώνει  τη  

λιγότερη  ενέργεια ,  επιτυγχάνεται  δηλαδή  µε  το  λιγότερο  κόστος .  Ο  

άνθρωπος ,  που  εργαλειοποιεί τη  λογική  και  το  λόγο  του ,  θεωρεί  ότι  οι  

στόχοι  της  ικανοποίησης  αναγκών  και  επιθυµιών  είναι  ηθικά  σωστοί  

και  λογικά  αποδεκτοί .  Στις  κοινωνικές  επιστήµες  το  τεχνικό διαφέρον 

γίνεται  φανερό  στην  κανονιστική  επιστηµολογική  ιδεολογία  του  

θετικισµού  όταν  επιλέγεται  ως  ερευνητική  µέθοδος  από  την  αδυναµία  

των  κοινωνικών  επιστηµόνων  να  προσεγγίσουν  και  να  εξηγήσουν  

ατοµικές  συµπεριφορές .  Η  επιστηµονική  κανονιστική  γνώση  που  

προκύπτει  από  τις  ποσοτικές  έρευνες  και  η  γνώση  των  καθιερωµένων  

επιστηµών  κατατάσσονται  στην  τεχνική γνώση ελέγχου  και  εφαρµογής  

συγκεκριµένης  δράσης ,  για  την  επίτευξη  συγκεκριµένων  σκοπών ,  για  

κάλυψη  αναγκών  και  επιθυµιών ,  που  επιβεβαιώνουν  την  αρχική  

υπόθεση  ή  διασφαλίζουν  όσο  αυτό  είναι  αποδεκτό  και  εφικτό  την  

καθαρότητα  και  την  αντικειµενικότητα  της  κοινωνικής  έρευνας ,  […]  

οι εµπειρικο-επιστηµονικές θεωρίες συµπεραίνουν την πραγµατικότητα από ένα 

ορισµένο διαφέρον για τη δυνατότητα διασφάλισης της πληροφορίας και για τη 

διερεύνηση του πεδίου της ελεγχόµενης ως προς το αποτέλεσµα πράξης […] διαφέρον 

που αφορά τον τεχνικό έλεγχο των αντικειµενοποιηµένων διαδικασιών (Habermas,  

1965: 360).  
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Το  πρακτικό διαφέρον ξεκινά  από  την  αρχή  της  κατανόησης  των  

κοινωνικών  άλλων  µέσα  από  διαδικασίες  επικοινωνιακής  δράσης ,  

αλληλοκατανόησης  µεταξύ  ερευνητή  και  ερευνώµενου ,  παράγοντας  

γνώση  µε  τη  µορφή  ερµηνευτικής κατανόησης (προσεγγίζει  το  ιστορικό -

ερµηνευτικό  παράδειγµα)  η  οποία  µπορεί  να  πληροφορήσει  και  να  

καθοδηγήσει  την  πρακτική  κρίση .  Η έννοια της κατανόησης του νοήµατος 

προϋποθέτει τη γνώση των κληρονοµηµένων νοηµάτων (εµπειρία), επικοινωνία µεταξύ 

των δρώντων υποκειµένων και αµοιβαία κατανόηση. Τα στοιχεία αυτά ορίζουν τόσο το 

πλαίσιο της καθηµερινής πράξης όσο και το πλαίσιο της ερµηνείας (Habermas, 

1978: 309 – 310 στο  Λάµνιας ,  2002: 16).  Το  πρακτικό  διαφέρον  δεν  

αφορά  διαδικασίες  ελέγχου  και  εξουσιαστικές  στοχοθετικές  

διαδικασίες  ικανοποίησης  ανθρώπινων  αναγκών  αλλά  αφορά  

διαδικασίες  διυποκειµενικής  ουσιαστικής  επικοινωνίας ,  

αµοιβαιότητας ,  κατανόησης  µε  σκοπό  να  εµπλουτίσει  τη  γνώση  της  

επιστήµης  για  τον  τρόπο  που  ερµηνεύουν  τα  άτοµα  τη  ζωή  και  τις  

πράξεις  τους .  Όµως  οι  ερµηνείες  που  δίνουν  οι  άνθρωποι  για  τις  

πράξεις  τους  είναι  διαστρεβλωµένες  από  τις  επικρατούσες  

κοινωνικές ,  πολιτικές  και  πολιτισµικές  συνθήκες  και  αποτελούν  

ιστορικεύσεις  ενός  κόσµου  κληρονοµηµένου  νοήµατος .  Το  πρακτικό  

διαφέρον  διασώζει  την  εγκυρότητα  της  επιστήµης  µελετώντας -

ερµηνεύοντας  την  ατοµικότητα  µικροσκοπικά  και  όχι  µακροσκοπικά  

όπως  οι  θετικιστικές  προσεγγίσεις  σε  µια  προσπάθεια  να  διατυπώσει  

θεωρητικές  προσεγγίσεις  µέσα  από  διυποκειµενικές  σχέσεις  

αλληλοκατανόησης  ερευνητή  και  ερευνώµενου  µε  κύρια  αγωνία  […]  

την διατήρηση και τη διεύρυνση αυτής της διυποκειµενικότητας αποβλέποντας στη 

δυνατή συναίνεση των δρώντων υποκειµένων στο πλαίσιο µιας αλληλοκατανόησης, που 

έχει κληρονοµηθεί (Habermas,  1965: 361).  Είναι  δηλαδή  ιστορικά  

προσδιορισµένη  και  εξαρτώµενη .  

Και  τα  δυο  διαφέροντα ,  τεχνικό  και  πρακτικό ,  διαχωρίζουν  τη  

θεωρία  από  την  πράξη  στην  έρευνα֗  το  ένα  στοχεύοντας  στον  έλεγχο  

της  πράξης  και  το  άλλο  στοχεύοντας  στην  κατανόηση  της  πράξης ,  

λαµβάνοντας  υπόψη  τις  υποκειµενικές  ερµηνείες  των  δρώντων .  

Σύµφωνα  µε  τον  Husserl  οι  κοινωνικές  επιστήµες  εκτός  από  τις  

ενδοσυντεχνιακές  διαφωνίες  τους  περνάνε  κρίση  ως  επιστήµες  διότι  

σε  σχέση  µε  τις  ανάγκες  της  ζωής  µας  δεν  έχουν  τίποτα  να  πουν  αφού  

παραµένουν  θεωρητικές  και  δε  συνδέουν  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  

(Husserl ,  1954 στο  Habermas, 1965)  Σύµφωνα  µε  το  Habermas 

(1987: 195) οι εµπειρικές αναλυτικές επιστήµες αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα 
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στο βαθµό που αυτή εµφανίζεται µέσα σε ένα σύστηµα συµπεριφορών εργαλειακής 

δράσης, το οποίο είναι ελέγξιµο κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες παντού και πάντα. Ενώ 

οι ερµηνευτικές επιστήµες αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα µέσα σε συγκεκριµένα 

κοινωνικά πλαίσια βάσει της διυποκεινεικότητας και της αµοιβαίας κατανόησης των 

υποκειµένων.  

Ο  Habermas πέρα  από  τα  δυο  θεµελιακά  υπερβατικά  διαφέροντα  

αναγνωρίζει  στον  άνθρωπο  τη  λογική  αυτονοµία  και  ελευθερία  να  

επικοινωνεί  αληθινά ,  ουσιαστικά  και  να  αλληλεπιδρά  µε  τους  άλλους  

ανθρώπους  για  το  κοινό  καλό  της  ύπαρξής  του .  Θεωρεί  ότι  µέσα  από  

τη  λογική  αυτονοµία ,  την  αληθινή  επικοινωνία ,  ο  άνθρωπος  µπορεί  

να  επιτύχει  καθαρότερες  και  υψηλότερες  µορφές  ευχαρίστησης  από  

αυτές  που  προσφέρει  το  τεχνικό  διαφέρον  του  ελέγχου  και  το  

πρακτικό  διαφέρον  της  ερµηνείας  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας  

(Grundy, 2003).  Το  διαφέρον  αυτό  το  ονόµασε  χειραφετικό.  Το  

χειραφετικό  διαφέρον  αφορά  την  ικανότητα  του  ανθρώπου  για  

αυτογνωσία·  για  αναγνώριση  από  τον  ίδ ιο  των  περιορισµών  που  

ενέχουν  οι  υποκειµενικές  ερµηνείες  που  δίνει  για  την  

πραγµατικότητα ,  την  ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  την  υπερβατική  

τάση  για   αυτόνοµη  δράση  µε  στόχο  την  αλλαγή  (change history) .  Η ιδέα 

της χειραφέτησης, η οποία συµβάλλει στην απελευθέρωση του ανθρώπου, έχει στόχο 

την υπέρβαση των ιδεολογικά διαστρεβλωµένων µορφών γνώσης, καθώς και των 

ιδεολογικά καλυµµένων σχέσεων εξουσίας (Λάµνιας ,  2002: 17).  Ασκώντας  

κριτική  στα  δυο  ανθρώπινα  διαφέροντα  (τεχνικό  και  πρακτικό) ,  και  

στη  νοµολογία – κανονιστική γνώση του  εµπειρικού  και  ερµηνευτικού  

«παραδείγµατος» και  βασιζόµενος  στην  σύµφυτη  τάση  του  ανθρώπου  

για  λογική  αυτονοµία ,  αληθινή  επικοινωνία  καθώς  και  στον  

θεµελιώδη  κανόνα  των  κοινωνικών  επιστηµών ,  ότι  πρέπει  να  είναι  

πρακτικές  επιστήµες  κι  όχι  θεωρητικές ,  εισάγει  ένα  νέο  

επιστηµολογικό  «παράδειγµα» στις  κοινωνικές  επιστήµες  

ονοµάζοντάς  το  κριτικό – χειραφετικό και  την  επιστήµη  κριτική κοινωνική 

επιστήµη.  Η  νέα  επιστήµη  προσανατολίζεται  κριτικά  σε  όλα  τα  

νοµοτελειακά  συµπεράσµατα  των  κοινωνικών  επιστηµών ,  ερευνά  και  

ελέγχει  κριτικά  ποια  από  αυτά  είναι  ι δεολογήµατα  µε  στόχο  να  τα  

ανατρέψει  µέσα  από  τη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  αρχικά  σε  

επίπεδο  εφαρµογής  και  στη  συνέχεια  σε  θεσµικό  επίπεδο .  Το  

διαφέρον  το  οποίο  παρωθεί  τους  ερευνητές  της  κριτικής  κοινωνικής  

επιστήµης  σε  δράση  αφορά  τη  δυνατότητα  του  αυτοστοχασµού και  της  

αντικειµενικής κατανόησης της  ατοµικής  πράξης  εξετάζοντας  ένα  πλέγµα  
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σχέσεων  κοινωνικών  δυνάµεων   εξουσίας  και  επιβολής  µε  στόχο  να  

αρθούν  οι  ανασταλτ ικοί  παράγοντες  που  συσκοτίζουν  την  κατανόηση  

της   πραγµατικότητας  του  ατόµου  και  της  πράξης  του  και  να  επέλθει  

η  αλλαγή  µέσω  της  τροποποίησης  της  πράξης  που  εξετάζεται  κριτικά .  

Σύµφωνα  µε  τον  P.  Bourdieu (2005: 40) […]  οι κοινωνικές λογοκρισίες 

µπορούν πάντα να µεταµφιέζονται σε επιστηµονικές λογοκρισίες και να περιβάλλουν µε 

τον µανδύα των επιστηµονικών λόγων καταχρήσεις ειδικής κοινωνικής εξουσίας […] .  

Τα  τρία  διαφέροντα  στη  θεωρία  του  Habermas αφορούν-

ανακλούν  τρία  είδη  γνώσεων  και  τι ς  ανάλογες  επιστηµολογικές  

κατευθύνσεις  που  υποστηρίζουν .  Το  τεχνικό διαφέρον,  παράγε ι  εξηγήσεις, 

εργαλειακή γνώση, πληροφορίες που  διευρύνουν  τον  τεχνικό  έλεγχο  των  

ανθρώπινων  πράξεων   και  σχετίζεται  µε  τις  καθαρές  επιστήµες .  Το  

πρακτικό διαφέρον παράγει  πρακτική γνώση-κατανόηση-ερµηνείες που  

προσανατολίζουν  ιστορικά ,  θεσµικά ,  πολιτισµικά  την  ατοµική  πράξη  

και  αφορά  το  ερµηνευτικό  «παράδειγµα» στις  κοινωνικές  επιστήµες .  

Το  χειραφετικό διαφέρον παράγει  χειραφετική κριτική σκέψη, µέσω  των  

αναλύσεων  και  του  αυτοστοχασµού  πάνω  στην  πράξη , που  

αποδεσµεύουν  τη  συνείδηση  από  την  εξάρτηση  υποστασιοποιηµένων  

εξουσιών  και  σχετίζεται  µε  τις  κριτικές  επιστήµες  (Habermas, 1987֗ 

Carr & Kemmis,  2002).  Τα  τρία  είδη  γνωστικών  διαφερόντων  

δοµούνται ,  διαµορφώνονται  στα  µέσα  της  εργασίας ,  της  γλώσσας  και  

της  κυριαρχίας .  

Το  χειραφετικό  διαφέρον  είναι  αυτό  που  συνδέει  τη  θεωρία  µε  

την  πράξη  σε  µια  διαδικασία  κριτικής ,  στοχασµού -αυτοστοχασµού  

και  αναστοχασµού  µε  σκοπό  την  απελευθέρωση  της  επιστήµης  από  τα  

τεχνικά  και  τα  πρακτικά  διαφέροντα  ελέγχου ,  αυτοεκπλήρωσης ,  

διαιώνισης  θεσµών  και  εξουσιών  υποβάλλοντας  τις  θεωρίες  σε  αυτό  

που  αποκαλεί  ο  K.  Popper (1961) ορθολογική κριτική µε  στόχο  να  

διακρίνουµε  τις  καλύτερες ,  συνδέοντας  αυτές ,  πάντα ,  µε  το  

θεµελιακό  στόχο  της  φιλοσοφίας  και  των  κοινωνικών  επιστηµών ,  που  

είναι  η  βελτίωση  της  κοινωνικής  – διαλογικής  ζωής  των  ανθρώπων .  

K ριτική ,  η  οποία  δεν  αρνείται  άκριτα  τη  συνάρτησή  της  µε  τα  

χειραφετικά  γνωστικά  διαφέροντα  προς  όφελος  της  ουτοπίας  της  

καθαρής  θεωρίας .   

Η  θεωρία  γνωστικών  διαφερόντων  σύµφωνα  µε  το  Habermas 

διαπερνά  όλες  τις  πράξεις  των  ανθρώπων  άρα  µπορούν  τα  γνωστικά  

διαφέροντα  των  ανθρώπων  της  πράξης  να  ανιχνευθούν  σε  

ερευνητικές  µεθοδολογίες .  Για  παράδειγµα  το  εννοιολογικό  σύστηµα  
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του  δοµισµού  (δοµολειτουργισµός  και  δοµικές  συγκρουσιακές  

θεωρήσεις )  κυριαρχείται  από  το  θετικισµό  και  έτσι  οι  δράσεις  που  

αναπτύσσονται  στο  εσωτερικό  του  καθορίζονται ,  σε  µεγάλο  βαθµό ,  

από  τη  σκόπιµη  εργαλειακή  λογική  (Λάµνιας ,  2002).   

Η  ερευνητική  µεθοδολογία  που  προτάσσει  η  έ .δ .  δηλαδή :  η  

αφετηρία  της  από  τον  εντοπισµό  ενός  προβλήµατος ,  o στοχασµός  

πάνω  στο  πρόβληµα ,  ο  έλεγχος  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  οι  

προσπάθειες  δηµοκρατικής  προσαρµογής  αλλαγής  της  συµπεριφοράς  

των  υποκειµένων ,  ο  αναστοχασµός  µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  

κοινωνικής  πράξης ,  οι  αξίες  συµµετοχικότητας ,  δηµοκρατίας ,  

δικαιοσύνης  που  χαρακτηρίζουν  την  πρώιµη  εφαρµογή  της  

συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  από  τους  Lewin και  

Col l ier µπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  και  να  ερµηνευτούν  µε  βάση  

τη  θεωρία  των  γνωστικών  διαφερόντων  του  J .  Habermas. 

3 .2 Η  εκπαιδευτ ική  έρευνα  δράσης  στη  βάση  των  γ νωστ ικών  

δ ιαφερόντων  του  J .  Habermas  

H έ .δ . ,  όπως  αναφέραµε  παραπάνω ,  ιστορικά  φαίνεται  να  

εµπεριέχει  τα  επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  κατά  

περιόδους  και  τοπικές  κοινωνικές  πραγµατικότητες  θα  µπορούσε  να  

κατηγοριοποιηθεί  µε  αφετηρία  τα  τρία  γνωστικά  διαφέροντα  που  

προτείνει  ο  J .  Habermas για  την  ερµηνεία  της  ανθρώπινης  πράξης .  

Θεωρούµε  ότι  η  ίδ ια  κατηγοριοποίηση  µπορεί  να  εφαρµοστεί  και  για  

την  εκπαιδευτική  έ .δ . .  

 Κάθε  ερευνητικό  εγχείρηµα  που  σχετίζεται  µε  την  εκπαιδευτική  

έ .δ .  µπορεί  να  κατηγοριοποιηθεί  επιστηµολογικά  ανάλογα  την  

αφετηρία  του ,  δηλαδή  αν  ξεκινάει  από  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  της  

πράξης  το  οποίο  έχει  οδηγήσει  σε  γνωστικές  συγκρούσεις  τον  

ερευνητή  της  πράξης  και  στο  οποίο  δοκιµάζεται  η  θεωρία  είτε  µε  

σκοπό  τον  έλεγχο  των  µεταβλητών  που  προκαλούν  τη  γνωστική  

σύγκρουση ,  τεχνική έρευνα δράσης,  είτε  για  να  κατανοηθεί  η  ίδ ια  η  

θεωρία  στην  πράξη  και  να  παραχθεί  νέα  γνώση ,  µε  ποιοτικά  

χαρακτηριστικά ,  πρακτική έρευνα δράσης.   

Η  κατηγορία  των  χειραφετικών γνωστικών διαφερόντων του  J . 

Habermas στην  εκπαιδευτική  έ .δ .  θα  µπορούσε  να  παρατηρηθεί  σε  

έρευνες  που  αµφισβητούν  – ελέγχουν  την  παραχθείσα  θεωρία  που  

έχει  δοµηθεί  µακροσκοπικά  ή  µικροσκοπικά  στον  κοινωνικό  χώρο ,  η  

οποία  θεωρείται ,  για  το  κριτικό  χειραφετικό  «παράδειγµα», επιβολή  
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από  εξουσίες  και  συµφέροντα ,  είτε  επιστηµολογικά  είτε  πολιτικά ,  

κοινωνικά ,  οικονοµικά  κυρίαρχων  επιστηµολογικών  

«παραδειγµάτων» ή  οµάδων .  Κύριος  στόχος  είναι  η  κριτική στην  ίδ ια  

τη  θεωρία  µέσω  της  συνεχούς  δοκιµής  της  και  εφαρµογής  της  στην  

πράξη ,  µε  σκοπό  τη  βελτίωση  της  ζωής  των  ανθρώπων ,  την  αλλαγή  

πρακτικών ,  συµπεριφορών ,  στερεοτύπων  και  την  ελαχιστοποίηση  των  

γνωστικών  συγκρούσεων  και  των  αξιολογικών  κρίσεων ,  που  

προκαλούνται  από  µια  ιεραρχική  –  γραφειοκρατική  επιβολή  των  

µακροσκοπικών  και  µικροσκοπικών  θεωρητικών  γνώσεων  στον  

µικρόκοσµο  (πεδίο,  σύµφωνα  µε  τον  P.  Βourd ieu) µιας  

αποκεντρωµένης  πραγµατικότητας .   

Σύµφωνα  µε  τον  Appadurai  (2006) η  έρευνα  στην  εκπαίδευση  

και  στις  κοινωνικές  επιστήµες  µέχρι  τώρα  έχει  θεωρηθεί  προνόµιο  

των  ειδικών ,  σαν  µια  τεχνική δραστηριότητα  µελέτης  της  

πραγµατικότητας  µακροσκοπικά -αφαιρετικά  ή  εµπειρικά .  Όµως ,  στη 

σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη κοινωνική πραγµατικότητα στην οποία οι θεσµοί και οι 

αξίες της δηµοκρατίας διατρέχουν τον κόσµο, η γνώση είτε είναι εµπειρική είτε είναι 

αφαιρετική είναι το νόµισµα της βασιλείας (εξουσίας), και η ικανότητα να διαχωριστεί 

η γνώση από τις φήµες, τα γεγονότα από την ιδεολογικά κατευθυνόµενη γνώση, η 

προπαγάνδα από τα πραγµατικά νέα, η καινοτόµα άποψη από τις γενικές κατευθύνσεις 

είναι σηµαντική για την πράξη των πληροφορηµένων πολιτών (Appadurai ,  2006: 

168).  

Το  κριτικό  επιστηµολογικό  «παράδειγµα» και  η  εφαρµογή  του  

στην  έ .δ .  βοηθά  στο  να  προσεγγιστεί  και  να  δοκιµαστεί  η  γνώση  

µέσω  της  πράξης  και  να  αποφευκτούν ,  όσο  αυτό  είναι  δυνατόν ,  

εξουσιαστικές  επιστηµονικές  επιβολές  ή  εσκεµµένες  υποκριτικές  

διαστρεβλώσεις  των  αποτελεσµάτων  της  δράσης .   

Ιδιαίτερα  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  οι  Carr & Kemmis (2002) 

υποστηρίζουν  ότι  οι  θετικιστικές  και  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις  

στην  εκπαιδευτική  έρευνα  είναι  ανεπαρκώς  αιτιολογηµένες ,  για  αυτό  

η  εκπαιδευτική  έρευνα  θα  πρέπει  να  υιοθετήσει  σχήµατα  της  κριτικής  

κοινωνικής  επιστήµης .  ∆ιότι  […]  ο θετικισµός βλέπει την εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση ως τεχνικό θέµα· και η ερµηνευτική έρευνα ως πρακτικό. Η κριτική 

εκπαιδευτική επιστήµη, όµως, θεωρεί την εκπαιδευτική αναµόρφωση συµµετοχική και 

συνεργατική· οραµατίζεται ένα τύπο εκπαιδευτικής έρευνας που θα διεξάγεται από 

όσους υπηρετούν στην εκπαίδευση (Carr & Kemmis,  2002: 208).    

H Shir ley Grundy στα  1987 βασισµένη  στην  αρχική  συσχέτιση  

της  έ .δ .  µε  τη  θεωρία  των  γνωστικών  διαφερόντων  του  J .  Habermas,  
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που  έγινε  από  τους  Carr & Kemmis στα  1982 µε  την  έκδοση  του  

βιβλίου ,  Becoming Critical,  στο  βιβλίο  της  µε  τίτλο :  Curriculum: product or 

praxis, προτείνει  τρεις  τύπους  εκπαιδευτικής  έ .δ .  για  την  ανάπτυξη  

του  ΑΠ  στα  σχολεία  και  περιγράφει  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  σε  

κάθε  πεδίο  εφαρµογής  της  ερευνητικής  διαδικασίας ,  στη  βάση  ότ ι  

κάθε  εκπαιδευτική  πρακτική  εµπερικλείε ι  µια  αντίληψη  του  

εκπαιδευτικού  για  τον  άνθρωπο ,  τη  γνώση ,  τον  κόσµο  (Grundy,  

2003).  Μιλάει  για  τ ις  σχέσεις  εξουσίας  ερευνητών  και  υποκειµένων  

της  πράξης  και  τον  τύπο  της  συνεργασίας -επικοινωνίας ,  κάνοντας  

ιστορικές  αναφορές  σε  περιόδους  εφαρµογής  αυτών  των  

µεθοδολογικών  προσεγγίσεων  και  στα  Α .Π .  στα  οποία  

εργαλειοποιούνται  (Grundy, 2003).  

∆ιακρίνει  την  τεχνική έ .δ .  (Τεχνική, Τεχνική-Συνεργατική/ Επιστηµονική-

Τεχνική/ Θετικιστική) ,  στην  οποία  χρησιµοποιείται  η  επιστηµονική  

µέθοδος  της  επίλυσης  προβληµάτων .  Έχει  βασικό  προσανατολισµό  

προς  τον  έλεγχο  και  τη  διαχείριση  του  περιβάλλοντος .  Βασίζεται  

στην  αριστοτελική  προσέγγιση  της  τέχνης ως  δεξιότητα,  που  αφορά  την  

υλοποίηση  ενός  θεωρητικού  µοντέλου  από  τον  τεχνίτη  (της  πράξης )  

στην  πράξη .  Αυτός  που  σχεδιάζει -ελέγχει  και  αυτός  που  υλοποιεί  

είναι  διαφορετικό  πρόσωπο .  Η  συνεργασία  µεταξύ  του  ερευνητή  και  

του  υποκειµένου  της  πράξης  είναι  τεχνική ,  υποβοηθητική ,  ελεγκτική  

στο  υποκείµενο ,  για  την  επίτευξη  ενός  αποτελέσµατος  µέσω  της  

παρέµβασης  στον  κοινωνικό  κόσµο ,  πεδίο  της  εκπαίδευσης .  Στόχος  

είναι  ο  έλεγχος  της  πράξης  του  συνεργαζόµενου  υποκειµένου  από  

τους   ειδικούς ,  ώστε  αυτή  (η  πράξη)  να  είναι  αποτελεσµατική  µε  την  

έννοια  ότι  οδηγεί  στην  επίτευξη  προκαθορισµένων  στόχων ,  στο  πεδίο  

της  εκπαίδευσης ,  γ ια  παράδειγµα  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  

Α .Π . .  Η  επικοινωνία  που  αναπτύσσεται  περιορίζεται  συνήθως  σε  ένα  

αµφίδροµο  κανάλι  µεταξύ  ερευνητή  και  υποκειµένων .  Τα  υποκείµενα  

δεν  επικοινωνούν  µεταξύ  τους .  Την  εξουσία  της  έρευνας  την  έχει  ο  

ερευνητής ,  ο  οποίος  δίνει  εντολές ,  δεν  κάνει  προτάσεις  προς  

συζήτηση .  Τέτοιες  µορφές  έ .δ .  προτάθηκαν  τη  δεκαετία  του  ΄50 στις  

ΗΠΑ  από  τους  Stephen Corey (1953) και  Η i lda Taba (1962),  στις  

οποίες  ελέγχθηκε  η  επίτευξη  προκαθορισµένων-συγκεκριµένων  

στόχων ,  κλειστών  στοχοθετικών  Α .Π . ,  τα  οποία  οδηγούσαν  σε  

συγκεκριµένο  εκπαιδευτικό  προϊόν.  

Ο  δεύτερος  τύπος  που  διακρίνει  η  Shir ley Grundy, είναι  η  

(Αµοιβαία-Συνεργατική/ Πρακτική-Υπηρεσιακή-Ερµηνευτική έ.δ.) .  Έχει  βασικό  
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σκοπό  την  κατανόηση  του  περιβάλλοντος ,  έτσι  ώστε  να  µπορεί  

κανείς  να  αλληλεπιδράσει  µαζί  του .  Βασίζεται  στην  αριστοτελική  

προσέγγιση  της  πράξις µε  φρόνησις,  που  προκύπτει  από  την  πρακτική  

ζωή  της  αλληλεπίδρασης  µεταξύ  των  κοινωνικών  δρώντων .  Οι  

ερευνητές  και  τα  υποκείµενα  της  πράξης  από  κοινού  καθορίζουν  το  

πρόβληµα ,  τις  αιτίες ,  σχεδιάζουν  τις  παρεµβάσεις  διαλογικά  µε  

αµοιβαία  κατανόηση  µε  στόχο  την  κατανόηση ,  τη  βελτ ίωση  της  

εκπαιδευτικής  τους  πράξης ,  τη  βελτίωση  και  την  παραγωγή  νέας  

γνώσης  µέσω  της  κριτικής  εφαρµογής  της  θεωρίας  στην  πράξη ,  που  

οδηγεί  στην  ανάπτυξη  του  επαγγελµατισµού  των  εκπαιδευτικών  στην  

εκπαίδευση .  Η  κρίση  στη  θεωρία  και  η  εφαρµογή  της  δεν  είναι  […]  η 

νοµικιστική κρίση του διαιτητή, αλλά […]  η κρίση του δικαστή που γνωρίζει πότε να 

εφαρµόσει και πότε να αποφύγει την εφαρµογή της πλήρους ισχύος του νόµου […] , 

(Grundy, 2003: 75).  Όσον  αφορά  το  επιστηµολογικό  «παράδειγµα» η  

προσέγγιση  είναι  ερµηνευτική·  στόχο  έχει  την  αµοιβαία  ισορροπία  

και  κατανόηση  της  πράξης  των  υποκε ιµένων  που  συµµετέχουν .  Η   

επικοινωνία  που  αναπτύσσεται  είναι  αµφίδροµη  τόσο  µεταξύ  των  

υποκειµένων  όσο  και  µεταξύ  ερευνητή  και  υποκειµένων .  Η  εξουσία  

της  έρευνας  διαχέεται  µεταξύ  των  συµµετεχόντων .  Τέτοιες  µορφές  

έ .δ .  πρότειναν  οι  L.  Stenhouse και  J .  El l iot  τη  δεκαετία  του  ΄70, οι  

οποίοι  στόχευαν  στη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  στη  

δηµοκρατικοποίηση  της  κοινωνίας  και  στην  ανάπτυξη  του  

επαγγελµατισµού  των  εκπαιδευτικών .  Ο  εκπαιδευτικός  είχε  την  

υποχρέωση  να  παράγει  και  να  εφαρµόζει  το  δικό  του  νόηµα  από  τη  

δοτή  θεωρία .  Η  δράση  διαχεόταν  µεταξύ  των  υποκειµένων  για  το  

καλό  αυτών ,  και  ακολουθούνταν  από  στοχασµό ,  αναστοχασµό  και  

νέα  δράση  (Grundy, 2003).  Το  Α .Π .  στο  πρακτικό  διαφέρον  δεν  

προσεγγίζεται  σαν  προϊόν αλλά  σαν  δυναµική διαδικασία σχεδιασµού, δράσης, 

αναστοχασµού και  νέας δράσης από  τα  συνεργαζόµενα  υποκείµενα .  Είναι  

ένα  ανοιχτό  Α .Π .  που  υλοποιείται  σε  µια  εξελικτική  δυναµική  

διαδικασία  από  τα  διαλογικά  υποκείµενα  (ερευνητές ,  εκπαιδευτικούς ,  

µαθητές ,  κοινωνικούς  φορείς ) .  ∆εν  υπάρχουν  εντολές  αλλά  προτάσεις  

προς  εφαρµογή ,  αναστοχαστικό  έλεγχο  και  τροποποίηση .   

Ο  τρίτος  τύπος  έρευνας  έ .δ .  που  διακρίνει  – προτείνε ι  ως  

κατηγορία ,  η  Shir ley Grundy, είναι  µια  εξιδανικευµένη  προσέγγιση  

της  έ .δ .  στη  βάση  του  χειραφετικού γνωστικού διαφέροντος του  J .  Habermas,  

o οποίος  αναγνώρισε  στον  άνθρωπο  τη  λογική  αυτονοµία  και  

ελευθερία  να  επικοινωνεί  αληθινά ,  ουσιαστικά  και  να  αλληλεπιδρά  
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µε  τους  άλλους  ανθρώπους  για  το  κοινό  καλό  της  ύπαρξής  του .  

Σύµφωνα  µε  αυτή  την  προσέγγιση ,  το  πρακτικό  διαφέρον  ή  

ενδιαφέρον ,  δεν  προάγει  την  αληθινή  χειραφέτηση ,  διότι  οι  άνθρωποι  

αυταπατώνται  ακόµα  κι  όταν  η  κατανόηση  της  πραγµατικότητας  

προκύπτει  από  αληθινή  συζήτηση  ή  ανοιχτή  συνοµιλία .  Ο  Bourdieu 

(2005) στη  δοµιστική  προσέγγιση  της  επικοινωνίας ,  υποστηρίζει  ότι  

κατανοούµε  πραγµατικά  αυτό  που  λέει  και  πράττει  ένας  κοινωνικός  

δρων ,  στρατευµένος  σε  ένα  επιστηµονικό  πεδίο ,  µόνο  αν  είµαστε  σε  

θέση  να  αναφερθούµε  στη  θέση  που  καταλαµβάνει  µέσα  σε  αυτό  το  

πεδίο ,  δηλαδή  αν  ξέρουµε  από  ποια  θέση  του  πεδίου  µιλάει .   Η  έ .δ .  

που  προσεγγίζει  αυτές  τις  αρχές  σύµφωνα  µε  τη  Grundy είναι  η  

Κριτική-Χειραφετική,  στη  βάση  του  κριτικού  επιστηµολογικού  

«παραδείγµατος». Η  προσέγγιση  αυτή  προωθεί  τη  χειραφετική  πράξη  

των  συµµετεχόντων  µε  σκοπό  τον  κοινωνικό  µετασχηµατισµό .  Αυτό  

είναι  αναγκαίο  στην  εκπαίδευση  διότι  το  τεχνικό  και  το  πρακτικό  

διαφέρον  δεν  µπορούν  να  ικανοποιήσουν  τον  ανθρώπινο  

προσανατολισµό  του  εκπαιδευτικού  για  αυτονοµία  και  υπευθυνότητα ,  

[…]  εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις αυτονοµίας που αφορούν τα υψηλά κλιµάκια 

της ιεραρχίας, τα οποία θεωρούν τους συνανθρώπους και το περιβάλλον αντικείµενα,  

[…]  (Grundy, 2003: 29).  Η  κοινωνική  πράξη  µετασχηµατίζεται  και  

µέσω  αυτής  οι  θεσµοί .  Η  γνώση  µέσα  από  αυτή  την  προσέγγιση  είναι  

η  αλήθεια  για  την  οποία  συµφωνούν  ανθρώπινες  κοινωνικές  οµάδες .  

Η  εκπαιδευτική  πράξη  νοείται  ως  πολιτική  πράξη  που  εξυπηρετεί  

συγκεκριµένα  συµφέροντα  εξουσιών .  Ο  εκπαιδευτικός  µεταµορφώνει  

τον  τρόπο  που  αντ ιλαµβάνεται  και  δρα  στον  κόσµο  και  αλλάζει  

ριζικά  κι  ο  ίδ ιος .  Τα  µέλη  της  µαθησιακής  διαδικασίας  βιώνουν  

µεγάλο  βαθµό  αυτονοµίας ,  ισότητας ,  δηµοκρατίας ,  δικαιοσύνης .  Η  

πορεία  που  ακολουθείται  είναι :  πληροφόρηση  – στροφή  στην  

πληροφορία·  κατανόηση  της  θεωρίας ,  στοχασµός  – διαφωτισµός   

πάνω  στη  θεωρία  – πληροφορία ,  στο  παρελθόν·  κατανόηση  της  πράξη  

που  εργαλειοποιε ί  (η  θεωρία)  για  την  επιβεβαίωση  και  διατήρησή  

της·  και ,  δράση  για  αλλαγή  στο  µέλλον .  Η  επικοινωνία  που  

αναπτύσσεται  είναι  ισότιµη  αµφίδροµη  µεταξύ  όλων  των  

συµµετεχόντων  ερευνητών  και  υποκειµένων .  Η  εξουσία  της  έρευνας  

διαχέεται  σε  όλη  την  οµάδα  που  συµµετέχει  ισότιµα ,  στο  πεδίο  χωρίς  

να  διεκδικεί  θέσεις  εξουσίας  και  αυτοπραγµάτωσης  προσωπικών  

ιδεών  και  συµφερόντων .  
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Με  βάση  τις  παραπάνω  θέσεις  κάνοντας  µια  ιστορική  αναδροµή  

της  εφαρµογής  της  έ .δ .  στην  εκπαιδευτική  έρευνα ,  βλέπουµε  ότι  

ξεκινά  σαν  µια  τεχν ική  έρευνα ,  ο Lewin κατηγορήθηκε, διότι η έρευνα – δράση 

του στόχευε στην προσαρµογή και όχι σε εκείνη την κοινωνική αλλαγή, που αποβλέπει 

στον ριζικό µετασχηµατισµό των κοινωνικών και πολιτισµικών δοµών (Γώγου ,  

1995: 148) αλλά  θα  µπορούσαµε  να  την  χαρακτηρίσουµε  και  

χειραφετική  έρευνα  µε  βάση  τα  ιστορικά  δεδοµένα  της  εποχής ,  αφού  

έδινε  τη  δυνατότητα  στις  µειονοτικές  οµάδες  να  βελτιώσουν  τη  ζωή  

τους  µέσα  από  τη  δική  τους  δράση  τη  δεκαετία  του  ΄40 στην  Αµερική  

(Bargal ,  2006·  Nei lsen, 2006).  Ταυτόχρονα  στόχευε  στη  σύνδεση  της  

θεωρίας  µε  την  πράξη ,  τον  εκδηµοκρατισµό  της  κοινωνίας  και  την  

εξάλειψη  των  κοινωνικών  ανισοτήτων .  Ο  Κ .  Lewin (1945, 1947),  

πρότεινε  αυτή  τη  µορφή  έρευνας  στη  µέχρι  τότε  αποπλαισιωµένη  

κοινωνική  έρευνα ,  λόγω  της  χρήσης  του  επιστηµολογικού  

«παραδείγµατος» των  φυσικών  επιστηµών ,  σαν  εναλλακτική  

πρόταση ,  από  την  επικέντρωση  στα  στατιστικά  µακροσκοπικά  

αποτελέσµατα ,  τη  στατιστική  και  πειραµατική  µεθοδολογία·  

αντιπροτείνοντας  τη  διαµόρφωση  της  κοινωνίας  µέσα  από  την  

ισότιµη  εµπλοκή  των  συµµετεχόντων  σε  κυκλικές  διαδικασίες  

δράσης ,  αναστοχασµού  πάνω  στη  δράση  και  νέας  δράσης  (Somekh & 

Zeichner,  2009).  Στις  επόµενες  δεκαετίες  λόγω  συγκεκριµένων  

κοινωνικο  – πολιτικών  συγκυριών  η  έ .δ .  µετατρέπεται  σε  εργαλειακή  

έρευνα  εφαρµογής  – ελέγχου  και  αξιολόγησης  στοχοθετικών  Α .Π .  σε  

αποκεντρωµένες  εκπαιδευτικές  πραγµατικότητες  (Hol l ingworth & 

Sockett ,  1994·  Carr & Kemmis,  2002).  Τη  δεκαετία  του  ΄70 η  

ερευνητική  µεθοδολογία  της  έ .δ .  στo Ηνωµένο  Βασίλειο  και  στις  

Η .Π .Α .  εφαρµόζεται  για  την  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών ,  ενώ  τη  δεκαετία  του  ΄80 µε  τις  επιρροές  που  δέχθηκε  

από  την  Κριτική  Θεωρία  της  Σχολής  της  Φρανκφούρτης ,  αρχικά  στην  

Αυστραλία  και  κατόπιν  σε  Αµερική  και  Ευρώπη ,  αποκτά  ένα  κριτικό  

προσανατολισµό  όχι  τόσο  στη  θεωρία  (δεν  αποτελεί  θεωρητική  

κριτική  προσέγγιση )  όσο  στην  κριτική  δοκιµή  της  θεωρίας  στην  

πράξη  και  στον  εκδηµοκρατισµό  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  

(Hol l ingworth & Sockett ,  1994·  Carr & Kemmis,  2005·  El l iot ,  2005·  

Kemmis,  2010).    
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Η  ΕΡΕΥΝΑ  

 
Εισαγωγή   

Στο  συγκεκριµένο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται  το  εµπειρικό  µέρος  

της  µελέτης  µας .  Τίθενται  τα  ερευνητικά  ερωτήµατα  και  δοµείται  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο  µε  το  οποίο  θα  πραγµατοποιήσουµε  τη  

µελέτη  µας .  Η  έρευνά  µας  βασίζεται  στην  ποιοτική  ανάλυση  

περιεχοµένου .  Οι  κατηγορίες  και  οι  υποκατηγορίες  ανάλυσης  

κατασκευάστηκαν  µε  βάση  τη  θεωρία  των  γνωστικών  διαφερόντων  

του  J .  Habermas (1965),  τη  θεωρία  γ ια  τα  ΑΠ  του  L.  Stenhouse 

(1975) και  της  S.  Grundy (1987) και  τι ς  κατηγοριοποιήσεις  για  την  

έ .δ .  των  B.  Somekh & K. Zeichner (2009).  Το  υλικό  ανάλυσης  

αποτέλεσαν  διδακτορικές  διατριβές ,  µεταπτυχιακές  εργασίες  και  

εκπαιδευτικές  έ .δ .  δηµοσιευµένες  σε  ελληνικά  και  ξένα  επιστηµονικά  

περιοδικά  και  βιβλία  από  το  1990 – 2010. Ο  κύριος  όγκος  του  υλικού  

προέρχεται  από  διδακτορικές  διατριβές  και  µεταπτυχιακές  εργασίες .     

 

4 .1 Στόχος  της  έρ ευνας  

Στην  συγκεκριµένη  µελέτη  στο  πρώτο  µέρος  έγινε  µια  ιστορική  

και  επιστηµολογική  προσέγγιση  της  έ .δ . ,  µέσω  της  επισκόπησης  της  

βιβλιογραφίας  µε  επικέντρωση  στην  εκπαιδευτική  έ .δ .  από  την  αρχή  

της  εφαρµογής  της ,  ως  ερευνητική  µεθοδολογία ,  στην  κοινωνική  

έρευνα  και  ειδικότερα  στην  εκπαιδευτική  έρευνα .   

Στο  δεύτερο  µέρος ,  η  εµπειρική  έρευνα  στόχο  έχει  να  

αποτυπώσει  το  παρόν  της  εκπαιδευτικής  έ .δ .  στην  Ελλάδα  κατά  την  

εικοσαετία  1990 – 2010 και  να  ανιχνεύσει  τις  επιστηµολογικές  

εκδοχές  της .  Το  εµπειρικό  κοµµάτι  της  έρευνας  αποτελεί  µια  µετα  –  

έρευνα ,  αφού  εξετάζει  εκπαιδευτικές  έρευνες  δράσης  που  έχουν  

πραγµατοποιηθεί .   

Με  το  ερευνητικό  εργαλείο  της  ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου 

εξετάζονται  διεξοδικά  διδακτορικές  και  µεταπτυχιακές  εργασίες ,  οι  

οποίες  εκπονήθηκαν  την  τελευταία  εικοσαετία  στην  Ελλάδα ,  από  το  

1990 έως  το  2010, καθώς  και  έρευνες  από  ελληνικά  εκπαιδευτικά  

ινστιτούτα  όπως  το  Κέντρο  Εκπαιδευτικής  Έρευνας  (Κ .Ε .Ε . )  και  το  

Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  (Π .Ι . ) ,  µε  στόχο  να  προσεγγιστεί  η  
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πραγµατικότητα  της  έ .δ .  σήµερα  στη  χώρα  µας  και  να  απαντηθούν  τα  

ερευνητικά  ερωτήµατα  που  θέτουµε  στην  έρευνά  µας .   

Για  την  συγκρότηση  των  κατηγοριών  – υποκατηγοριών  στην  

ποιοτική  ανάλυση  περιεχοµένου  βασιστήκαµε :  στη  θεωρία  των  

γνωστικών  διαφερόντων  του  J .  Habermas (1965),  τις  θεωρίες  για  τα  

ΑΠ  του  L.  Stenhouse (1975) και  της  S.  Grundy (1987) και  τι ς  

κατηγοριοποιήσεις  για  την  έ .δ .  των  B.  Somekh & K. Zeichner  

(2009).     

4 .2 ∆ιατύπωση  ερ ευνητ ικών  ερωτηµάτων  

Τα  ερευνητικά  ερωτήµατα  στην  παρούσα  µελέτη   συνοψίζονται  

στα  εξής :   

1. Σε  ποιο  βαθµό  η  εφαρµογή  της  µεθοδολογίας  της  

εκπαιδευτικής  έ .δ .  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  έρευνα  ε ίναι  

τεχνική ,  πρακτική  ή  χειραφετική ,  τα  τελευταία  20 χρόνια  (1990 

– 2010) όσον  αφορά  τα  γενικά  χαρακτηριστικά  της ;   

2. Με  βάση  τις  κατηγορίες  που  εξετάσαµε  (Πίνακας ,  4.1) σε  τι  

ποσοστό  οι  έ .δ .  που  θα  αναλύσουµε  για  κάθε  κατηγορία ,  έχουν  

τεχνικά ,  πρακτικά ,  χειραφετικά  χαρακτηριστικά ;   

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 1)   
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-κοινωνικές συνθήκες  
που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν  στην έ.δ. 
3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία. 

4. Σκοπός της έ.δ. 
5. Αφετηρία της ε.δ. 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης. 

7.  Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. 

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της. 
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων (ιεραρχικές-
συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων 
που συµµετέχουν σε αυτή. 
10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες. 

 

4 .3 Υλ ικό  που  αναλύθηκε  –  µέθοδος  –  ερ γαλε ία    

Στην  συγκεκριµένη  µελέτη  ασχοληθήκαµε  µε  την  εκπαιδευτ ική  

έ .δ .  στην  Ελλάδα  την  τελευταία  εικοσαετία ,  δηλαδή  την  περίοδο  από  

το  1990 έως  το  2010. Στόχος  µας  ήταν  να  µελετήσουµε  εκπαιδευτικές  

έρευνες  (διδακτορικές  διατριβές ,  µεταπτυχιακές  εργασίες ,  

εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  δηµοσιεύονται  σε  άρθρα  ελληνικών  και  ξένων  
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περιοδικών)  που  πραγµατοποιήθηκαν  από  1990 – 2010 στις  οποίες ,  οι  

συγγραφείς  αναφέρουν  ρητά  στον  τίτλο  τους  ή  στα  περιεχόµενα  τους  

(δηλαδή  σε  ένα  µέρος  της  ερευνητικής  διαδικασίας )  ότι  

χρησιµοποιήθηκε  η  έ .δ .  ως  ερευνητική  µεθοδολογία .   

Στην  έρευνά  µας  αναλύσαµε :  είκοσι  δύο  (22) διδακτορικές  

διατριβές ,  οκτώ  (8) µεταπτυχιακές  εργασίες  και  έξι  (6) έρευνες  που  

δηµοσιεύονται  σε  επιστηµονικά  περιοδικά .   

Οι  παραπάνω  έρευνες ,  σύνολο  (36) αναλύθηκαν  όλες  µε  το  ίδ ιο  

εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  της  ποιοτικής  ανάλυσης  περιεχοµένου .  

Θεωρούµε  πως  το  δείγµα  (το  σύνολο  των  ερευνών)  που  αναλύθηκαν  

έχει  µια  αντιπροσωπευτική  αξία ,  διότι  προέρχεται  από  όλα  σχεδόν  τα  

ελληνικά  πανεπιστήµια ,  µε  κυριαρχούντα  το  Εθνικό  Καποδιστριακό  

Πανεπιστήµιο  Αθηνών  (8  διδακτορικές  διατριβές )  και  το  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  (7 διδακτορικές  

διατριβές )  και  αφορά  όλη  τη  χρονολογική  περίοδο  (από  το  1990 – 

2010).  Επίσης  µεγάλο  µέρος  του  δείγµατος  προέρχεται  από  

διδακτορικές  διατρ ιβές  στις  οποίες  συµµετείχαν  – επέβλεψαν  

διεπιστηµονικές  οµάδες  από  όλα  τα  ελληνικά  πανεπιστήµια .  Αυτό  

δηλώνει  ότι  οι  διεπιστηµονικές  οµάδες  από  τα  ελληνικά  

πανεπιστήµια  έχουν  αποδεχθεί  µια  βάση  επιστηµολογικών  

χαρακτηριστικών  στην  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  

µεθοδολογίας  (της  έ .δ . )  στην  εκπαιδευτική  έρευνα .  

Για  τα  πανεπιστήµια :  ∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο  Θράκης ,  

Ιόνιο  Πανεπιστήµιο  και  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας ,  δε  βρέθηκαν  

διδακτορικές  διατριβές  ή  µεταπτυχιακές  εργασίες ,  που  να  

εφαρµόζουν  στη  µεθοδολογία  τους  την  έρευνα  δράσης  και  να  

αφορούν  την  εκπαίδευση .  Αυτό  µπορεί  να  οφείλεται  στο  ότ ι :  είτε  δεν  

υπάρχουν  σε  µια  βάση  δεδοµένων  οι  µεταπτυχιακές  εργασίες  και  οι  

διδακτορικές  διατριβές ,  ώστε  να  είναι  ελεύθερα  προσβάσιµα  τα  

αρχεία ,  είτε  γιατί  δεν  δηµοσιεύονται  από  τους  φοιτητές  που  τις  

εκπονούν  για  προσωπικούς  λόγους .  Παρόµοιο  πρόβληµα  

αντιµετωπίσαµε  και  µε  κάποιες  διατριβές  από  το   Εθνικό  

Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο  Αθηνών .   

 Η  προσπάθεια  µελέτης  αυτών  των  ερευνών  αναµένεται  να  µας  

αποκαλύψει  στοιχεία  τόσο  για  το  τι  ορίζεται  έ .δ .  στην  ελληνική  

εκπαιδευτική  ερευνητική  πραγµατικότητα  όσο  και  για  το  ποια  

χαρακτηριστικά  –  εκφάνσεις  (τεχνικές  – πρακτικές  –  χειραφετικές )  
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έχει  η  συγκεκριµένη  ερευνητική  µεθοδολογική  προσέγγ ιση  στην  

Ελλάδα .   

Όπως  ήδη  έχουµε  αναφέρει ,  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  

πραγµατικότητα  η  εκπαιδευτική  έρευνα  προσεγγίζεται  από  τα  αρχικά  

της  βήµατα  ως  µια  νατουραλιστικής  φύσης  ερευνητική  προσέγγιση  

(Βάµβουκας ,  2008).  Ωστόσο  την  τελευταία  εικοσαετία  έχουν  

διαπιστωθεί  µια  πληθώρα  αλλαγών  και  µεταρρυθµίσεων  στην  

εκπαίδευση  λόγω  της  εισόδου  της  χώρας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  της  

εναρµόνισης  της  εκπαιδευτικής  πολιτ ικής  µε  τις  συνθήκες  της  

Μπολόνια ,  της  Κοπεγχάγης  και  της  Λισαβόνας ,  της  µεταρρύθµισης  – 

αλλαγής  των  Α .Π .  το  2003, από  αυστηρά  στοχοθετικά  σε  

ηµιστοχοθετικά ,  των  επιρροών  της  παγκοσµιοποίησης  και  των  

µετανεωτερικών  προσεγγίσεων  στις  επιστήµες ,  την  τεχνολογία ,  την  

εκπαίδευση  και  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  

(Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008֗  Καρράς ,  2011).  Ακόµη ,  η  εισαγωγή  

της  υπολογιστικής  στατιστικής  µέσω  της  επεξεργασίας  δεδοµένων  µε  

προγράµµατα  όπως  το  SPSS & nVivo καθώς  και  οι  δυνατότητες  

καταγραφής  και  επεξεργασίας   πληθώρας  απόψεων  – κατηγοριών  

λόγω  της  µείωσης  του  χρόνου  και  του  κόστους  επικοινωνίας  και  

λήψης  – επεξεργασίας  των  δεδοµένων  αποτελούν  σηµαντικούς  

παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  παγκόσµια  εκπαιδευτική  έρευνα ,  

συνεπώς  και  την  εκπαιδευτική  έ .δ .  τόσο  στο  εξωτερικό  όσο  και  στην  

Ελλάδα .  

Ως  µέθοδος  γ ια  τη  µελέτη  του  υλ ικού  επ ι λέ χθηκε  η  ανάλυση  

περ ι ε χοµένου  η  οπο ία  είναι µια τεχνική έρευνας για την αντικειµενική, 

συστηµατική και πoσοτική περιγραφή του φανερού περιεχοµένου των επικοινωνιών και 

η οποία έχει ως σκοπό την ερµηνεία τους (Berelson, 1952, 1968 στο  Grawitz ,  

2006: 181).  Πρόκειται  για  µια  µέθοδο  δευτερογενούς  ανάλυσης  

ποιοτικού  υλικού  το  οποίο  µπορεί  να  έχει  διάφορες  µορφές  όπως  

κείµενα ,  συνεντεύξεις ,  εικόνες ,  φιλµ  κ .ά .  (Ιωσηφίδης ,  2003).  Η 

ανάλυση περιεχοµένου µετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε µορφή 

ποιοτικών δεδοµένων (Κυριαζή ,  2009: 283) 

Η  Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου αποτελεί  ένα  ερµηνευτικό  τεχνικό  

εργαλείο ,  που  ανήκει  στην  οµάδα  των  εργαλείων  της  Ανάλυσης 

Περιεχοµένου,  που  χρησιµοποιεί  η  κοινωνική  έρευνα  για  να  µελετήσει -

ερµηνεύσει  γραπτά  κείµενα .  H ποιοτική  ανάλυση  περιεχοµένου  

στηρίζεται  στην  απουσία  ή  την  παρουσία  ενός  δεδοµένου  

χαρακτηριστικού  στο  κείµενο  που  εξετάζεται .  ∆ιαφέρει  από  την  
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Ποσοτική Ανάλυση Περιεχοµένου η  οποία  αποτυπώνει  τη  συχνότητα  

λέξεων ,  θεµάτων ,  συµβόλων  που  επιλέγει  να  παρατηρήσει  και  να  

οµαδοποιήσει  ο  ερευνητής .  Η  ποιοτική  ανάλυση  περιεχοµένου  δεν  

ενδιαφέρεται  για  τη  συχνότητα  εµφάνισης  ενός  θέµατος ,  λέξης ,  

συµβόλου ,  αλλά  για  την  αξία  του  θέµατος  όπως  αυτό  το  προσεγγίζει  

ο  ερευνητής  στο  κείµενο  που  το  εντοπίζει  (Grawitz ,  2006).   

Η  ποιοτική  ανάλυση  περιεχοµένου  οµαδοποιεί  τα  θέµατα  σε  ένα  

περιορισµένο  αριθµό  κατηγοριών  µε  βάση  τη  θεωρία .  Οι  κατηγορίες  

είναι  σηµαντικές  οµαδοποιήσεις  σε  σχέση  µε  τις  οποίες  θα  

ταξινοµηθεί  το  περιεχόµενο  των  κειµένων  που  αναλύονται .  Η  

αδυναµία  αυτής  της  προσέγγισης  σε  σχέση  µε  την  ποσοτική  ανάλυση  

έγκειται  στο  ότι  µε  την  οµαδοποίηση  των  θεµάτων  σε  µεγάλες  

κατηγορίες  χάνονται  πολύτιµες  λεπτοµέρειες  που  αποτυπώνονται  

στις  ποσοτικές  µικροσκοπικές  προσεγγίσεις .  Το  πλαίσιο  αναφοράς  

στα  κείµενα  θα  πρέπει  να  αποτυπώνεται  στις  κατηγορίες ,  ή  καλύτερα  

να  µπορούν  να  το  εντοπίσουν  οι  κατηγορίες  για  να  αποτυπωθεί  στην  

ανάλυση .  Η  τυποποίηση  των  κατηγοριών  θα  πρέπει  να  συµφωνεί  µε  

τη  θεωρία  και  να  βασίζεται  σε  ένα  εννοιολογικό  σύστηµα  αποδεκτό  

από  τους  εκπροσώπους  της  επιστηµονικής  έρευνας .  ∆εδοµένου  ότι  

δύσκολα  µπορεί  να  βρεθεί  ένα  σύστηµα  επικύρωσης ,  στάθµισης  των  

κατηγοριών  που  επιλέγονται  συνήθως ,  ο  ερευνητής  τι ς  επιλέγει  

διαισθητικά  – υποκειµενικά  ή  µε  βάση  ένα  θεωρητικό  πλαίσιο  

ανάλογα  µε  το  ποιες  του  φαίνονται  κατάλληλες  (Grawitz ,  2006).   

Η  επιλογή  του  δείγµατος  που  θα  αναλυθεί ,  το  περιεχόµενο  που  

παρατηρείται  – µελετάται ,  η  µονάδα  καταγραφής  ( i tem) (λέξη ,  θέµα ,  

έννοια) ,  η  µονάδα  συγκειµένου ,  η  µονάδα  αρίθµησης  αποτελούν  

βασικά  στοιχεία  της  ανάλυσης  περιεχοµένου .  Ο  ερευνητής  προβαίνει  

σε  ένα  περιορισµό  των  δεδοµένων  επιλέγοντας  αυτά  που  είναι  

καταλληλότερα  να  απαντήσουν  στα  ερευνητικά  ερωτήµατα  ή  

εµπεριέχουν  στοιχεία  που  θα  βοηθήσουν  στην  ερµηνεία  και   

κατανόηση  του  φαινοµένου  που  ερευνάται  (Ιωσηφίδης ,  2003).   

Στη  συγκεκριµένη  έρευνα  χρησιµοποιούµε  την  ποιοτική  

ανάλυση  περιεχοµένου  για  να  αναλύσουµε  τα  δεδοµένα  των  

διδακτορικών  διατριβών ,  των  µεταπτυχιακών  εργασιών  και  των  

ερευνών  που  δηµοσιεύονται   στα  άρθρα  που  εξετάζουµε .   

Το  δείγµα  που  µελετάται  αφορά  διδακτορικές  – µεταπτυχιακές   

εργασίες  και  άρθρα  από  το  1990 έως  το  2010 στη  Ελλάδα ,  που  

χρησιµοποιούν  –  παρουσιάζουν  ως  ερευνητική  µεθοδολογική  
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προσέγγιση  την  έ .δ .  είτε  ως  κύρια  είτε  ως  µέρος  της  ερευνητικής  

µεθοδολογίας .  ∆εν  προβαίνουµε  σε  κάποια  τυχαία  δειγµατοληψία  του  

υλικού  – πηγών  που  αναλύουµε .  Το  υλικό  που  µελετάται  είναι  το  

σύνολο  των  διδακτορικών  – µεταπτυχιακών  εργασιών   που  

εντοπίστηκαν ,  για  την  χρονική  περίοδο  1990-2010. Εντούτοις  γίνεται  

µια  επιλογή  επιµέρους  ενοτήτων  των  αρχικών  πηγών  (Κυριαζή ,  

2009).  Το  υλικό  που  µελετάται  αφορά  τα  παρακάτω  κεφάλαια  των  

ερευνών  – πηγών :  εισαγωγικά  στοιχεία  της  έρευνας  (η  εισαγωγή) ,  

ερευνητική  µεθοδολογία ,  τα  εργαλε ία  και  οι  τεχνικές  που  

χρησιµοποιούνται ,  όπως  και  τα  συµπεράσµατα  της  έρευνας .   

Για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  δηµιουργήσαµε  έναν  ιστότοπο  µε  το  

διαδικτυακό  εργαλε ίο  των  Wikis, (www.act ionresearch.wik idot .com) 

µε  στόχο  να  οµαδοποιήσουµε  τις  έρευνες  κατά  Πανεπιστήµιο  και  

χρονολογική  σειρά .    

Μονάδα  καταγραφής  αποτελεί  το  θέµα ,  η  ιδέα  που  καλύπτε ι  µια  

από  τις  κατηγορίες  που  θέσαµε .  Αφορά  το  γενικό  θέµα  που  

αναπτύσσεται  στην  πρόταση ,  στην  παράγραφο  ή  σε  όλο  το  κείµενο .  

∆ηλαδή  αυτό  που  µας  ενδιαφέρει  είναι  η  βασική  ιδέα  που  

αναπτύσσεται ,  είτε  σε  µέρος  του  κειµένου  είτε  σε  ολόκληρο  το  

κείµενο .  Σύµφωνα  µε  την  Κυριαζή  (2009: 290) το συνολικό κείµενο µπορεί 

να αποτελέσει µονάδα καταγραφής, όταν ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει  

τα βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.   

Στην  ανάλυσή  µας  ασχολούµαστε  κυρίως  µε  το  έκδηλο περιεχόµενο 

του  κειµένου ,  τα  νοήµατα  που  εκφράζονται  άµεσα  από  αυτό  και  

λιγότερο  µε  το  λανθάνον περιεχόµενο στο  οποίο  αναφερόµαστε  µέσα  από  

την  παράθεση  συγκειµένων  σε  κάποια  σηµεία  της  ανάλυσης  

(Κυριαζή ,  2009).  Το  συγκείµενο ,  το  οποίο  ενδεικτικά  παραθέτουµε  

σε  µερικά  σηµεία  της  ανάλυσής  µας ,  σε  µέγεθος  παραγράφου ,  

αποτελεί  βοηθητικό  πλαίσιο  µε  το  οποίο  θα  βοηθηθούµε  να  

κατανοήσουµε  – ερµηνεύσουµε  τη  µονάδα  καταγραφής  και  να  

προσεγγίσουµε  το  λανθάνον  περιεχόµενό  της .    
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4 .4 ∆ιαµόρφωση  του  ερευνητ ικού  εργαλε ίου  (των  κατηγορ ιών  

της  πο ιοτ ικής  ανάλυσης  περ ι ε χοµένου )  

 
Σε  προηγούµενο  κεφάλαιο  αναφερθήκαµε  στις  πολλαπλές  και  

σύνθετες  ονοµασίες  ερευνητικών  µεθοδολογικών  προσεγγίσεων ,  που  

οµοιάζουν  µεθοδολογικά  µε  την  έ .δ . .   

Ο  Β .  Dick (2004,  2006, 2009, 2010),  όπως  αναφέραµε  στο  

Κεφάλαιο  2,  µελετώντας  την  παγκόσµια  βιβλιογραφία  για  την  έ .δ  

εντοπίζει  πληθώρα  ονοµατισµών  οι  οποίοι  ανακλούν  ποιοτικές ,  

µεθοδολογικές  διαφοροποιήσεις  και  προσανατολισµούς  όσον  αφορά  

την  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθόδου  στο  

κοινωνικό  πεδίο .  Η  κατηγοριοποίηση  αυτών  των  ερευνών  αφορά  τόσο  

τη  µεθοδολογία  και  την  επιστηµολογία  τους  µε  βάση  τις  αρχές  των  

γνωστικών  διαφερόντων  του  Habermas (τεχνική ,  πρακτική ,  

χειραφετική  έ .δ . )  όσο  και  τις  σχέσεις  εξουσίας  που  αναπτύσσονται  

µεταξύ  ερευνητών  και  υποκειµένων  της  πράξης  κατά  τη  διάρκεια  της  

ερευνητικής  διαδικασίας  αλλά  και  κατά  την  πράξη .   

Οι  B.  Somekh & K. Zeichner (2009),  ερευνούν  την  εκπαιδευτική  

έ .δ .  και  την  παγκόσµια  διασπορά  της  από  το  2000 έως  το  2008, σε  

µια  προσπάθεια  να  κατηγοριοποιήσουν  το  ευρύ  φάσµα  των  

ερευνητικών  παρεµβάσεων ,  µε  βάση  τις  διεθνείς  και  τοπικές  

πολιτικές ,  οικονοµικές ,  κοινωνικές  πραγµατικότητες .  Εντοπίζουν  την  

έ .δ . ,  µέσα  σε  πέντε  συγκεκριµένες  πολιτικές ,  οικονοµικές ,  

κοινωνικές  – µεταρρυθµιστικές  συνθήκες :   

α )  Η  έ .δ .  σε  χώρες  και  περιόδους  που  αναπτύσσονται  πολιτικοί  

– κοινωνικοί  µετασχηµατισµοί  και  κοινωνικές  – οικονοµικές  

µεταρρυθµίσεις .  β )  Η  έ .δ .  σαν  εργαλείο  ανάπτυξης  ερευνητικής  

κουλτούρας  και  συνέχισης  – εγγύησης  των  µεταρρυθµίσεων .  γ )  Η  έ .δ .  

σαν  µέθοδο  καθοδήγησης  και  ελέγχου  των  εκπαιδευτικών  κυρίως  από  

τις  δυτικές  εκπαιδευτικές -πολιτικές  πραγµατικότητες .  δ )  Η  έ .δ .  σαν  

στρατηγική  εισαγωγής  συνεργατικά  οργανωµένων  µεταρρυθµίσεων  

µε  συµµετοχή  πανεπιστηµιακών  ιδρυµάτων ,  σχολείων ,  κοινωνικών  

φορέων .  ε )  Η  έ .δ .  οργανωµένη  από  εκπαιδευτικούς  σαν  µέθοδος  

επαγγελµατικής  ανάπτυξης  σε  τοπικό  επίπεδο  µε  στόχο  την  

εκπαιδευτική  µεταρρύθµιση  σε  διευρυµένες  τοπικότητες .   

Σε  κάθε  µια  από  τις  παραπάνω  εκφάνσεις  ελέγχονται  ποιοτικοί  

παράγοντες  όπως :  οι  λόγοι  που  χρησιµοποιήθηκε  η  συγκεκριµένη  

µεθοδολογία  (για  να  κατανοηθεί  η  πράξη ,  να  παραχθεί  γνώση ,  για  
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δηµοκρατικοποίηση  της  έρευνας ) ,  το  πλαίσιο  µέσα  στο  οποίο  

χρησιµοποιήθηκε  (τοπικό ,  ατοµικό ,  συνεργατικό ,  οµαδικό ) ,  η  

φιλοσοφία  απέναντ ι  στους  εκπαιδευτικούς  (τεχνική ,  πρακτική ,  

χειραφετική) ,  ο  χρηµατοδότης  της  έρευνας ,  τα  κίνητρα  των  

συµµετεχόντων ,  η  µεθοδολογική  οργάνωση  της  έρευνας  (δηλαδή  το  

αν  λαµβάνει  υπόψη  της  τη  θεωρία  ή  άλλες  έρευνες ) ,  οι  τρόποι  

παρουσίασης  των  αποτελεσµάτων  σε  άλλους  εκπαιδευτ ικούς  και  

κοινωνικούς  φορείς .  

Στις  παραπάνω  ποιοτικές  κατηγοριοποιήσεις  η  έρευνα  δράσης  

παρουσιάζει  ένα  φάσµα  εκφάνσεων  για  τον  εκπαιδευτικό  που  

εκτείνεται  από  την  τεχνική καταπίεσή   του  σαν  εφαρµοστή  της  δοτής  

εκπαιδευτικής  θεωρίας  ως  την  πρακτική και  χειραφετική αποδέσµευσή  

του  ως  ερευνητή  επαγγελµατία  εκπαιδευτικού .  

Με  σηµείο  αναφοράς  τα  κριτήρια ,  των  B.  Somekh και  K. 

Zeichner (2009),  των  L.  Stenhouse (1975) και  S.  Grundy (1987) (βλ .  

Κεφάλαιο  3,  ενότητα  3.1)  για  τα  Α .Π .  και  µε  βάση  τη  θεωρία  των  

γνωστικών  διαφερόντων  του  J .  Habermas (1965) για  την  ανθρώπινη  

πράξη ,  αναπτύξαµε  µια  φόρµα  εννοιολογικών  κατηγοριών  – 

κριτηρίων ,  τα  οποία  θα  µας  βοηθήσουν  να  κατηγοριοποιήσουµε  την  

εκπαιδευτική  έ .δ .  σε  τρεις  µεγάλες  κατηγορίες :  τεχνική, πρακτική, 

χειραφετική και  παράλληλα  να  ερµηνεύσουµε  και  να  κατανοήσουµε  πώς  

αντιλαµβάνονται  οι  ερευνητές  και  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  το  

πολιτικό  – οικονοµικό  – κοινωνικό  – εκπαιδευτικό  πλαίσιο  µέσα  στο  

οποίο  δραστηριοποιούνται  ερευνητικά .  Η  συγκεκριµένη  φόρµα  θα  

αποτελέσει  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  των  ερευνητικών  µας  

δεδοµένων ,  το  οποίο  θα  µας  βοηθήσει  να  απαντήσουµε  στα  

ερευνητικά  ερωτήµατα  που  θέτει  η  έρευνά  µας  για  την  εκπαιδευτική  

έ .δ . .    

Θεωρούµε  δηλαδή ,  ότι  µια  τεχνική έ .δ .  συνήθως  λαµβάνει  υπόψη  

της  κοµφορµιστικά  ένα  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  που  καθορίζεται  από  

κλειστά  στοχοθετικά  Α .Π . ,  µε  ιεραρχική  ερευνητική  καθοδήγηση ,  

δογµατοποίηση  και  αυθεντικοποιήση  της  θεωρίας .  Η  γνώση  στα  

πλαίσια  αυτής  της  έρευνας  θεωρείται  προϊόν .  Η  έρευνα  ξεκινά  από  

την  ανάγκη  ελέγχου  εφαρµογής  της  θεωρίας  στην  πράξη·  ελέγχου  και  

καθοδήγησης  των  εκπαιδευτικών·  παρουσιάζει  διακριτές  σχέσεις  

εξουσίας -ελέγχου  µεταξύ  ερευνητών  και  ερευνώµενων·  η  γνώση  που  

παράγεται  είναι  τεχνική·  τα  κίνητρα  υλοποίησης  λίγο  σχετίζονται  µε  

τους  δρώντες  εκπαιδευτικούς ,  αφορούν  περισσότερο  τους  ερευνητές  
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που  έχουν  αναλάβει  το  πρόγραµµα·  τα  περιθώρια  αυτόνοµης  δράσης  

είναι  ανύπαρκτα  τοποθετούνται  εκτός  των  πλαισίων  του  

προγράµµατος·  οι  ερευνητές  δεν  ενδιαφέρονται  για  τις  απόψεις  και  

τις  άρρητες  θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  που  συµµετέχουν  στην  

έρευνα ,  ενώ  οι  εκπαιδευτικοί  αντιλαµβάνονται  και  αποδέχονται  

κοµφορµιστικά  το  πολιτικό  και  οικονοµικό  κλίµα  στο  οποίο  

αναπτύσσεται ,  το  οποίο  είναι  αυστηρά  στοχοθετικό ,  αποθεώνει  την  

οικονοµική  και  τεχνική  αποτελεσµατικότητα ,  αναπτύσσει  µια  

κουλτούρα  ελέγχου ,  λογοδοσίας  των  εκπαιδευτικών  στην  κοινωνία .  Η  

έ .δ .  γίνεται  το  µέσο  διατήρησης  και  ελέγχου  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας  (Grundy, 2003·  Χατζηγεωργίου  & Φωτεινός ,  2003·  

Somekh & Zeichner,  2009·  Κατσαρού ,  2010).  

Μια  πρακτική έ .δ .  από  την  άλλη ,  είναι  ερµηνευτικά  

προσανατολισµένη  προς  τις  συνθήκες  και  τα  µέλη  της  ευρύτερης  

οικονοµικής ,  πολιτικής ,  κοινωνικής  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  

Στόχο  έχει  την  κατανόηση  και  τη  βελτ ίωση  της  πραγµατικότητας .  Η  

γνώση  στα  πλαίσια  αυτής  της  έρευνας  δεν  θεωρείται  προϊόν  

(αντικείµενο ) ,  αλλά  βρίσκεται  σε  συνεχή  διαδικασία  θεώρησης ,  

αναθεώρησης ,  ελέγχου  και  βελτίωσης  στο  πεδίο  των  κατά  τόπους  

εκπαιδευτικών  αναγκών  και  πλαισίων .  Η  έρευνα  συνήθως  

εκτυλίσσεται  σε  ένα  εκπαιδευτικό  πεδίο  που  αναπτύσσονται  ανοιχτά  

Α .Π .  στη  βάση  του  µοντέλου  ∆ιαδικασίας του  L.  Stenhouse.  Ξεκινά  από  

ένα  πραγµατικό  πρόβληµα ,  µια  γνωστική  σύγκρουση  µεταξύ  θεωρίας  

και  πράξης ,  από  µια  ανάγκη  κατανόησης  της  θεωρίας  στην  πράξη ,  

βελτίωσής  της  και  παραγωγής  νέας  γνώσης .  Οι  σχέσεις  µεταξύ  

ερευνητών  και  εκπαιδευτικών  της  πράξης  είναι  αξιολογικά  ισότιµες ,  

συνεργατικές ,  εµπεριέχουν  αξίες  αλληλοκατανόησης  και  

αλληλοαναγνώρισης .  Οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  έχουν  ένα  αίσθηµα  

αυτόνοµης  δράσης  και  διατυπώνουν  ελεύθερα  την  άποψή  τους  για  

όλα  τα  θέµατα  που  προκύπτουν .  Οι  ερευνητές  που  συµµετέχουν  είναι  

συνεργατικοί  – κριτ ικοί  φίλοι .  Στόχος  είναι  η  βελτίωση  της  πράξης  

και  η  παραγωγή  τοπικής  γνώσης ,  γνώσης  που  ενυπάρχει  µέσα  στην  

πράξη  του  εκπαιδευτικού .  Το  πολιτικό  – κοινωνικό  – οικονοµικό   

περιβάλλον  που  αναπτύσσεται  είναι  ένα  περιβάλλον  δηµοκρατικό ,  

στο  οποίο  ακούγονται  οι  αποκεντρωµένες  απόψεις .  Καθορίζεται  από  

διαλεκτική  αλληλεπίδραση  που  λαµβάνει  χώρα  µεταξύ  όλων  των  

κοινωνικών  – οικονοµικών  – πολιτικών  οµάδων  µέσω  της  από  κοινού  

διαµόρφωσης  του  Α .Π . .  Στόχο  έχει  τη  βελτίωση  της  πραγµατικότητας  
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των  ανθρώπων  και  της  κοινωνίας  (Grundy, 2003·  Χατζηγεωργίου  & 

Φωτεινός ,  2003·  Somekh & Zeichner,  2009·  Κατσαρού ,  2010).  

Μια  χειραφετική έ .δ .  θεωρούµε  ότι  αµφισβητεί  κάθε  µορφή  

εξουσιαστικής  επιβολής .  Στέκεται  κριτ ικά  απέναντι  σε  κάθε  είδους  

επιταγή  της  οικονοµικής ,  πολιτικής ,  κοινωνικής  πραγµατικότητας  η  

οποία  παράγει  υποκειµενικά  επιστηµονικά  πορίσµατα  και  θεωρία ,  µε  

στόχο  να  διατηρήσουν  την  εξουσία  και  να  διασφαλίσουν  τα  

συµφέροντά  τους  συγκεκριµένες  πολιτικές ,  οικονοµικές ,  

επιστηµονικές ,  κοινωνικές  οµάδες .  Στόχο  έχει  την  ανατροπή  της  

θεωρίας  την  οποία  αντιµετωπίζει  ως  αξιολογικά  δoµηµένη ,  τρωτή ,  

εργαλειακή ,  που  στοχεύει  στη  διατήρηση  συγκεκριµένων  εξουσιών-

ηγεµονιών .  Αναπτύσσεται  σε  ένα  περιβάλλον  το  οποίο  αντιµετωπίζει  

µε  κριτική  και  χειραφετική  διάθεση .  Στόχο  έχει  την  αλλαγή ,  το  

µετασχηµατισµό  της  κοινωνίας  πρώτα  σε  τοπικό  επίπεδο  και  στη  

συνέχεια  σε  θεσµικό  εθνικό  ή  και  παγκόσµιο .  Αρχικά  αυτό  

επιτυγχάνεται  µέσω  της  κατανόησης  της  ετεροκαθορισµένης  πράξης ,  

τον  αναστοχασµό  πάνω  σε  αυτή  και  την  τροποποίησή  της  σε  ατοµικό  

και  τοπικό  επίπεδο .  Η  τροποποίηση  της  πράξης  των  ατόµων  θα  

οδηγήσει  στην  αλλαγή  των  θεσµών  και  στο  µετασχηµατισµό  της  

κοινωνίας  σε  δηµοκρατική ,  δίκαια ,  ουσιαστικά  ισότιµη  και  ελεύθερη .  

Τα  άτοµα ,  ερευνητές  και  εκπαιδευτικοί  της  πράξης ,  συµµετέχουν  µε  

εµπράγµατη  ισοτιµία ,  αλληλοαναγνώριση  σε  ένα  κοινό  σκοπό  που  

δεν  έχει  ωφεληµένους  και  αδικηµένους  αλλά  στόχος  είναι  το  κοινό 

καλό και  η  πρόοδος  του  ανθρώπου  µε  βάση  τις  αρχές  της  ισότητας ,  

της  δικαιοσύνης ,  της  ελευθερίας ,  της  ισότιµης  συµµετοχής  όλων  των  

οµάδων  και  των  κοινωνικών  – οικονοµικών  – πολιτικών  εκφάνσεων  

στη  διαµόρφωση  των  Α .Π .  καθώς  και  όλων  των  δοµών  που  

συνθέτουν-αποτελούν  το  πεδίο  της  εκπαίδευσης ,  µε  σκοπό  τον  

κοινωνικό  µετασχηµατισµό  (Grundy,  2003·  Χατζηγεωργίου  & 

Φωτεινός ,  2003·  Somekh & Zeichner,  2009·  Κατσαρού ,  2010).  

Αν  και  η  έ .δ .  σύµφωνα  µε  τον  Feldman (2007) δεν  έχει  ένα  

οπλοστάσιο  τεχνικών  µεθόδων  έρευνας  που  να  την  κατατάσσουν  σε  

ένα  συγκεκριµένο  επιστηµολογικό  «παράδειγµα»,  µια  και  

χρησιµοποιεί  όλες  τις  τεχνικές  από  τις  αυστηρά  θετικιστικές  

(δοµηµένη  συνέντευξη ,  παρατήρηση ,  πείραµα )  µέχρι  τις  

σχετικιστικές  ερµηνευτικές  (η  ανοιχτή  συνέντευξη ,  η  εθνογραφική  

έρευνα ,  η  ανάλυση  λόγου ) ,  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της ,  µπορούν  
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να  κατηγοριοποιηθούν  µε  βάση  τα  προαναφερόµενα  σε  τρεις  µεγάλες  

κατηγορίες :  τεχνική ,  πρακτική ,  χειραφετική  (Πίνακες ,  4.2,  4.3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΕΣ  

4 .2  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης 

της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια 
ερευνητική προσέγγιση ή αποτελεί ένα 

µέρος της ερευνητικής µεθοδολογίας που 
χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

 
 

  

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη 
του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της 
έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  

Κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. 

Τεχνική έ.δ. Πρακτική έ.δ. Χειραφετική έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του 
ερευνητή σχετικά µε τις 
πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες 
που προδιαγράφουν και 
επιβάλλουν 
συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 

Αποδέχεται  κοµφορµιστικά 
αυστηρά συντηρητικά 
στοχοθετικά οικονοµικά, 
κοινωνικά, εκπαιδευτικά 
πλαίσια. Αποδέχεται την 
άποψη ότι η πραγµατικότητα 
είναι αντικειµενική και 
µπορεί να ελεγχθεί.  

Αποδέχεται  ερµηνευτικά τα πλαίσια 
(οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
επιστηµολογικά) και τις επιταγές που 
ορίζουν, µέσα σε πνεύµα δηµοκρατικής, 
πολιτικής-κοινωνικής ευελιξίας. 
Ανάδυση των αξιών της 
συµµετοχικότητας και του συλλογικού 
πνεύµατος.  
 

Είναι ανατρεπτικός όσον αφορά 
επικρατούντα πλαίσια (κοινωνικά, 
οικονοµικά, πολιτικά, επιστηµολογικά) τα 
οποία θέτει σε διαδικασία κριτικής 
αµφισβήτησης. Θεωρεί ότι ο κοινωνικός 
µετασχηµατισµός θα πραγµατοποιηθεί µέσα 
από ριζοσπαστικές δράσεις. Προσπάθεια 
αλλαγής των θεσµών που περιορίζουν τη 
δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. 
Ακτιβιστικές πρακτικές. 

2. Αντιµετώπιση των 
άρρητων θεωριών των 
εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

∆εν ενδιαφέρεται για τις 
άρρητες θεωρίες των 
συµµετεχόντων, δεν τις 
συνυπολογίζει ούτε τις 
επεξεργάζεται (αναλύει), σα 
να µην υφίστανται.  

 
 
 
Στόχος είναι η αλληλοκατανόηση, η 
ποιοτική βελτίωση της 
πραγµατικότητας. Η ανάδειξη της 
γνώσης που προϋπάρχει µέσα στην 
πράξη του εκπαιδευτικού. 
 

Ερευνητής και εκπαιδευτικοί αποδέχονται ότι 
οι άρρητες θεωρίες τους είναι πολιτικές, 
οικονοµικές κοινωνικές, πολιτισµικές 
επιβολές ετεροκαθορισµένες που πρέπει να 
ανατραπούν µέσα στην πράξη των 
συµµετεχόντων στην έρευνα.  
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3. Αντιλήψεις για το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα 
και τη διδασκαλία. 

Κλειστά στοχοθετικά  Α.Π. η 
γνώση θεωρείται προϊόν που 
πρέπει να µεταδοθεί. Τα 
Α.Π. λαµβάνονται αυστηρά 
υπόψη, από τους ερευνητές 
και τους εκπαιδευτικούς της 
πράξης. Η διδασκαλία 
θεωρείται διαδικασία 
µετάδοσης γνώσεων. 

Ανοιχτά κατά ένα ποσοστό Α.Π., 
διαδικαστικά (προσαρµοσµένα στο 
Μοντέλο ∆ιαδικασίας του L. Stenhouse). 
Η γνώση σχετικοποιείται µε βάση την 
τοπική πραγµατικότητα, δοµείται από 
τα άτοµα. Τα Α.Π. αποτελούν οδηγό 
αλλά όχι θέσφατο. Η διδασκαλία δίνει 
έµφαση όχι στην έτοιµη γνώση που 
µεταδίδεται αλλά στην ποιότητα των 
διαδικασιών / δραστηριοτήτων που 
οργανώνονται στην τάξη, όπως 
διαδικασίες που δίνουν στους µαθητές 
ευκαιρίες να κατανοούν, να σκέφτονται 
και να κρίνουν. 

Πλήρως ανοιχτά Α.Π. προγράµµατα, µη 
στοχοθετικά. Η γνώση είναι εκτός από 
σχετική και ριζικά  αµφισβητήσιµη. Τα Α.Π. 
είναι υπό αµφισβήτηση. 
 
Η διδασκαλία θεωρείται εξουσιαστική 
διαδικασία. Ο διάλογος, η δηµοκρατική-
διαλεκτική αλληλεπίδραση, η ισότιµη 
συµµετοχή είναι διαδικασίες µέσα στις οποίες 
οικοδοµείται η γνώση 

4. Σκοπός της έ.δ. 

Προσπάθεια ελέγχου της 
πράξης. Έλεγχος εφαρµογής 
του αναλυτικού 
προγράµµατος στην πράξη. 
Η οµοιοµορφία, ο έλεγχος, η 
αξιολόγηση, η πρόβλεψη 
είναι οι βασικοί στόχοι της 
έρευνας. 
 
 
 

Η ανάγκη τροποποίησης, προσαρµογής 
του Α.Π. σε τοπικές πραγµατικότητες. 
Η ανάγκη σύνδεσης της θεωρίας µε την 
πράξη. Η κατανόηση της ανάγκης (από 
εκπαιδευτικούς και ερευνητές) για 
επαγγελµατική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού και κατανόηση της 
εκπαιδευτικής πράξης. 

Η ανατροπή της δοτής-επιβαλόµενης 
εκπαιδευτικής, οικονοµικής, κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Κατανόηση των συνθηκών 
και των παραγόντων που διαστρεβλώνουν την 
αυτοαντίληψή µας  για την πράξη µας, τη 
συµπεριφοράς µας µε στόχο την αλλαγή της 
πράξης µας. Ανάγκη για καλλιέργεια 
καθαρών αξιών (δικαιοσύνη, ελευθερία, 
ισότητα) για επιδίωξη κοινών συµφερόντων 
για όλη την ανθρωπότητα. 

5. Αφετηρία της ε.δ. 

Ένα πρόβληµα που έχει 
καθοριστεί από πριν από τον 
ερευνητή. Τα ερευνητικά 
ερωτήµατα, οι τεχνικές και 
τα εργαλεία που θα 
χρησιµοποιηθούν έχουν 

Ένα πραγµατικό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός της 
πράξης. Μια γνωστική σύγκρουση 
µεταξύ θεωρίας και πράξης. Ένα 
πρόβληµα που διαµορφώνεται στην 
πορεία της έρευνας µέσα από τα 

Η ανάγκη για κοινωνικό µετασχηµατισµό, 
που ξεκινά µε την χειραφετική αλλαγή της 
πράξης των εκπαιδευτικών και το στοχασµό 
και αναστοχασµό πάνω σε αυτή, στη βάση 
καθαρών αξιών όπως η ελευθερία, η ισότητα, 
η δικαιοσύνη. Η ανάγκη απεξάρτησης της 



 

 - 86 - 

σχεδιαστεί από τον ερευνητή 
χωρίς τη συµµετοχή των 
υποκειµένων. 

ηµερολόγια και τις παρατηρήσεις 
ερευνητή και εκπαιδευτικού. 
 
 

εκπαιδευτικής πράξης από οικονοµικές, 
κοινωνικές, πολιτισµικές επιβολές και έξεις. 

6. Σχέση θεωρητικής 
γνώσης και πράξης. 

Η θεωρία αποτελεί αφετηρία, 
ελέγχεται ο βαθµός 
εφαρµογής και επιτυχίας ή 
αποτυχίας της. Η πράξη και 
η θεωρία είναι δυο 
διαφορετικές υποθέσεις. Η 
γνώση είναι σταθερή, 
αξιολογικά ουδέτερη. Η 
πράξη πρέπει να 
προσαρµοστεί στη 
θεωρητική γνώση που έχει 
προκύψει γι’ αυτή. Στόχος 
είναι η προσαρµογή και ο 
έλεγχος της πράξης 

Η θεωρία αποτελεί αφετηρία, 
δοκιµάζεται στην πράξη, 
επιβεβαιώνεται, βελτιώνεται, 
παράγονται νέες ποιοτικές εκφάνσεις 
της. Η θεωρητική γνώση εµπλουτίζεται 
και βελτιώνεται µέσω της πράξης. 
Αναδεικνύεται γνώση που ενυπάρχει 
µέσα στις εκπαιδευτικές πρακτικές των 
εκπαιδευτικών της πράξης. Σύνδεση 
θεωρίας και πράξης µε σκοπό την 
κατανόηση, την ανάπτυξη του 
επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών. 
Στόχος είναι διττός η παραγωγή νέας 
γνώσης από την εφαρµογή της θεωρίας 
στην πράξη και η βελτίωση της πράξης 

Η θεωρία αντιµετωπίζεται κριτικά. Στόχος 
είναι να αναδειχθεί η υποκειµενικότητά της. 
Η θεωρία τελικά ανατρέπεται. Η γνώση είναι 
εξουσιαστική επιβολή, είναι σχετική, 
εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα, δεν 
είναι ούτε αντικειµενική ούτε 
αποπλαισιωµένη. Στόχος είναι η ανατροπή 
υπάρχουσας γνώσης, η σχετικοποίησή της, η 
κριτική εφαρµογή της στην πράξη. 
 

 
 

 
7. Ερευνητικές µέθοδοι και 

ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται.  

 
 
 
 
 

 

Κυριαρχεί το θετικιστικό 
νοµοτελειακό παράδειγµα 
και οι ποσοτικές τεχνικές 
προσεγγίσεις. Η γνώση που 
παράγεται έχει το χαρακτήρα 
πρόβλεψης. 
Χρησιµοποιούνται 
µακροσκοπικά και 
µικροσκοπικά, ποσοτικά-
νατουραλιστικά ερευνητικά 
εργαλεία. Οι δηµοσκοπήσεις, 
το πείραµα και η 

 
Χρησιµοποιούνται ερµηνευτικά 
ερευνητικά εργαλεία χωρίς να 
αποκλείονται  τα θετικιστικά εργαλεία, 
ως µέρος των προσεγγίσεων, 
τριγωνοποίηση. Η ηµιδοµηµένη 
συνέντευξη, η συµµετοχική 
παρατήρηση, οι προσωπικές αφηγήσεις, 
η εθνογραφική έρευνα είναι 
επικρατούσες  ερευνητικές 
προσεγγίσεις. 

Κυριαρχεί το κριτικό επιστηµολογικό 
παράδειγµα και οι κριτικές ερµηνευτικές 
ποιοτικές προσεγγίσεις. 
Χρησιµοποιούνται κριτικές ερευνητικές 
προσεγγίσεις που σχετίζονται µε το λόγο και 
τις ηγεµονικές σχέσεις που αυτός καλλιεργεί. 
Γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστούν 
κριτικά οι αντικειµενικές (οικονοµικές, 
πολιτικές, κοινωνικές, επιστηµολογικές) 
δοµές που κατευθύνουν την ανθρώπινη πράξη 
και να καταδειχθεί ο εργαλειακός λόγος. Η 
κριτική ανάλυση λόγου, οι ανοιχτές 
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παρατήρηση είναι 
επικρατούντα ερευνητικά 
εργαλεία. Τα εργαλεία 
επιλέγονται από το 
ερευνητή. 

συνεντεύξεις, οι εθνογραφικές προσεγγίσεις 
είναι ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται στη κριτική έ.δ..  
 

8. Η φύση της γνώσης που 
προκύπτει από την έ.δ. 
και η αντιµετώπισή της. 

Η γνώση θεωρείται προϊόν 
και έχει δηλωτικό 
χαρακτήρα. Είναι 
αντικειµενική. Αποκτάται 
εργαλειακή γνώση µε σκοπό 
το έλεγχο της 
πραγµατικότητας. 
∆ιατυπώνονται κανόνες, 
νόµοι, γίνονται νουθεσίες για 
εφαρµογή των κανόνων. 

Η γνώση που προκύπτει είναι σχετική-
συζητήσιµη. Είναι λειτουργική-
διαδικαστική. Αποκτάται διαδικαστική, 
διαλεκτική γνώση, γνώση που 
ενυπάρχει στην πράξη και αναδύεται 
µέσω της εµπειρίας της πράξης, µε 
στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας. ∆εν είναι κανονιστική 
βρίσκεται σε διαρκή δοκιµή στην 
πράξη, θεώρηση, αναθεώρηση, 
βελτίωση. 

 
 
 
 
 
Η γνώση αποδεικνύεται  σχετική, 
εµπλαισιωµένη. Αποκτάται κριτική 
χειραφετική γνώση για την ίδια την πράξη, µε 
σκοπό την αλλαγή της πραγµατικότητας. 
 
 
 
 

9. Θέση των ερευνητικών 
υποκειµένων στην 
έρευνα. Είδος σχέσεων 
(ιεραρχικές-
συνεργατικές-ισότιµες) 
που επιτρέπει η έρευνα 
να αναπτύσσονται 
µεταξύ των υποκειµένων 
που συµµετέχουν σε 
αυτή. 

 

Τα ερευνητικά υποκείµενα 
(εκπαιδευτικοί, µαθητές, 
µέλη φορέων) είναι απλά το 
ερευνητικό δείγµα, ο 
πληθυσµός της έρευνας. 
Αυτός που σχεδιάζει και 
αυτός που υλοποιεί είναι 
διαφορετικό πρόσωπο. Οι 
σχέσεις που αναπτύσσονται  
µεταξύ τους είναι ιεραρχικές. 
Ο κριτικός φίλος εξουσιάζει 
και κατευθύνει τα 
υποκείµενα της έρευνας. ή 

Τα ερευνητικά υποκείµενα 
(εκπαιδευτικοί, µαθητές, µέλη φορέων) 
συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην 
υλοποίηση της έρευνας αλλά όχι 
ισότιµα σε σχέση µε τους ερευνητές. 
Οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί της 
πράξης και οι µαθητές σχεδιάζουν 
συνεργατικά τις δράσεις και 
αναστοχάζονται πάνω σε αυτές. 
Κυριαρχεί µεταξύ τους συνεργατικό 
πνεύµα αλληλοκατανόησης, 
αλληλοαναγνώρισης. Εµφανίζεται ο 
κριτικός φίλος, ο ερευνητής ενθαρρύνει 

Τα ερευνητικά υποκείµενα (εκπαιδευτικοί, 
µαθητές, µέλη φορέων) συµµετέχουν ισότιµα 
στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της 
έρευνας. 
Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί της πράξης 
ισότιµα συστρατεύονται στη έρευνα µε ένα 
κοινό στόχο. Την ανατροπή των υπαρχουσών 
δοµών και το µετασχηµατισµό της κοινωνίας. 
∆εν υπάρχουν σχέσεις ηγεµονίας µεταξύ των 
συνεργαζόµενων (ερευνητών και 
εκπαιδευτικών της πράξης, µαθητών). Η 
δράση έχει στόχο τη χειραφέτηση και τη 
δράση µε σκοπό το µετασχηµατισµό της 
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δεν υπάρχει κριτικός φίλος . 
∆εν αναπτύσσονται σχέσεις 
µεταξύ των υποκειµένων της 
έρευνας.  
Ο εκπαιδευτικός 
αποεπαγγελµατοποιείται, 
είναι υπάλληλος της 
εκπαίδευσης, εφαρµοστής 
της εκάστοτε εκπαιδευτικής 
πολιτικής συνεργάζεται µε 
τον ερευνητή µόνο για την 
εφαρµογή της παρέµβασης-
υλοποίηση της έρευνας. 

–βοηθάει τους εκπαιδευτικούς της 
πράξης στην έρευνα και στον στοχασµό 
και αναστοχασµό των επιλογών. 
Αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας 
µεταξύ των υποκειµένων τα οποία 
συµµετέχουν στην έρευνα.  
Ο εκπαιδευτικός είναι επαγγελµατίας 
της πράξης, είναι στοχαστικοκριτικός 
δάσκαλος, προσαρµόζει τη θεωρία στην 
πράξη, παράγει νέα θεωρία που 
ενυπάρχει στην πράξη του. 

εκπαιδευτικής και κατ’ επέκταση της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Ο 
εκπαιδευτικός δρα ακτιβιστικά, κατανοεί τις 
πράξεις του και τη θεωρία µε κριτική 
προσέγγιση και δρα µε στόχο την αλλαγή, το 
µετασχηµατισµό της κοινωνίας µέσω της 
αλλαγής των θεσµών. 

10. Τρόποι αξιολόγησης της 
έ.δ. – αναστοχασµός στις 
διαδικασίες. 

Αξιολογείται ο βαθµός 
επίτευξης των αρχικών 
ερευνητικών στόχων και η 
επιβεβαίωση ή µη των 
αρχικών ερευνητικών 
υποθέσεων.  

Αξιολογούνται οι διαδικασίες µε τις 
οποίες πραγµατοποιήθηκε η 
συνεργασία, η βελτίωση της πράξης, η 
ποιότητα και ο βαθµός εγκυρότητας της 
νέας γνώσης που αναδύθηκε µέσα από 
την πράξη και την κατανόηση της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. 

Αξιολογείται κατά πόσο επιτεύχθηκε ο 
µετασχηµατισµός της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας, και η αλλαγή της πράξης 
στη  βάση θεµελιωδών αρχών όπως η 
δηµοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 89 - 

4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της 
έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που 

ερευνά/Η διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια 
ερευνητική προσέγγιση ή αποτελεί ένα 

µέρος της ερευνητικής µεθοδολογίας που 
χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse 
(1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-
οικονοµικές-κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν 
και επιβάλλουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των 
εκπαιδευτικών που συµµετέχουν  στην έ.δ. 

   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη 
διδασκαλία. 

   

4. Σκοπός της έ.δ.    
5. Αφετηρία της ε.δ.    

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης. 

   

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται. 

   

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της. 

   

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που 
επιτρέπει η έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των 
υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή. 

   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ. – αναστοχασµός  στις 
διαδικασίες. 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 
Εισαγωγή   

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  και  αναλύονται  τα  ερευνητικά  

αποτελέσµατα  της  έρευνάς  µας .  Γίνεται  ποσοστική  παρουσίαση  και  

σχολιασµός  των  ερευνητικών  αποτελεσµάτων  και  µια  προσπάθεια  

ερµηνείας  τους .  Στην  ενότητα  (5.3) αναφερόµαστε  στους  περιορισµούς  

της  έρευνας  και  κάνουµε  προτάσεις  περαιτέρω  αξιοποίησης  των  

ερευνητικών  αποτελεσµάτων .  

5 .1 Ερευνητ ικά  αποτελέσµατα  –  απαντήσε ις  στα  ερευνητ ικά  

ερωτήµατα   

Η  έρευνά  µας  στόχο  έχει  να  αποτυπώσει  τα  κυρίαρχα  

επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  των  έ .δ .  που  µελετήθηκαν ,  αφού  όπως  

φαίνεται  και  από  την  οριζόντια  µελέτη  των  πινάκων  στο  παράρτηµα  της  

έρευνας ,  σε  µια  έ .δ .  µπορεί  ταυτόχρονα  να  εµπεριέχονται  τεχνικά  – 

πρακτικά  – χειραφετ ικά  χαρακτηριστικά .   

Για  να  οµαδοποιήσουµε  και  να  επεξεργαστούµε  καλύτερα  τα  

αποτελέσµατα  της  έρευνας ,  δηµιουργήσαµε  δύο  πίνακες .  Στον  έναν  

πίνακα  συγκεντρώσαµε  τις  συχνότητες  εµφάνισης  των  χαρακτηριστικών  

των  έ .δ .  που  µελετήσαµε  για  κάθε  κατηγορία  της  ανάλυσης  

περιεχοµένου  και  στον  δεύτερο  πίνακα  ποσοστικοποιήσαµε  τις  

συχνότητες  εµφάνισης  των  χαρακτηριστ ικών  σε  κάθε  κατηγορία  (1 έως  

10) και  για  το  σύνολο  των  χαρακτηριστικών  (τεχνικά  –  πρακτικά  –  

χειραφετικά ) .  Ουσιαστικά  έγινε  µια  οριζόντια  και  µια  κάθετη  

ποσοστικοποίηση  των  επιστηµολογικών  χαρακτηριστικών  κάθε  

κατηγορίας .  

Στη  συνέχεια  µε  γραφήµατα  παρουσιάζουµε  αναλυτικά  τα  

ποσοστά  για  κάθε  κατηγορία  (1 έως  10 οριζόνια)  και  για  το  σύνολο  

κατηγοριοποίησης  των  έ .δ .  (κάθετα)   όσον  αφορά  τα  χαρακτηριστικά   

(τεχνικά  – πρακτικά  – χειραφετικά )  των  ερευνών  που  µελετήθηκαν ,  

κάνοντας  ανάλυση  – σχολιασµό   των  αποτελεσµάτων  και  απαντούµε  στα  

ερωτήµατα  της  έρευνας .  

Στον  πίνακα  (5.1) παρουσιάζονται  οι  συχνότητες  κατά  κατηγορία  

όπως  αυτές  συγκροτήθηκαν  µε  την  ποιοτική  ανάλυση  περιεχοµένου  που  
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εφαρµόσαµε .  Στον  πίνακα  (5.2) γίνεται  ποσοστική  οµαδοποίηση  των  

συχνοτήτων  για  κάθε  χαρακτηριστικό  της  κατηγορίας  της  ανάλυσης  

περιεχοµένου  και  για  το  σύνολο  των  χαρακτηριστικών .  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (5. 1) 
 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. 
Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Σ
ύνολα 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Σ
ύνολα 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

Σ
ύνολα 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 12 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXXX 24 ΧΧΧΧΧΧΧΧX 9 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 16 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXX 20 ΧΧΧΧXΧ 6 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧX 9 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXΧXX
X 25 ΧΧΧΧΧΧ 6 

4. Σκοπός της έ.δ. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧXX 9 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXXX 24 ΧΧΧΧΧΧΧ 7 
5. Αφετηρία της ε.δ. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXX 17 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧX 19 ΧΧΧX 4 

6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης. 
 

ΧΧΧΧΧΧ 6 
 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧXX 
30 ΧΧΧX 4 

7.  Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧX 13 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧXX 29 ΧΧΧ 3 

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή 
της. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 13 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
XXX 27 ΧΧΧΧΧΧΧX 8 

9.  Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 
(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή. 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧX 19 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧXXX 17 ΧΧΧΧ 4 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ. - αναστοχασµός στις διαδικασίες. ΧΧΧΧΧΧΧΧ 8 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧX
X 25 ΧΧΧΧΧΧΧX 8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (5. 2) 

Τεχνική Ποσοστό % Πρακτική Ποσοστό % Χειραφετική Ποσοστό % Σύνολα

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές - οικονοµικές  - κοινωνικές  συνθήκες που 
προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 12 26,70% 24 53,30% 9 20,00% 45
2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν  στην έ.δ. 16 38,00% 20 47,61% 6 14,28% 42
3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία. 9 22,50% 25 62,50% 6 15,00% 40
4. Σκοπός της έ.δ. 9 22,50% 24 60,00% 7 17,50% 40
5. Αφετηρία της ε.δ. 17 42,50% 19 47,50% 4 10,00% 40
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης. 6 15,00% 30 75,00% 4 10,00% 40
7.  Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. 13 28,88% 29 64,44% 3 6,66% 45
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την ε.δ. και η αντιµετωπισή της. 13 27,08% 27 56,25% 8 16,66% 48

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων (ιεραρχικές - συνεργατικές -
ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε 
αυτή. 19 47,50% 17 42,50% 4 10,00% 40
10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ. - αναστοχασµός στις διαδικασίες. 8 19,51% 25 60,97% 8 19,51% 41

ΣΥΝΟΛΑ 122 240 59 421
ΠΟΣΟΣΤΟ % 28,97% 57,00% 14,00% 100%

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ 
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5.1 .1   Απάντηση  στο  ερευνητ ικό  ερώτηµα  1 .  

 
Με  βάση  το  πρώτο  ερώτηµα  οι  εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  

µελετήθηκαν  φαίνεται  να  κινούνται  σε  µεγάλο  ποσοστό  (57%), όσον  

αφορά  το  σύνολο  των  επιστηµολογικών  χαρακτηριστικών  τους ,  στην  

πρακτική  κατεύθυνση  της  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  της  

ανάδειξης  της  γνώσης  που  ενυπάρχει  µέσα  στην  πράξη  των  

εκπαιδευτικών ,  της  τροποποίησης  των  ΑΠ ,  µε  βάση  το  µοντέλο  

∆ιαδικασίας  του  L.  Stenhouse, των  αναστοχαστικών  διαδικασιών  και  

της  επαγγελµατικής  ανάπτυξης  των  εκπαιδευτικών  (γράφηµα ,  5.1).   

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1990 - 
2010)

ΤΕΧΝΙΚΗ 
29%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
14%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
57%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 

(γράφηµα ,  5.1) 

 

Μεγάλο  ποσοστό  (29%) καταλαµβάνει  στο  δείγµα  µας  η  τεχνική  έ .  

δ .  του  θετικιστικού  – πειραµατικού  «παραδείγµατος», που  

αντιλαµβάνεται  την  πραγµατικότητα  αντικειµενική  και  µετρήσιµη .  Οι  

έρευνες  αυτές  φαίνεται  να  ξεκινούν  από  ερευνητικά  ερωτήµατα  που  

θέτουν  εξωτερικοί  ερευνητές  χωρίς  τη  συνεργασία  των  εκπαιδευτικών  

της  πράξης .  Οι  συνθήκες  πραγµατοποίησης  αυτών  των  ερευνών  

παραπέµπουν  σε  µια  πειραµατική  έρευνα  ή  σε  µια  έρευνα  µελέτης  

περίπτωσης  µε  καθορισµένα  και  ελεγχόµενα  πλαίσια  –  µεταβλητές ,  

οµάδες  ελέγχου  και  οµάδες   παρέµβασης ,  χωρίς  να  λαµβάνονται  υπόψη  
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τα  πραγµατικά  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης ,  και  οι  άρρητες  θεωρίες  τους .  Πολλές  φορές  µάλιστα  για  να  

δηµιουργήσει  ο  ερευνητής  το  κατάλληλο  και  ελεγχόµενο  ερευνητικό  

περιβάλλον  συνεργάζεται  µε  φοιτητές  ή  εκπαιδευτικούς  εκτός  σχολείου ,  

κάνει  επιλογή  τάξεων  και  µαθητών  οργανώνοντας  το  σχολικό  

περιβάλλον  σε  συνθήκες  πειραµατικού  εργαστηρίου .  

Τα  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  στο  σύνολο  των  ερευνών  που  

µελετήθηκαν  εµφανίζονται  πολύ  χαµηλά  (14%). Φαίνεται  πως  ερευνητές  

και  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  δεν  έχουν  καταφέρει  στα  πλαίσια  της  

ερευνητικής  µεθοδολογίας  της  έ .δ .  να  συνεργαστούν  ισότιµα ,  

διαχέοντας  την  εξουσία  που  κατέχουν  σε  όλα  τα  υποκείµενα  της  έρευνας  

µε  στόχο  τη  βελτ ίωση  της  πραγµατικότητας  µέσα  από  ισότιµες ,  

συνεργατικές ,  δηµοκρατικές  διαδικασίες .  Τα  θεσµικά  πλαίσια  της  

εκπαίδευσης ,  τα  ΑΠ ,  η  ιεραρχική  γραφειοκρατική  οργάνωση  του  

εκπαιδευτικού  συστήµατος  φαίνεται  να  αποτελούν  εµπόδιο  στη  

χειραφέτηση  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης  ενώ  ο  ερευνητής  φαίνεται  

να  µην  αφήνει  να  διαχυθεί  στα  υποκείµενα  η  εξουσία  της  έρευνας .  

Παρακάτω  για  κάθε  κατηγορία  χαρακτηριστικών  που  µελετήθηκαν  

αναλύουµε  τα  παραπάνω  συγκεντρωτικά  στοιχεία  και  απαντούµε  

διεξοδικά  και  µε  παραδείγµατα  στο  δεύτερο  ερώτηµα  της  έρευνας .       

5.1 .2    Απάντηση  στο  ερευνητ ικό  ερώτηµα  2 .  

 

Με  βάση  το  δεύτερο  ερώτηµα ,  η  εκπαιδευτική  έ .δ .  παρουσιάζει  

µια  σειρά  ποσοτικά  – θετικιστικά ,  ποιοτικά  – ερµηνευτικά  και  κριτικά  

χειραφετικά  χαρακτηριστικά  µε  κριτήριο  τις  δέκα  (10) κατηγορίες  

χαρακτηριστικών  που  µελετήσαµε  στην  έρευνά  µας  τα  οποία  θα  

παρουσιάσουµε  και  θα  αναλύσουµε  παρακάτω :  

5.1.2.1 Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές – οικονοµικές – 
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια 

 

Με  βάση  την  πρώτη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .   που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  στα  χαρακτηριστικά  τους ,  η  πρακτική  

ερµηνευτική  κατεύθυνση  (γράφηµα ,  5.2) .  
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1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές - οικονοµικές - 
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 

εκπαιδευτικά πλαίσια.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
27%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
20%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
53%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 

(γράφηµα ,  5.2) 

Οι  ερευνητές  αντιµετωπίζουν  την  εκπαιδευτική  και  κοινωνική  

πραγµατικότητα  που  µελετούν ,  καθώς  και  το  πλαίσ ιο  που  τη  

διαµορφώνει ,  ερµηνευτικά  σε  ποσοστό  (53%), σε  µια  προσπάθεια  να  την  

κατανοήσουν ,  να  συνεργαστούν  και  να  καλλιεργήσουν  πνεύµα  

δηµοκρατικής  και  κοινωνικής  ευελιξ ίας  µε  τις  θεσµικές  αρχές ,  τα  

κανονιστικά  και  γραφειοκρατικά  πλαίσια ,  που  καθορίζουν  την  

εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  την  οποία  προσεγγίζουν  ερευνητικά .  Τα  

γραφειοκρατικά  κανονιστικά  θεσµικά  πλαίσια  πολλές  φορές  

παρακάµπτονται  µε  ευελιξ ία  για  χάρη  της  ουσιαστικής  συνεργασίας  µε  

στόχο  τη  βελτίωση  και  την  αλλαγή  της  πραγµατικότητας .   

 

Προσλάµβαναν επίσης µε διαφορετικό τρόπο τόσο τις Οδηγίες του ΠΙ και τις εγκυκλίους 

όσο και τις σκοποθεσίες που απηχούσε η σχετική βιβλιογραφία. Η προσπάθεια να 

αιτιολογήσει κάθε διδάσκων τις επιλογές του όχι µόνο τον βοηθούσε να συνειδητοποιήσει 

την προσωπική του θεωρία, αλλά και να συνδέσει την προσωπική του εµπειρία µε τη 

διδακτική του πρακτική και έτσι να προσπαθήσει να ερµηνεύσει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζει την εκπαιδευτική πραγµατικότητα (Τσάφος ,  1998: 366, τόµος  Ι) .  
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Έτσι διαµορφωνόταν ένα συναδελφικό, φιλικό, ανοιχτό συνεργατικό κλίµα, που αντιτίθεται 

στην ιεραρχική, γραφειοκρατική και τυπική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος  

(Τσάφος ,  1998: 141, τόµος  Ι) . 

 

Καταρχήν, αν και υπάρχει ένα γενικό Α.Π. µε καθολική ισχύ […] ο εκπαιδευτικός […] 

µπορεί να κατακτήσει κάποιο βαθµό αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων µέσα στην τάξη του, 

όταν κλείσει πίσω του την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας και αφήσει έξω κάθε κρατική 

παρέµβαση και όσες οδηγίες της ∆ιοίκησης γνωρίζει ότι δεν ταιριάζουν ούτε στους µαθητές 

ούτε στον ίδιο (Κατσαρού ,  1998: 167, β΄  µέρος ) .  

 

Από τις αρχές Νοεµβρίου του 2005, διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή του ισχύοντος τότε 

αναλυτικού προγράµµατος για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν κινητοποιούσε τους µαθητές 

και µαθήτριες της τάξης και η ανταπόκρισή τους στην εφαρµογή του δεν ήταν 

ικανοποιητική. Έτσι µετά από πρόταση της δασκάλας και συγκατάθεση της σχολικής 

συµβούλου και των γονέων της τάξης, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραµµα για το 

γλωσσικό µάθηµα αναδιαµορφώθηκε ως εξής: Η εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος 

του υπουργείου για το µάθηµα της γλώσσας περιορίστηκε σε 6 ώρες την εβδοµάδα, ενώ οι 3 

υπόλοιπες ώρες του γλωσσικού µαθήµατος ενοποιήθηκαν µε τις 4 ώρες της ευέλικτης 

ζώνης  (Καρανταΐδου ,  2008: 45).   

 

 

 ∆εν  είναι  όµως  και  µικρό  το  ποσοστό  (27%) των  

χαρακτηριστικών  των  ε .δ .  που  δείχνουν  να  προσεγγίζεται  η  θεσµική  

πραγµατικότητα  κοµφορµιστικά .  Οι  ερευνητές  φαίνεται  να  εφαρµόζουν  

άκριτα  τα  εκπαιδευτικά  ΑΠ ,  και  να  έχουν  ένα  ανελαστικό  θεωρητικό  

πλαίσιο  βασισµένο  στις  εκπαιδευτικές  κατευθύνσεις  της  Unesco, της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  Υ .ΠΑΙ .Θ .Π .Α .   

 

Η ερευνήτρια µε τη βοήθεια ενός σχολικού συµβούλου στις αρχές του 2001 απευθύνθηκε σε 

εκπαιδευτικούς που δίδασκαν κυρίως στις δυο τελευταίες τάξεις της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Ε΄ & ΣΤ΄) σε διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης [ . . .]  οκτώ από τους 14 

εκπαιδευτικούς που αρχικά συµµετείχαν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το πρόγραµµα […]  

όσοι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην έρευνα κι έµειναν ως το τέλος της, 

αποδείχθηκαν συνεπείς επαγγελµατίες֗ ήταν δυσαρεστηµένοι από τις υπάρχουσες συνθήκες 

εργασίας τους, κι επιθυµούσαν να τις αλλάξουν και να τις βελτιώσουν […] κάποιοι από 

αυτούς συνεχίζουν να είναι καινοτόµοι και να εµπλέκονται σε όποιο νέο πρόγραµµα 

εξαγγέλλει το υπουργείο […]    (Σπανακά ,  2005: 101).  
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[…] Όπως προκύπτει από τα Αναλυτικά Προγράµµατα αναπτυγµένων κρατών και τις 

προσπάθειες αναµόρφωσής τους π.χ. τα Project 2061, National Curriculum, (Unesco, 

2000) (Reid & Hodson, 1987), καθιστά σηµαντική τη δηµιουργία µιας διαφορετικής 

προσέγγισης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών (Λαθούρης ,  2008: 8).  

 

Για την πραγµατοποίηση των στόχων της έρευνας ακολουθήθηκε µια πολιτική συνεργασίας 

µε τους διευθυντές και τους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς των σχολείων, στους οποίους 

εξηγήθηκαν οι στόχοι και η διαδικασία της έρευνας καθώς και η σηµασία της δικής τους 

συµµετοχής (Λυκοσκούφη ,  2005:  85 ) .  

 

Η χρονική διάρκεια της εφαρµογής καθορίστηκε σε τρεις µήνες, µε το σκεπτικό ότι γινόταν 

εµβόλιµα, κάλυπτε δηλαδή τον προβλεπόµενο από το ΑΠ χρόνο ελεύθερης απασχόλησης 

των παιδιών. Η πιθανότητα εκτενέστερης διάρκειας, σύµφωνα  και µε τη γνώµη των 

νηπιαγωγών του κάθε τµήµατος, θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή του 

επίσηµου ωρολογίου προγράµµατος […] σηµαντικό ακόµη στοιχείο που λάβαµε υπόψη 

είναι ότι το πρόγραµµα δεν εφαρµόστηκε από τις νηπιαγωγούς των παιδιών. Η ερευνήτρια 

που έκανε την παρέµβαση καθώς και οι φοιτήτριες που συµµετείχαν στη διαδικασία της 

συστηµατικής παρατήρησης και καταγραφής ήταν πρόσωπα όχι ιδιαίτερα οικεία στα παιδιά 

[…] (∆ανιηλίδου ,  2004: 92).  

 

 

Έτσι ενηµερώθηκαν οι νηπιαγωγοί των αντίστοιχων τµηµάτων σχετικά µε τη φύση, το 

περιεχόµενο του προγράµµατος, εξηγήθηκαν οι στόχοι της ερευνητικής παρέµβασης και 

ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της (της έρευνας) (∆ανιηλίδου ,  2004: 

94).  

 

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα µέτρα που σχετίζονται µε τα 

αναλυτικά προγράµµατα, το διδακτικό υλικό, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, κ.ά. και 

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στη θεωρία της ∆ιδασκαλίας, στις 

διδακτικές µεθοδολογίες και στο περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων 

(Φραγκάκη ,  2008:  2 ) .    

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουλάχιστον κοινωνίες 

γνωρίζουν άµεσα ραγδαίες εξελίξεις µεταβολές από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). […] η κατάσταση αυτή εδραίωσε τις 

απαιτήσεις για προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε να αναλάβει την 

εξοικείωση των πολιτών µε τις ΤΠΕ […] Στα πλαίσια των παραπάνω απαιτήσεων είχαµε 

την τελευταία δεκαετία στη χώρα µας διάφορες δράσεις όπως: η σύνταξη Ενιαίου 
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Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής και την εισαγωγή του µαθήµατος της 

Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια και την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Φεσάκης ,  2003: 

22).  

 

Επίσης  ένα  σηµαντικό  ποσοστό  (20%) από  το  σύνολο  των  

χαρακτηριστικών  της  κατηγορίας  δε ίχνουν  ότι  ο  ερευνητής /τρια   

αντιµετωπίζει  τα  πλαίσια ,  κοινωνικά ,  πολιτισµικά ,  και  θεσµικά ,   

ανατρεπτικά·  προσπαθεί  να  αφυπνήσει  τους  συµµετέχοντες  στην  έρευνα ,  

ώστε  να  κατανοήσουν  τη  θέση  τους  και  να  παλέψουν  για  την  ανατροπή  

της  υπάρχουσας  εκπαιδευτικής  και  κοινωνικής  κατάστασης  που  τους  

επηρεάζει .  Τέτοιες  έρευνες  εντοπίζονται  σε  εκπαιδευτικά  πεδία  όπως  η  

εκπαίδευση  των  Ροµά  ή  η  εκπαίδευση  των  κρατουµένων  στις  φυλακές  

∆ιαβατών  Θεσσαλονίκης  που  αναφέρονται  στο  παιδαγωγικό  µοντέλο  που  

εισηγήθηκε  για  την  εκπαίδευση  ο  P.  Fre ire.    

 

Στην παρούσα εργασία τα προβλήµατα αυτά ξεπερνιούνται µε την υιοθέτηση των αρχών της 

έρευνας δράσης, που βασίζονται στην πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας 

όπως διαµορφώθηκαν από το Βραζιλιάνο παιδαγωγό Πάουλο Φρέιρε και άλλους ερευνητές 

της απελευθερωτικής αγωγής. Προφανώς η προσέγγιση αυτή µέσα από τη συµµετοχική 

παρατήρηση διαµορφώνει καθηµερινά τόσο τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής παρέµβασης 

όσο και το εµπειρικό πλαίσιο της έρευνάς µας (Χατζηνικολάου ,  2005: 8).  

 

Η παρέµβασή µας θέλησε να λειτουργήσει σαν µια άσκηση ελευθερίας που παίρνει 

ιδιαίτερες διαστάσεις µέσα στη φυλακή. Θέλησε να αποτελέσει µια πράξη απελευθέρωσης 

και υπέρβασης του αποκλεισµού από την εκπαίδευση, µε τη συνειδητή και ενεργή 

συµµετοχή των κρατουµένων ως υποκειµένων της όλης διαδικασίας, µέσα από τη 

δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διαλόγου και επικοινωνίας (Χασιώτης ,  2010: 

207).    

5.1.2.2 Αντιµετώπιση  των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν 
στην έ.δ. 

 
Με  βάση  την  δεύτερη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έρευνες  

δράσης  που  µελετήσαµε ,  όσον  αφορά  τα  επιστηµολογικά  

χαρακτηριστικά  τους ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  σε  ποσοστό  (48%) 

κοντά  όµως  είναι  και  τεχνική  αντιµετώπιση  των  άρρητων  θεωριών  των  

εκπαιδευτικών  της  πράξης  (38%) (γράφηµα ,  5.3).  
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2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν στην έ.δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
38%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
14%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
48%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 

(γράφηµα ,  5.3)
 

Φαίνεται ,  στα  χαρακτηριστικά  που  οµαδοποιήθηκαν ,  σε  ένα  

ποσοστό  (48%), ότ ι  οι  ερευνητές /τριες  λαµβάνουν  υπόψη  τους  την  

άρρητη  γνώση  των  εκπαιδευτικών  και  θεωρούν  ότι  σε  αυτή  υπάρχουν  

πρακτικές  λύσεις ,  που  µπορούν  να  βοηθήσουν  στη  βελτίωση  της  

πραγµατικότητας .   

 
Η έρευνά µας προσπάθησε να αµβλύνει το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, 

καθώς θεωρήσαµε ότι η µόνη γνήσια πηγή των εκπαιδευτικών θεωριών και γνώσεων είναι 

οι πρακτικές εµπειρίες, από τις οποίες γεννιούνται τα εκπαιδευτικά ζητήµατα (Τσάφος ,  

1998: 138, τόµος  Ι) .
 

 
Στον αρχικό προβληµατισµό µας και στις συζητήσεις που είχαν γίνει µε εκπαιδευτικούς της 

πράξης, αναζητήθηκαν οι παράγοντες που καθιστούν αναποτελεσµατική τη διδασκαλία τους 

µαθήµατος της ιστορίας (Ευσταθίου ,  2005: 129).  

 

 

Για την υλοποίηση του προγράµµατος απαραίτητη ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η 

οποία δεν είχε το χαρακτήρα καθ’ έδρας διδασκαλίας από την ερευνήτρια αλλά ήταν 

συµµετοχική και στηρίχθηκε στη διδακτική και ερευνητική εµπειρία και των εκπαιδευτικών 

(Καµαρινού ,  1995: 128).   
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Ο αρχικός στόχος της ερευνήτριας από την παρούσα έρευνα ήταν να ερευνήσει τις 

προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών που αφορούν στη ∆ιδασκαλία και τη Μάθηση µε 

ΤΠΕ και την πιθανή εκπαιδευτική αλλαγή τους  (Φραγκάκη ,  2008:  149 ) . 

 

Πέρα από τα εµπειρικά δεδοµένα και τα βιβλιογραφικά δεδοµένα της έρευνας, που 

παρουσιάστηκαν σε σχετικό κεφάλαιο, για να σχεδιαστεί η έρευνα δράσης έκρινα 

απαραίτητη τη διερεύνηση στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα των πρακτικών ανάγνωσης µε 

σκοπό την κατανόηση των κειµένων, στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των 

απόψεων γι’ αυτές των ίδιων των δρώντων προσώπων (Βεκρής ,  2009: 104).  

 
 

Εξίσου  σηµαντικό  στις  έρευνες  είναι  και  το  ποσοστό  (38%) των  

χαρακτηριστικών  που  δείχνουν  ότι  οι  ερευνητές /τριες  δε  λαµβάνουν  

υπόψη  τους  τις  άρρητες  θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης .  

Μάλιστα  ένα  µέρος  των  ερευνητών /τριών  φαίνεται  ότι  επιλέγει  να  µην  

συνεργαστεί  µε  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης ,  στην  υλοποίηση  της  

έ .δ . ,  αλλά  να  δηµιουργήσει  µια  οµάδα  µε  ερευνητές :  µεταπτυχιακούς  

φοιτητές  ή  εκπαιδευτικούς  που  υλοποιούν  µεταπτυχιακά  προγράµµατα ,  

και  να  συνεργαστεί  µε  αυτούς ,  δηµιουργώντας  ένα  πειραµατικό  

ελεγχόµενο  περιβάλλον  στο  οποίο  διεξάγεται  η  έρευνα .  Για  παράδειγµα  

ο  Αλεξανδράτος  (2005) και  η  ∆ανιηλίδου  (2004) στη  έ .δ .  που  

υλοποίησαν  συνεργάστηκαν  µόνο  µε  εξωτερικούς εκπαιδευτικούς  και  

φοιτητές /τριες .  

 

Ένα βασικό κριτήριο επιλογής των µαθητών για τη συµµετοχή τους στο ερευνητικό δείγµα, 

υπήρξε και η σχετική εξοικείωσή τους µε τη χρήση του υπολογιστή, λόγω της περιορισµένης 

δυνατότητας των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, που δεν ανήκαν στο σχολείο 

αυτό, να απασχολήσουν µαθητές για µακρύ χρονικό διάστηµα (Αλεξανδράτος ,  2005: 

221).   

 

[…] σηµαντικό ακόµη στοιχείο που λάβαµε υπόψη είναι ότι το πρόγραµµα δεν 

εφαρµόστηκε από τις νηπιαγωγούς των παιδιών. Η ερευνήτρια που έκανε την παρέµβαση 

καθώς και οι φοιτήτριες που συµµετείχαν στη διαδικασία της συστηµατικής παρατήρησης 

και καταγραφής ήταν πρόσωπα όχι ιδιαίτερα οικεία στα παιδιά […] (∆ανιηλίδου ,  

2004: 92).  
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Επίσης  προσπαθούν  κάποιοι  ερευνητές /τριες  να  διαµορφώσουν  τις  

κατάλληλες  συνθήκες  για  τη  διεξαγωγή  µιας  πειραµατικής  έρευνας  µε  

ελεγχόµενο  περιβάλλον ,  µεταβλητές  και  παραµέτρους .  

 
 
Ασφαλώς, η ερευνήτρια συνεργάστηκε και µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος της 

έδωσε χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά και 

για τη διδασκαλία καθ’ αυτή (∆αρβούδη ,  2008: 93).  

 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 

(ανεξάρτητες-εξαρτηµένες) που περιγράφονται στην υπόθεση εργασίας [...] ακολουθήθηκε 

το µοντέλο της πειραµατικής οµάδας πριν και µετά (Φίλιας, 1996, Cohen & Manion, 1997) 

(∆ανιηλίδου ,  2004: 85).
 

 
Ένα  αξιόλογο  ποσοστό  (14%),  από  τα  χαρακτηριστικά  της  

κατηγορίας  δείχνει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  – ερευνητές /τριες  και  οι  

µαθητές  αποδέχονται  ότι  οι  άρρητες  θεωρίες  τους  είναι  

ετεροκαθορισµένες  από  πολιτικές ,  κοινωνικές ,  οικονοµικές ,  

πολιτισµικές  επιβολές  και  πρέπει  να  ανατραπούν  µέσα  από  την  αλλαγή  

της  πράξης  και  στη  συνέχεια  µε  το  µετασχηµατισµό  των  θεσµών ,  που  

καθορίζουν  αυτές  τις  άρρητες  θεωρίες .  
 

 
∆ιερευνώνται οι προσωπικές θεωρίες/πραξιακές γνώσεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

τους, σε συσχετισµό µε το ευρύτερο θεσµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο 

που διαµορφώνει τις πρακτικές αυτές. Μέσα από την κριτική αναστοχαστική ανάλυση 

αντιπαράθεση και ερµηνεία των προσωπικών θεωριών µε την εκπαιδευτική πράξη και το 

πλαίσιο, η ερευνήτρια στοχεύει στην αναδόµηση τους και στη σύζευξή των νέων ενοράσεών 

τους µε δράσεις ερευνητικές διδακτικές κοινωνικές, προσωπικής και επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (Φραγκάκη ,  2008:  v i i i ) .  

 

Στην παρούσα εργασία ερευνώνται και µετατρέπονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του 

παιδιού σε υλικό αλφαβητισµού και ταυτόχρονα η διδασκαλία τους στηρίζεται στη δράση 

των παιδιών για την πραγµάτωση αυτών των δικαιωµάτων τους. Με τα απλά κείµενα ή 

φράσεις, που καταγράφουν, συγκεντρώνεται ένα υλικό το οποίο στα πλαίσια της κριτικής 

και πολιτικής συνειδητοποίησης µετατρέπεται σε υλικό µάθησης (Φρέιρε, 1977) και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του σχολείου και της Χαλάστρας  (Χατζηνικολάου ,  

2005: 7).  
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Στηριζόµενοι σε αυτές τις αρχές για τη µέθοδο έρευνας δεν επιδιώκουµε να 

χειραγωγήσουµε τα «υποκείµενα» αλλά φιλοδοξούµε να ακούσουµε τη φωνή των 

«συµµετεχόντων», συνεργαζόµενοι µαζί τους στην αναζήτηση της γνώσης και της 

δικαιοσύνης (Χασιώτης ,  2010: 178).  

 

 

5.1.2.3 Αντιλήψεις για το ΑΠ και τη διδασκαλία. 
 

Με  βάση  την  τρίτη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί ,  όσον  αφορά  τα  χαρακτηριστικά  τους ,  η  

πρακτική  διάσταση  (62%) σε  αντίθεση  µε  την  τεχνική  (23%) και  την  

χειραφετική  (15%), οι  οποίες  παρουσιάζουν  χαµηλά  ποσοστά  (γράφηµα ,  

5.4).  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
23%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
15%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
62%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
(γράφηµα ,  5.4)

 
 

Όπως  φαίνεται ,  από  τα  επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  των  

ερευνών  σε  ποσοστό  (62%),  το  µεγαλύτερο  µέρος  των  ερευνητών /τριών  

αντιµετωπίζουν  τα  ΑΠ  µε  κριτική  διάθεση ,  ως  διαδικασία  που  

αναπτύσσεται  – εξελίσσεται  µε  τη  συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών ,  των  

µαθητών  και  των  ερευνητών .  Η  διδασκαλία  αντιµετωπίζεται  ως  
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δραστηριότητα ,  που  οργανώνεται  στην  τάξη  µέσα  από  συµµετοχικές  

δραστηριότητες ,  που  δίνουν  ευκαιρίες  στους  µαθητές  να  κατανοούν ,  να  

σκέφτονται  και  να  κρίνουν .  Οι  ερευνητές /τριες  και  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης  δεν  προσπαθούν  να  εφαρµόσουν  άκριτα  το  υπάρχον  ΑΠ .  Το  ΑΠ  

συνδιαµορφώνεται  από  κοινού  µε  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  µαθητές  

στη  βάση  των  ενδιαφερόντων  όλων  των  συµµετεχόντων  στη  δράση .  

 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συµβάλει προς την κατεύθυνση της αναµόρφωσης 

της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την 

αξιολόγηση ενός curriculum το οποίο έχει ως σηµείο αναφοράς το ισχύον ΑΠ, δίνει το 

προβάδισµα στην ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των µαθητών και 

ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των γνωστικών, ψυχικών και συναισθηµατικών 

ικανοτήτων τους (Ευσταθίου ,  2005: 1).  

 

Με αφετηρία τις προηγούµενες επισηµάνσεις και σηµείο αναφοράς το ισχύον ΑΠ 

µεθοδεύτηκε µια εξελικτική πορεία µάθησης η οποία µετασχηµάτισε το περιεχόµενο του ΑΠ 

σε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους αλλά και το διεύρυνε µε δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη διαµόρφωση 

στάσεων (Ευσταθίου ,  2005: 156).  

 

Το επόµενο βήµα ήταν να αναζητήσουµε ένα µοντέλο ανάπτυξης ΑΠ που να αντιµετωπίζει 

το ΑΠ, µε τρόπο, που να συνάδει µε τη φιλοσοφία της έρευνας δράσης, όπως την είχαµε 

διαµορφώσει. […] το µοντέλο διαδικασίας, που εισηγήθηκε ο Stenhouse και δοκιµάστηκε 

στην πράξη µε Η.C.P. αποτελούσε µια τέτοια εναλλακτική πρόταση. Η πρόταση αυτή 

άλλωστε µας επέτρεπε να συνδέσουµε έρευνα και αναµόρφωση του ΑΠ (Τσάφος ,  1998: 

145, τόµος  Ι) .  

 

[…] στη διδακτική παρέµβαση που επιχειρήθηκε, έγινε προσπάθεια ο µαθητής να είναι ο 

νέος εταίρος στη διαµόρφωση του σχολικού προγράµµατος στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράµµατος (Βεκρής ,  2009: 385).  

 
Ο σκοπός της δικής µας ερευνητικής παρέµβασης στο σύστηµα – σχολείο είναι η 

διερεύνηση των προβληµάτων, των δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων για τη λειτουργία 

των µαθητών ως ερευνητών στο χώρο του σχολείου (Κεκές ,  1996: 189).  

 

 
Η έρευνα αποτελούσε παρέµβαση στο Α.Π. του µαθήµατος της Ν. Γλώσσας και αυτό από 

µόνο του έθετε κάποιους περιορισµούς ως προς τις θεµατικές ενότητες και το περιεχόµενο 
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των ενοτήτων. ∆εν αφαιρέθηκε καταρχάς κανένας από τους στόχους του Α.Π., απλώς 

προστέθηκε ένας παραπάνω, η συστηµατική διδασκαλία της ανάγνωσης των κειµένων της 

Ν. Γλώσσας λογοτεχνικών και µη (Βεκρής ,  2009: 186).  

 

Ο όλος τρόπος µε τον οποίο χειριστήκαµε το θέµα γέννησε ένα γενικότερο ενδιαφέρον για 

τη λειτουργία του ΑΠ του µαθήµατος της Λογοτεχνίας (ιδεολογικό ερώτηµα) και για το πώς 

µπορούσε να βελτιωθεί και να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις των καιρών (πραξιακό 

ερώτηµα). Από τις διδασκαλίες φάνηκε ότι το ισχύον ΑΠ και το ένα υποχρεωτικό εγχειρίδιο 

περιορίζουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας προσδίδοντάς της χαρακτήρα αποσπασµατικό, 

ενώ η απουσία επαρκούς διδακτικού υλικού δυσχεραίνει τη διδασκαλία κυρίως των πιο 

σύνθετων κειµένων (Μπέλλα ,  1999: 205).  

 

Σε  ένα  σηµαντικό  ποσοστό  (23%) στα  χαρακτηριστικά  των  

ερευνών  της  κατηγορίας ,  ακόµη  και  από  τους  ερευνητές /τριες ,  που  

εφαρµόζουν  το  µοντέλο  ∆ιαδικασίας  στην  έρευνά  τους  αναγνωρίζουν  

την  ανελαστικότητα  του  ΑΠ  και  ότ ι  δεν  µπορούν  εύκολα  να  το  

παραβλέψουν .  Από  την  άλλη  κάποιο ι /ες  βλέπουν  ότι  το  νέο  ΑΠΣ  

(∆.Ε.Ε.Π.Σ., 2002, ΦΕΚ 1366, 1374, 1375, 1376, Τβ΄, 18-10-2003)  δίνει  πολλά  

περιθώρια  ανάπτυξης  εναλλακτικών  προσεγγίσεων  στην  τάξη  και  πρέπει  

να  εφαρµόζεται .     

 

Στο χώρο του σχολείου υπάρχουν ήδη σε λειτουργία, και µάλιστα χωρίς πολλά περιθώρια 

αποκλίσεων, ένα Ωρολόγιο και ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα. Η απόπειρα να προστεθεί και 

ένα ερευνητικό πρόγραµµα κινδυνεύει να τα αποσυντονίσει  (Κεκές ,  1996: 196).  

 
Οι αλλαγές στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και η διαµόρφωση του 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών για τα Μαθηµατικά 

(∆.Ε.Ε.Π.Σ.,2002, ΦΕΚ 1366, 1374, 1375, 1376, Τβ΄, 18-10-2003) δηµιούργησε ευκαιρίες 

και απαίτηση για εφαρµογή νέων προτεραιοτήτων και αναγκών στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

(π.χ. ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αυτονοµία µάθησης, βελτίωση επίδοσης, παροχή ίσων 

ευκαιριών στους µαθητές διαφορετικής ικανότητας, καλλιέργεια κοινωνικής συµπεριφοράς, 

διαχείριση της ετερογένειας της τάξης κτλ. (Λυκοσκούφη ,  2005:  3 ) .  

 
Η χρονική διάρκεια της εφαρµογής καθορίστηκε σε τρεις µήνες, µε το σκεπτικό ότι γινόταν 

εµβόλιµα, κάλυπτε δηλαδή τον προβλεπόµενο από το ΑΠ χρόνο ελεύθερης απασχόλησης 

των παιδιών. Η πιθανότητα εκτενέστερης διάρκειας, σύµφωνα  και µε τη γνώµη των 

νηπιαγωγών του κάθε τµήµατος, θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή του 

επίσηµου ωρολογίου προγράµµατος […]  (∆ανιηλίδου ,  2004: 92).  
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Αυτό άλλωστε είναι εν τέλει το πνεύµα της συνεκπαίδευσης, αυτό προβλέπεται από το νόµο 

2817/2000 και αυτός είναι ο προσανατολισµός των ΑΠΣ ειδικής αγωγής που κατά 

προσωπική άποψη του γράφοντα, παρά την παρέλευση τεσσάρων χρόνων από τη 

δηµοσιοποίησή τους παραµένουν άγνωστα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και δεν 

αποτελούν, όπως θα έπρεπε, καθηµερινό εργαλείο της διδακτικής πρακτικής (Γκαράνης ,  

2009: 77 – 78).  

 

Η υπερβολική ρυθµιστικότητα των ΠΣ που δεν είναι προσφιλής σε δασκάλους 

ερµηνευτικών µαθηµάτων (της λογοτεχνίας στην περίπτωσή µας) µπορεί να αποδυναµωθεί 

(να ελεγχθεί ορθολογικά) εάν ακριβώς στο πλαίσιό της προβλεφθεί ευρύ πεδίο αυτενέργειας 

και ελευθεριών (Μπέλλα ,  1999: 222).  

 
Ένα  ποσοστό  (15%) από  τα  χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  

δείχνει  ότι  οι  ερευνητές /τριες  αντιµετωπίζουν  το  ΑΠ  σαν  µια  ανοιχτή  

διαδικασία  εµπλουτισµού  µε  την  ισότιµη  συµµετοχή  όλων  των  

εµπλεκοµένων  στην  εκπαίδευση .  Η  χειραφετική  αυτή  αντιµετώπιση  

συναντάται  κύρια  σε  οµάδες  καταπιεσµένες  και  αδικηµένες  (Ροµά ,  

κρατούµενοι )  οι  οποίοι  προσπαθούν  µε  τη  βοήθεια  των  ερευνητών /τριών  

να  οργανώσουν  τη  δική  τους  εκπαίδευση ,  χωρίς  αυτό  να  αποτελεί  

κανόνα .   

 

Η παρούσα έρευνα απορρίπτει από την αρχή την παθητική πιστή εφαρµογή ενός 

προσχεδιασµένου προγράµµατος από τους εκπαιδευτικούς και επιδιώκει τη συµµετοχή τους 

σε όλα τα επίπεδα (Καµαρινού ,  1995: 158).  

 
Με τα απλά κείµενα ή φράσεις, που καταγράφουν, συγκεντρώνεται ένα υλικό το οποίο στα 

πλαίσια της κριτικής και πολιτικής συνειδητοποίησης µετατρέπεται σε υλικό µάθησης 

(Φρέιρε, 1977) και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του σχολείου και της Χαλάστρας  

(Χατζηνικολάου ,  2005: 7).  

 

Η ερευνήτρια προτείνει να ενταχθεί η έρευνα δράσης του έργου των εκπαιδευτικών, το 

σχοχαστικοκριτικό πλαίσιό της µέσα σε ένα ανοιχτό ΑΠΣ µε επίκεντρο τη διδακτέα ύλη 

(Φραγκάκη ,  2008:  343) .  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές και το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε 

να οργανωθεί και να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική µας παρέµβαση, τις ανάγκες των 

κρατουµένων µαθητών µας, όπως επίσης και το γεγονός ότι µας δινόταν η ευκαιρία να 

καθορίσουµε µαζί τους τις θεµατικές της διδασκαλίας και να εργαστούµε χωρίς τους 
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περιορισµούς του αναλυτικού προγράµµατος της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, κρίθηκε 

απαραίτητο να εφαρµοστεί  µια εναλλακτική ριζοσπαστική πολιτική µέθοδος έρευνας, που 

στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της Συµµετοχικής Έρευνας ∆ράσης (Χασιώτης ,  2010: 

200).   

5.1.2.4 Σκοπός της έ.δ. 
Με  βάση  την  τέταρτη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ . ,  που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  (59%) σε  αντίθεση  µε  την  

τεχνική  (23%) και  την  χειραφετική  (18%), οι  οποίες  παρουσιάζουν  

χαµηλά  και  ισότιµα  ποσοστά  (γράφηµα ,  5.5).  

4. Σκοπός της έ.δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
23%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
18%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
59%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
(γράφηµα ,  5.5)

 
 

Η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  η  ανάγκη  

τροποποίησης  του  ΑΠ  και  η  ανάγκη  προσαρµογής  του  στις  τοπικές  

πραγµατικότητες ,  καθώς  και  η  ανάγκη  για  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών ,  αποτελούν  τους  βασικούς  σκοπούς  υλοποίησης  της  έ .δ . .  

Η  επεξεργασία  των  δεδοµένων  της  έρευνάς  µας  δείχνει  ότ ι  οι  έρευνες  

που  µελετήθηκαν  έχουν  πρακτική  διάσταση ,  σε  ποσοστό  (59%). ∆ηλαδή  

αποσκοπούν  στη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  και  στην  ανάδειξη  

της  γνώσης  που  ενυπάρχει  µέσα  στην  πράξη  των  εκπαιδευτικών .   
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Η έρευνα που παρουσιάζεται […] στηρίχθηκε κατά µεγάλο βαθµό στην προσωπική 

προσπάθεια της ερευνήτριας-δασκάλας να «µεταφράσει» µε το δικό της υποκειµενικό 

τρόπο, θεωρητικές θέσεις σε συγκεκριµένες διδακτικές πράξεις, ενώ ταυτόχρονα µέσα από 

τον αναστοχασµό της πάνω στις διδακτικές της επιλογές και στη δυναµική των σχέσεων της 

τάξης επιχείρησε τη µετεξέλιξη τη δική της, των µαθητών της και της σχέσης τους 

(Μίχου ,  2005: 58).  

 

Με την έρευνα που διενεργήσαµε αποσκοπούµε στη διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών 

των εκπαιδευτικών της ερευνητικής οµάδας κατά τη διδασκαλία της ∆ραµατικής Ποίησης 

από µετάφραση στο Γυµνάσιο (Τσάφος ,  1998: 27, τόµος  Ι) .  

 

Σκοπός της έρευνάς µας τελικά έγινε η διαµόρφωση µιας πρότασης µε βασικές αρχές του 

Α.Π. για τη διδασκαλία της Ν.Γλ. που θα βελτίωνε το σύνολο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Κατσαρού ,  1998: 22, α΄  µέρος ) .   

 

Με την επιλογή της µεθόδου µελέτης περίπτωσης επιδιώκουµε να καταστήσουµε σαφές ότι 

η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πάψει να αποτελεί µια αντικειµενική διαδικασία στην οποία 

µπορεί να εφαρµοστεί µια διδακτική µεθοδολογία σύµφωνα µε τα πρότυπα της θετικιστικής 

σχολής (Λαθούρης ,  2008: 138).  

 

Στην έρευνα αυτή επιχειρείται η διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την 

εφαρµογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέµατα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε µαθητές/τριες ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων, αποµακρυσµένων 

περιοχών. Η διαµόρφωση των αρχών αυτού του εκπαιδευτικού πλαισίου στοχεύει στη 

διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, στον εµπλουτισµό του µαθησιακού τους 

περιβάλλοντος και στην αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης των µαθητών/τριών των 

ολιγοθέσιων και αποµακρυσµένων σχολείων της Ελλάδας (Μανούσου ,  2008: 17).  

 
[…]  πώς είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη οι παιδαγωγικές αρχές και επιδιώξεις 

που διατυπώνονται από τους θεωρητικούς, τους ερευνητές και τους έµπειρους 

εκπαιδευτικούς στον τοµέα διδακτικής της ιστορίας […] πολλές είναι οι µελέτες που 

ανακαλύπτουν το χάσµα ανάµεσα στο επιθυµητό και την πραγµατικότητα και ασκούν 

κριτική στα αναλυτικά προγράµµατα, στα εγχειρίδια και στις συνήθεις διδακτικές πρακτικές 

[…] (Αλεξανδράτος ,  2005: 12).  

 

Κατά πόσο το µεράκι του εκπαιδευτικού και ο καθηµερινός τους αγώνας µπορούν να 

συµβάλλουν στην αλλαγή και βελτίωση της εκπαίδευση; (Τσιµπουκέλη ,  2010: 99).  
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Ένα  ποσοστό  (23%) στην  ανάκλαση  των  χαρακτηριστικών ,  δείχνει  

ότι  ένα  µέρος  των  ερευνητών /τριών  έχει  σα  στόχο  µε  την  έ .δ .  να  ελέγξει  

την  εφαρµογή  του  ΑΠ ,  να  ελέγξει  το  ποσοστό  επίτευξης  των  στόχων  και  

την  επιβεβαίωση  των  αρχικών  υποθέσεων .  Αυτοί  οι  ερευνητές /τριες  

εντάσσουν  στην  έ .δ .  ένα  θετικιστικό  – πειραµατικό  µοντέλο ,  µε  οµάδα  

παρέµβασης  και  οµάδα  ελέγχου  που  δε  συνάδει  µε  τις  αρχές  της  έ .δ .  

 
 

 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 

(ανεξάρτητες-εξαρτηµένες) που περιγράφονται στην υπόθεση εργασίας […] ακολουθήθηκε 

το µοντέλο της πειραµατικής οµάδας πριν και µετά (Φίλιας, 1996· Cohen & Manion, 1997) 

(∆ανιηλίδου ,  2004: 85).  

 
 
Ο γενικός σκοπός είναι να µελετηθεί ο τρόπος εισαγωγής της εκπαιδευτικής ροµποτικής 

στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: η ένταξή της στο αναλυτικό πρόγραµµα και στις ειδικές 

συνθήκες ενός τυπικού περιφερειακού σχολείου µε τη µορφή project που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της ευέλικτης ζώνης (Τσοβόλας ,  2006: 45).   

 
 
Στη συγκεκριµένη έρευνα οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι µαθητές του 46ου Νηπιαγωγείου 

Θεσσαλονίκης το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα µε 60ο Νηπιαγωγείο 

που αποτελεί πειραµατική οµάδα (Λιθοξοΐδου ,  2006: 63).  

 
 

Επίσης  ένα  ποσοστό  (18%) από  τα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  

που  µελετήθηκαν ,  παρουσιάζουν  σαν  στόχο  την  ανατροπή  της  δοτής  – 

ετεροκαθορισµένης  πραγµατικότητας .  Την  κατανόηση  των  αξιών  και  

των  παραγόντων  που  διαστρεβλώνουν  την  αυτοαντίληψή  µας  για  την  

πράξη  µας  και  τη  δράση  για  αλλαγή .  

 
 
 
Κατά την άποψη µας, η σηµαντικότερη εµπειρία των διδακτικο-ερευνητικών παρεµβάσεων 

µέσα από την έρευνα δράση, ήταν η ανατροπή του θεσµοθετηµένου σχολικού προγράµµατος 

στις τρεις τάξεις που συµµετείχαν για πέντε εβδοµάδες, χωρίς να δηµιουργήσει τις 

αναµενόµενες παρενέργειες […]  Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, οι τρεις τάξεις 

λειτούργησαν ως «παιδαγωγικό και κοινωνικό εργαστήριο» όπου κυριαρχούσε η αντίληψη 

της µάθησης ως µιας ανοικτής και ευέλικτης διαδικασίας, όπου οι µαθητές ασχολούνταν µε 
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αυθεντικά προβλήµατα της πραγµατικής ζωής, καλλιεργώντας παράλληλα µαθηµατικές, 

γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες (Αναγνωστάκης ,  2010: 89) 

 

 

Η κριτική προσέγγιση στη διδασκαλία παρουσιάζεται ως µια δυνατότητα υπέρβασης της 

σχολικής πραγµατικότητας, που καταγράφεται καθηµερινά. Αυτή η διαδικασία 

πραγµατοποιείται µέσα από τη σταδιακή µετάβαση από την υπαρκτή κατάσταση της 

χειραγώγησης σε µια επιθυµητή κατάσταση της χειραφέτησης των παιδιών 

(Χατζηνικολάου ,  2005: 9).  

 

 

 

Η έρευνά της εστιάζει περισσότερο στη µακροαξιολόγηση της διδακτικής πράξης µε στόχο 

την καλλιέργεια συνείδησης κοινωνικής αλλαγής µέσα από µια στοχαστικοκριτική-

διαδικασία, η οποία επιτελείται µέσα από διαλεκτική επικοινωνία και αντιπαραθέσεις 

(Φραγκάκη ,  2008:  127) .   
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5.1.2.5 Αφετηρία  της έ.δ. 
 

Με  βάση  την  πέµπτη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .   που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  στα  χαρακτηριστικά  τους  η  πρακτική  διάσταση  

(47%) αλλά  η  τεχνική  βρίσκεται  σε  µεγάλο  ποσοστό  (43%). Η  

χειραφετική  διάσταση  καταλαµβάνε ι  στα  χαρακτηριστικά  της  

κατηγορίας  πολύ  µικρό  ποσοστό  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  διαστάσεις  

(10%), (γράφηµα ,  5.6).  

5. Αφετηρία της έ.δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
43%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
10%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
47%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
     (γράφηµα ,  5.6)

 
Σε  ποσοστό  (47%), όσον  αφορά  τα  χαρακτηριστικά  τους ,  φαίνεται  

αφετηρία  των  ερευνών ,  που  εξετάσαµε ,  να  αποτέλεσε  ένα  πραγµατικό  

πρόβληµα  που  αντιµετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης ,  η  ανάγκη  

για  επαγγελµατική  ανάπτυξη  και  η  ανάγκη  κατανόησης  της  

εκπαιδευτικής  πράξης .  Αυτό  συµβαίνει  διότι  µεγάλο  µέρος  των  

ερευνητών  που  διενεργούν  έ .δ .  είναι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης ,  που  

δίδασκαν  σε  σχολεία  και  ταυτόχρονα  πραγµατοποιούσαν  την  έρευνα  µε  

συναδέλφους  τους  εκπαιδευτικούς .   
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[…] H παρουσία εθνικά και πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στο σχολείο θεωρείται 

από πολλούς εκπαιδευτικούς ένα ακόµη πρόβληµα που φέρνει άγχος, αίσθηµα 

επαγγελµατικής αδυναµίας, και µια επιθυµία να µεταφερθεί το πρόβληµα σε ένα διπλανό 

σχολείο (Magos, 2007: 1102).  

 

Έχει ως αφετηρία την ίδια την εκπαιδευτική πράξη, µε την οποία συνδέεται άµεσα, και όχι 

τη θεωρία. Κάθε πρόγραµµα έρευνας δράσης αντανακλά την πεποίθηση ότι η θεωρία 

γεννιέται µέσα από την πράξη (Ευσταθίου ,  2005: 110).  

 

Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους 

παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την αντιµετωπίζουν κριτικά, την 

αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της (Ευσταθίου ,  2005: 

107).  

 

Η διαπίστωση της παθητικής συµµετοχής και παρακολούθησης των µαθηµάτων κατά τη 

διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου αλλά και το µικρό ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών (-

40%) στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος οδήγησαν στην διερεύνηση εξεύρεσης λύσης του 

προβλήµατος (Ρωσσίου ,  2010: 23).  

 

Στις περισσότερες έρευνες δράσης δεν αποτέλεσαν οι ανάγκες που διέγνωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί τη βάση για την ερευνητική πορεία, σε αντίθεση µε την παρούσα έρευνα όπου 

υιοθετείται από τον εκπαιδευτικό της πράξης ο διπλός ρόλος του εκπαιδευτικού ερευνητή 

(Ροδοπούλου ,  2010: 84).  

 

Σε  ένα  µεγάλο  όµως ,  σχεδόν  ισότιµο  ποσοστό ,  (43%), οι  έ .δ .  που  

µελετήσαµε  παρουσιάζουν  τεχνικά  χαρακτηριστικά .  ∆ηλαδή  η  επιλογή  

του  προβλήµατος  έχει  καθοριστεί  αρχικά  από  τον  ερευνητή /τρια  χωρίς  

να  λαµβάνει  υπόψη  του  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  της  τάξης  τις  

οποίες  εξετάζει  µε  ένα  ερωτηµατολόγιο ,  συνήθως ,  για  να  εντοπίσει  και   

σε   αυτούς  το  µέγεθος  και  τις  παραµέτρους  του  προβλήµατος  που  

επέλεξε  να  ερευνήσει .  

 

 

Γίνεται η περιγραφή των λόγων που οδήγησαν την ερευνήτρια στην τελική επιλογή 

διεξαγωγής αυτής της µακροχρόνιας έρευνας, προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς της 

(Σπανακά ,  2005: 76) .  
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Έτσι ενηµερώθηκαν οι νηπιαγωγοί των αντίστοιχων τµηµάτων σχετικά µε τη φύση, το 

περιεχόµενο του προγράµµατος, εξηγήθηκαν οι στόχοι της ερευνητικής παρέµβασης και 

ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της [της έρευνας] (∆ανιηλίδου ,  2004: 

94).  

 

Πώς όµως είναι δυνατόν µέσα από αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής να 

επιτευχθεί ο στόχος του σχολείου να καλλιεργήσει το λόγο, προφορικό και γραπτό, των 

µαθητών, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να επικοινωνούν 

αποτελεσµατικά; […] ο παραπάνω προβληµατισµός αποτέλεσε αφετηρία για την αναζήτηση 

ενός διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος που να λαµβάνει 

ισοδύναµα υπόψη του τη διττή υφή της γλώσσας, δοµή και χρήση (Λόλης ,  2006: 5).  

 

Ο διδάσκων – ερευνητής µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος «∆ιδασκαλία της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» των Χαραλαµπόπουλου & Χατζησαββίδη εφαρµόζει 

έναν καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής αλλά και του γλωσσικού µαθήµατος 

γενικότερα, ο οποίος διαφοροποιείται από τον εφαρµοζόµενο στο ελληνικό σχολείο 

(∆ηµοτικό) που διδάσκει τη γραµµατική µε έναν φορµαλιστικό τρόπο (Λόλης ,  2006: 

83).  

 

Σε  µικρό  ποσοστό  (10%) βρίσκεται  η  χειραφετική  διάσταση  των  

χαρακτηριστικών  της  5η ς  κατηγορίας .  Η  ανάγκη  για  χειραφετική  πράξη  

των  εκπαιδευτικών  µε  στόχο  την  αλλαγή  της  πραγµατικότητας  στη  βάση  

των  καθαρών  αξιών  της  ισότητας ,  της  δηµοκρατίας ,  της  ελευθερίας  από  

θεσµικούς  περιορισµούς  δε  φαίνεται  να  κερδίζει  τους  ερευνητές  των  

ερευνών  που  µελετήσαµε .  Άλλωστε  διατηρούν  σε  µεγάλο  ποσοστό  τον  

έλεγχο  του  σχεδιασµού ,  των  εργαλείων  και  των  βηµάτων  στις  έρευνες  

χωρίς  να  δίνουν  πολλά  περιθώρια  στους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης  για  

χειραφέτηση ,  πολύ  δε  περισσότερο  στους  µαθητές  που  συµµετέχουν  στις  

έρευνες .   

 

Ως καθηγητής φυσικής και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.) στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είχα απογοητευτεί από τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. 

[…] πλήθος παρεξηγήσεων εντοπιζόταν σε όλα τα επίπεδα [...] Οι µαθητές που είχαν 

πρόβληµα µε το διευθυντή απλά και µόνο επειδή δεν είχαν τις σωστές πληροφορίες, 

κάποιες στιγµές δεν τους ενδιέφερε ούτε να τις αποκτήσουν. Ο διευθυντής που ενεργεί 

«αυθόρµητα» και δηµιουργεί χάος χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο από το να 

αποδείξει – επιβάλλει το «δίκαιο» των απόψεών του  (Κεκές ,  1996: 156).   
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Άρχισε έτσι να ωριµάζει η σκέψη για τη διεξαγωγή µιας συνεργατικής έρευνας σχετικής µε 

την επικοινωνία στο σχολικό χώρο – θέµα ιδιαίτερα προσφιλές στους µαθητές, όπως 

έδειχναν οι συζητήσεις µαζί τους – η οποία να συµπεριλαµβάνει µαθητές και 

εκπαιδευτικούς σε ρόλο συνερευνητών (Κεκές ,  1996: 158).  

 

Η διδασκαλία και η έρευνά µας στηρίζεται στην καθηµερινή συνδιαπραγµάτευση µε τα 

παιδιά πάνω σε φαινόµενα και καταστάσεις της καθηµερινότητας και προβληµάτων τους 

στον καταυλισµό και µέσα από αυτά να µάθουν να χρησιµοποιούν τη γραφή και ανάγνωση 

ως εργαλεία διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους (Χατζηνικολάου ,  2005: 461).  

 

5.1.2.6 Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης. 

 

Με  βάση  την  έκτη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  (75%), η  τεχνική  βρίσκεται  

σε  µικρό  ποσοστό  (15%) ενώ  η  χειραφετική  διάσταση  καταλαµβάνει  στα  

χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  µικρό  ποσοστό  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  

διαστάσεις  (10%), (γράφηµα ,  5.7).  

6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
15%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
10%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
75%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 

(γράφηµα ,  5.7)
 

 
Στην  κατηγορία  αυτή  η  έ .δ .  παρουσιάζει  σε  µεγάλο  ποσοστό  τις  

δυνατότητες  που  έχει  να  συνδέει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη .  Οι  έρευνες  

που  µελετήσαµε ,  παρουσιάζουν  έντονα  τα  χαρακτηριστικά ,  σε  ποσοστό  
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(75%),  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  ανάδειξης  της  γνώσης  που  

ενυπάρχει  στις  διδακτικές  πρακτικές  των  εκπαιδευτικών ,  συνεχούς  

δοκιµής  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  ανατροφοδότηση  της  πράξης  µέσα  

από  τη  θεωρία .  Θεωρία  και  πράξη  στις  έρευνες  που  µελετήθηκαν  

βρίσκονται  σε  διαλεκτική  σχέση  µέσα  σε  κυκλικές  διαδικασίες  

εφαρµογής  και  αναστοχασµού  στα  αποτελέσµατα  της  πράξης .  

  

Η θεωρητική γνώση εµπλουτίζεται και βελτιώνεται µέσω της πράξης. Αυτός ο τρόπος 

έρευνας, τονίζει ιδιαίτερα τη ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ανάµεσα στη ΘΕΩΡΙΑ και την 

ΠΡΑΞΗ και είναι από τη φύση του µια ΜΟΡΦΟΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ (fractal) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. 

Αποτελείται δηλαδή, από µεγάλο αριθµό ΑΥΤΟΟΜΟΙΩΝ «κύκλων» σκέψης και δράσης, οι 

οποίοι αναγνωρίζονται από τη στιγµή που θα αποφασίσουµε να θεωρητικοποιήσουµε την 

πρακτική µας και να κάνουµε πράξη τη θεωρία µας, αναλαµβάνοντας ερευνητικές 

προσπάθειες (Κεκές ,  1996: 394).  

 

Η καινοτοµική αυτή δραστηριότητα µας βοηθούσε όχι µόνο να κατανοήσουµε και να 

βελτιώσουµε την πρακτική µας, αλλά και να αποκαλύψουµε την προσωπική µας θεωρία και 

να διαµορφώσουµε εκπαιδευτική θεωρία (Τσάφος ,  1998: 166, τόµος  Ι) .  

 

Παράγοντες όπως συγκεκριµένη εθνική καταγωγή και κοινωνικο-οικονοµική προέλευση 

επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών µε βάση θέσεις όπως αυτές των Bourdieu και 

Bernstein (Λαθούρης ,  2008: 10).  

 

Το θέµα της διαµόρφωσης από το δάσκαλο των συνθηκών εκείνων που επηρεάζουν θετικά 

την εσωτερική ενεργοποίηση της συµπεριφοράς των µαθητών ενισχύοντας ταυτόχρονα την 

αυτονοµία τους, δεν έχει µελετηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα […]. Σπάνια προσπαθούν να 

παρέµβουν (οι ερευνητές) στο να διαµορφώσουν νέες συνθήκες σε πραγµατικές 

καταστάσεις και να καταγράψουν τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας παρέµβασης στην 

προσωπικότητα του µαθητή (Μίχου ,  2005: 2).  

 

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα, η εµπειρία που προκύπτει από την εφαρµογή του 

ερευνητικού εγχειρήµατος, είναι πολύ σηµαντική, διότι συνδέεται µε τον προβληµατισµό και 

τον εµπλουτισµό σε γνώση και πρακτική όσον αφορά τη µαθησιακή διαδικασία 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 51).  

 

Στις συναντήσεις µας φρόντισα επανειληµµένα να τονίσω ότι στη συγκεκριµένη σχολική 

έρευνα δεν είχα πρόθεση µε το κύρος µιας γνώσης να αποδείξω απλά µια θεωρία, αλλά, µε 

δηµοκρατικές διαδικασίες και µε την ευαισθησία της µακρόχρονης διδακτικής 
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επιµορφωτικής εµπειρίας, να µελετήσω µαζί τους, στο βαθµό που έκριναν ότι τους 

ενδιέφερε, τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες µια δοκιµασµένη θεωρία µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα µαθησιακό πλαίσιο, που ενδέχεται, µέσα από την αποδοχή, να 

λειτουργήσει ευρύτερα ως παράδειγµα και στοιχείο ανανέωσης του ΑΠ (Μπέλλα ,  1999: 

170).  

 

Σε  χαµηλό  ποσοστό  κυµαίνονται  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  

(15%) των  ερευνών  που  µελετήσαµε .  ∆ηλαδή ,   λίγοι  ερευνητές  

προσπαθούν  να  προσαρµόσουν  την  πράξη  στη  θεωρία  και  να  ελέγξουν  

παραµέτρους  που  επηρεάζουν  την  επιτυχή  εφαρµογή  της .  Συνήθως  αυτές  

οι  έρευνες  έχουν  πειραµατικό  χαρακτήρα  και  µεθοδολογικά  ανήκουν  στο  

θετικιστικό  «παράδειγµα», δανειζόµενες  από  την  έ .δ .  τους  κύκλους  

σχεδιασµού ,  δράσης  και  παρατήρησης .   

 

[…]  πώς είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη οι παιδαγωγικές αρχές και επιδιώξεις 

που διατυπώνονται από τους θεωρητικούς, τους ερευνητές και τους έµπειρους 

εκπαιδευτικούς στον τοµέα διδακτικής της ιστορίας […] πολλές είναι οι µελέτες που 

ανακαλύπτουν το χάσµα ανάµεσα στο επιθυµητό και την πραγµατικότητα και ασκούν 

κριτική στα αναλυτικά προγράµµατα, στα εγχειρίδια και στις συνήθεις διδακτικές πρακτικές 

[…] η σύγχρονη διεθνής τάση στην ιστορικοδιδακτική θεωρητική προσέγγιση και πρακτική, 

απαιτεί µια στροφή από το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης που αντανακλά 

ανάγκες και συνθήκες της βιοµηχανικής εποχής και του επιστηµολογικού αντικειµενισµού 

προς ένα περισσότερο ενεργητικό, δοµητικό (constructivist) και χειραφετικό (critical 

pedagogy) διδακτικό µοντέλο […] (Αλεξανδράτος ,  2005: 12 – 15).  

 
Στην παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια κατανόησης της θεωρίας µέσα από την πράξη 

(Μακράκης, 2001) καθώς η διαδικασία οργανώθηκε µε βάση τις παραδοχές της έρευνας 

δράσης και του εκπαιδευτικού ερευνητή […] το πλαίσιο αναφοράς, ήταν η αύξηση των 

λειτουργικών γνώσεων για την εφαρµογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε µαθητές 

δηµοτικού (Μανούσου ,  2008: 80).  

 

Η παρούσα µακροχρόνια έρευνα δράσης ακολούθησε ένα µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο: η 

θεωρία κατανοείται καλύτερα µέσα από την πράξη και όχι αντίστροφα (Μακράκης, 2001, 

σ. 445) (Σπανακά ,  2005: 87).   

 

Ο διδάσκων – ερευνητής µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος «∆ιδασκαλία της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» των Χαραλαµπόπουλου & Χατζησαββίδη εφαρµόζει 

έναν καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής αλλά και του γλωσσικού µαθήµατος 
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γενικότερα, ο οποίος διαφοροποιείται από τον εφαρµοζόµενο στο ελληνικό σχολείο 

(∆ηµοτικό) που διδάσκει τη γραµµατική µε έναν φορµαλιστικό τρόπο (Λόλης ,  2006: 

83).  

 

Σε  ένα  πολύ  µικρό  βαθµό  οι  έ .δ . ,  που  µελετήσαµε ,  φαίνεται  να  

έχουν  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  σε  ποσοστό  (10%), (κατηγορία  6,  

της  ανάλυσής  µας ) .  Τέτοιο  χαρακτηριστικό  είναι  η  κριτική  

αντιµετώπιση  της  θεωρίας  στην  πράξη ,  µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  

πραγµατικότητας  χωρίς  να  γίνεται  αντιπαραβολή  των  αποτελεσµάτων  µε  

αποτελέσµατα  άλλων  ερευνών .  Κάποιες  έρευνες  εφαρµόζουν  στην  πράξη  

το  παιδαγωγικό  µοντέλο  του  Frei re (1976).   Οι  περισσότερες  έρευνες  

κάνουν  µια  αντιπαραβολή  των  αποτελεσµάτων  µε  τη  θεωρία  για  να  

δώσουν  εγκυρότητα  σε  αυτά .   

 

Η εκπαιδευτική θεωρία παραµένει αντικείµενο συνεχούς προβληµατισµού, επανεξέτασης 

και επαναπροσδιορισµού τόσο του περιεχοµένου όσο και του τρόπου ανάλυσης των 

καταστάσεων (Τσάφος ,  1998: 381, τόµος  Ι) .  

 

Η εκπαιδευτική µας παρέµβαση στις φυλακές των ∆ιαβατών στηρίχθηκε στην ευρύτατη 

αναγνώριση της συµβολής του Freire στην παιδαγωγική θεωρία και πράξη και στην 

εκπαιδευτική έρευνα στο χώρο που ονοµάζεται εκπαίδευση ενηλίκων (Χασιώτης ,  2010: 

205).   

 

Ως εναλλακτική ερευνητική πρακτική, η δική µας µέθοδος, διαπνέεται από την πεποίθηση 

ότι η επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να επιδιώκει απλώς την απόκτηση γνώσης, αλλά 

κυρίως να αποτελεί µια µορφή συνειδητής κοινωνικής πρακτικής (Χασιώτης ,  2010: 

177).  

 

Η κριτική προσέγγιση στη διδασκαλία παρουσιάζεται ως µια δυνατότητα υπέρβασης της 

σχολικής πραγµατικότητας, που καταγράφεται καθηµερινά. Αυτή η διαδικασία 

πραγµατοποιείται µέσα από τη σταδιακή µετάβαση από την υπαρκτή κατάσταση της 

χειραγώγησης σε µια επιθυµητή κατάσταση της χειραφέτησης των παιδιών 

(Χατζηνικολάου ,  2005: 9).  

 

Έγινε προσπάθεια κατανόησης των φαινοµένων της έρευνας, χωρίς ωστόσο εύκολες 

αξιολογήσεις, στερεότυπα ή µεροληπτικές γενικεύσεις. Οι αρχικές κατανοήσεις 

εκλεπτύνονται µέσω ερµηνείας και αυτή µε τη σειρά της αναδεικνύει περαιτέρω ερωτήµατα. 

Η θεωρία µας αναδύεται σταδιακά µέσα από τα δεδοµένα µας, τα οποία δοµούνται γύρω 
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από µια οµάδα κατηγοριών και εννοιών, αναδεικνύοντας τις σχέσεις που έχουν οι 

διαφορετικές κατηγορίες µεταξύ τους και τη λογική αλληλουχία των δεδοµένων – στοιχείων 

(Ροδοπούλου ,  2010: 95).   

 

 

5.1.2.7 Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. 
 

Με  βάση  την  έβδοµη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  (64%), η  τεχνική  βρίσκεται  

σε  µικρότερο  ποσοστό  (29%) ενώ  η  χειραφετική  διάσταση  καταλαµβάνει  

στα  χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  µικρό  ποσοστό  σε  σχέση  µε  τις  

άλλες  διαστάσεις  (7%),  (γράφηµα ,  5.8).  

 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
29%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
7%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
64%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
(γράφηµα ,  5.8)

 
 
 

Οι  έ .δ .  που  µελετήσαµε  διατηρούν  σε  υψηλό  ποσοστό  ένα  βασικό  

χαρακτηριστικό  της  συγκεκριµένης  µεθοδολογίας  που  είναι  η  

συνδυασµένη  χρήση  ποιοτικών  και  ποσοτικών  εργαλείων  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων .  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  της  έ .δ .  σε  

συνδυασµό  µε  την  τριγωνοποίηση  των  εργαλείων ,  των  πηγών  και  των  
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αποτελεσµάτων ,  αποτελεί  το  βασικό  όπλο  εγκυρότητας  της  ερευνητικής  

διαδικασίας  και  των  αποτελεσµάτων  –  συµπερασµάτων  που  εξάγονται .  

Όσον  αφορά  τα  εργαλεία  έρευνας  στο  µεγαλύτερο  ποσοστό  (64%) στις  

έρευνες  που  µελετήσαµε  έχουν  ποιοτικά  χαρακτηριστ ικά ,  ενώ  η  

τριγωνοποίηση  αποτελεί  βασική  πρακτική  συλλογής  και  επεξεργασίας  

των  δεδοµένων .    

 
 
Η έρευνά µας είναι ποιοτική εφόσον δεν προσπαθεί να παράγει έναν κανονιστικό 

ρυθµιστικό ρόλο (Τσάφος ,  1998: 138, τόµος  Ι) .  Επιτύχαµε έτσι τον τριγωνισµό 

(triangulation), που µας επέτρεπε τη σύνθεση και την αντιπαράθεση πληροφοριών που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές (διδάσκων – µαθητής – παρατηρητής)  (Τσάφος ,  

1998: 178, τόµος  Ι) .  

 
Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα σχεδιασµό ο οποίος προβλέπει 

καταρχήν τη δηµιουργία τριών οµάδων, µε συµµετοχή σε όλες του ερευνητή. Η µια µε 

µαθητές, η άλλη µε διευθυντές και η τρίτη µε εκπαιδευτικούς. […] Στη συνέχεια όλοι µαζί 

θα επιχειρήσουν αποτίµηση, (τριγωνισµό, µε την έννοια που του αποδίδεται στην Ενεργό 

Έρευνα) της όλης προσπάθειας (Κεκές ,  1996: 167).   

 

Αντιλαµβανόµαστε βέβαια το πόσο γενικός και µη µετρήσιµος είναι ένας τέτοιος σκοπός. 

Αυτό σηµαίνει, ότι κεντρική θέση στην προσέγγισή µας θα έχουν τα ποιοτικά στοιχεία που 

θα προκύψουν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα παραβλέψουµε και τις ποσοτικές µετρήσεις, 

όπου κριθεί ότι έχουν νόηµα και µπορούν να βοηθήσουν, (π.χ. στην κατανόηση µιας 

πρακτικής ή της κατάστασης µέσα στην οποία εντάσσεται αυτή η πρακτική) (Κεκές ,  

1996: 189).  

 
Στην παρούσα έρευνα εφαρµόζονται δυο διαφορετικά είδη τριγωνοποίησης (α) 

µεθοδολογική (β) των συνδυασµένων επιπέδων. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων 

γίνεται µέσα από τη Θεµελιωµένης Θεωρία (Grounded theory) (Φραγκάκη ,  2008 :  

v i i i ) .
 

 
Για τη συλλογή των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν πολλαπλές µέθοδοι όπως, 

ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια, κλείδες παρατήρησης και αξιολόγησης, εννοιολογική 

χαρτογράφηση, βιντεοσκόπηση και συνεντεύξεις (ατοµικές και οµαδικές) 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 36). 
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Πρόκειται για µια σειρά από ερευνητικά εργαλεία τα οποία καλύπτουν συγκεκριµένους κάθε 

φορά στόχους διερεύνησης που συνδέονται µε τις παραπάνω θεµατικές και οδηγούν στη 

συλλογή ποσοτικών ή ποιοτικών δεδοµένων κάθε φορά. Αυτά είναι:  

α, γραπτά ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια 

β, ερωτηµατολόγια µε ανοιχτές ερωτήσεις 

γ, γραπτές δραστηριότητες, όπως θέµατα για εκθέσεις ή συγγραφή άλλων κειµένων 

δ, ερωτηµατολόγια για συνεντεύξεις και συζητήσεις σε οµάδες εστίασης (Κουϊµτζή  –  

∆εληγιάννη ,  2002: 393).  

 

[…]  τα ερευνητικά ερωτήµατα διερευνώνται τόσο µέσω της ανάλυσης λόγου στα πλαίσια 

της οµάδας, όπου οι µαθητές συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση µιας δραστηριότητας, 

ή µέσα από την ανάλυση διαλόγων µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, που λαµβάνουν 

χώρα στα πλαίσια της ολοµέλειας της σχολικής τάξης, όσο και µέσω ανάλυσης 

περιεχοµένου των γραπτών απαντήσεων των µαθητών σε φύλλα αξιολόγησης τα οποία τους 

διανεµήθηκαν στη διάρκεια της φάσης κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδακτική 

παρέµβαση (Λαθούρης ,  2008: 145).  

 
 

Σε  ένα  σηµαντικό  ποσοστό  (29%) στα  χαρακτηριστικά  των  

ερευνών  που  µελετήσαµε ,  δείχνουν  ότι  οι  ερευνητές /τριες  συγχέουν  την  

έρευνα  δράσης  µε  την  πειραµατική  µέθοδο  σε  µια  µελέτης  περίπτωσης .  

Ακολουθούν  τους  ερευνητικούς  κύκλους  της  έ .δ .  κάνοντας  µια  

πειραµατική  έρευνα ,  µε  πειραµατική  οµάδα  και  οµάδα  ελέγχου .  Αυτό  

έχει  σαν  αποτέλεσµα  να  χρησιµοποιούν  θετικιστικού  χαρακτήρα  

πειραµατική  µεθοδολογία  µε  τα  ανάλογα  εργαλεία :  την  παρατήρηση ,  το  

ερωτηµατολόγιο ,  παράγοντας  γνώση  µε  χαρακτήρα  πρόβλεψης .  Επίσης  

διατυπώνουν  υποθέσεις  παρεµβαίνοντας  και  ρυθµίζοντας  παράγοντες  – 

µεταβλητές ,  που  καθορίζουν  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας .   

 

Καθένας από τους τρεις εκπαιδευτικούς της πειραµατικής οµάδας, σχεδίασαν, οργάνωσαν 

και ολοκλήρωσαν ένα διαπολιτισµικό project µε τη βοήθεια του ερευνητή  (Magos, 

2007: 1105).  

 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν οι µαθητές δυο τµηµάτων της ΣΤ΄ τάξης του 13ου & 21ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Κερατσινίου. Κριτήρια για την επιλογή του ανωτέρω πληθυσµού 

αποτέλεσαν […]  (Λυκοσκούφη ,  2005:  76) .  
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Με βάση τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω µεθοδολογικών προσεγγίσεων καταλήξαµε ότι η 

έρευνά µας συνδύασε στοιχεία τόσο της µελέτης περίπτωσης όσο και του διδακτικού 

πειράµατος και της έρευνας δράσης (Λυκοσκούφη ,  2005:  76 ) .  

 

Η µελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα καθόσον εναρµονίζεται µε τη 

φιλοσοφία της προβληµατικής των βασικών σκοπών και στόχων της (Αλεξανδράτος ,  

2005: 213).  […] χρησιµοποιήθηκε ποικιλία ερευνητικών εργαλείων όπως τα 

ερωτηµατολόγια, η συνέντευξη, η ανάλυση λόγου και οι εννοιολογικοί χάρτες 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 219).  Η αξιοπιστία της έρευνας διαπιστώθηκε µε τη µέθοδο 

της τριγωνοποίησης (Αλεξανδράτος ,  2005:  224).  Ο δάσκαλος της πειραµατικής 

οµάδας καθώς και οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε το Μultimedia Builder µέσω 

δραστηριοτήτων που σχεδιάσαµε (Αλεξανδράτος ,  2005: 227).  

 

 

Η στάση της δασκάλας της τάξης παρέµβασης αξιολογήθηκε τόσο από την ίδια µέσα από 

αυτοπαρατήρηση της δράσης της, όσο και από εξωτερικό παρατηρητή. Η στάση της 

δασκάλας στην τάξη ελέγχου αξιολογήθηκε από εξωτερικό παρατηρητή. Η ενεργοποίηση 

των µαθητών στην τάξη περέµβασης αξιολογήθηκε από τη δασκάλα παρέµβασης και από 

εξωτερικό παρατηρητή, ενώ στην τάξη ελέγχου µόνο από εξωτερικό παρατηρητή (Μίχου ,  

2005: 59).  

 

 

Σε  ένα  πολύ  µικρό  ποσοστό  (7%) στα  χαρακτηριστικά  των  

ερευνών ,  που  µελετήσαµε ,  εµφανίζεται  το  κριτικό  επιστηµολογικό  

«παράδειγµα» και  οι  κριτικές  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις ,  που  

σχετίζονται  µε  το  λόγο  και  τις  ηγεµονικές  πράξεις  που  καλλιεργεί ,  ή  

γίνονται  εθνογραφικές  προσεγγίσεις  και  συµµετοχική  παρατήρηση .   

 
 
Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέξουµε τη στάση του απλού 

παρατηρητή οπότε σε συνεργασία µε τους γονείς τους, την τοπική αυτοδιοίκηση και το 

σχολείο αναλαµβάνουµε κάποια από αυτά να επιλύσουµε ή να πάρουµε θέση αλληλεγγύης 

µαζί µε τα παιδιά και να κινητοποιήσουµε στην κοινωνία την παραβίαση των δικαιωµάτων 

τους και τα προβλήµατα που αυτήν προκύπτουν […] (Χατζηνικολάου ,  2005: 12).  

Προφανώς η προσέγγιση αυτή µέσα από τη συµµετοχική παρατήρηση διαµορφώνει 

καθηµερινά τόσο τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής παρέµβασης όσο και το εµπειρικό 

πλαίσιο της έρευνάς µας (Χατζηνικολάου ,  2005: 8).  
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∆εν επέλεξα το µοντέλο της παρέµβασης του ερευνητή, που αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως 

κάτι στο οποίο επενεργεί, χωρίς τη συµµετοχή των ατόµων που είναι οργανικό µέρος της 

εθνογραφικής σκηνής […]  ∆ιεξήγαγε  […]  συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς και µαθητές 

µε σκοπό την ερµηνεία των γεγονότων και των πρακτικών ανάγνωσης (Βεκρής ,  2009:  

104).
 

 
Τα µέσα και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα για την καλύτερη συλλογή των 

στοιχείων και την υλοποίηση της παρέµβασης ήταν: α) το προσωπικό ηµερολόγιο 

καταγραφής, β) οι ατοµικές ή συλλογικές συζητήσεις µε τους κρατούµενους κατά τη 

διάρκεια ή εκτός των ωρών των µαθηµάτων, γ) οι φωτογραφίες, δ) η προβολή ταινιών, ε) 

οι εφηµερίδες (ελληνικές και ξένες) και τα περιοδικά, στ) η παραγωγή υλικού 

αλφαβητισµού και ζ) η αξιολόγηση µε τη συγγραφή από τους ίδιους τους κρατούµενους ενός 

βιβλίου µε τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν και αφορούσαν τα δικαιώµατά τους, την 

καθηµερινότητα στη φυλακή και άλλα (Χασιώτης ,  2010: 208).   

 

Η αντικειµενικότητα αποκτά µια άλλη διάσταση στην ποιοτική έρευνα δράσης: έλλειψη 

εξουσιαστικού λόγου, αλληλεπίδραση υποκειµένων, έκφραση συµφωνίας/πλειοψηφίας. Ο 

τριγωνισµός και η διυποκειµενικότητα διαµορφώνουν µια ρεαλιστικότερη εικόνα της 

κατάστασης που διερευνάται (Ροδοπούλου ,  2010: 83).  

 

5.1.2.8 Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της. 
 

Με  βάση  την  όγδοη  κατηγορία ,  στα  χαρακτηριστικά  των  

εκπαιδευτικών  ε .δ .  που  µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  

(56%) αλλά  η  τεχνική  βρίσκεται  σε  µεγάλο  ποσοστό  (27%). Η  

χειραφετική  διάσταση  καταλαµβάνε ι  στα  χαρακτηριστικά  της  

κατηγορίας  αρκετά  µικρό  ποσοστό  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  διαστάσεις  

(17%), (γράφηµα ,  5.9).  
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8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή 
της. 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
27%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
17%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
56%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
(γράφηµα ,  5.9)

 
 

Σε  ένα  µεγάλο  ποσοστό  (56%) τα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  

που  µελετήθηκαν ,  δείχνουν  ότι  οι  ερευνητές /τριες  κατανοούν  ότι  η  

έρευνα  δράσης  δε  µπορεί  να  προβεί  σε  διατύπωση  κανονιστικών  

συµπερασµάτων ,  ούτε  σε  διεύρυνση  των  αποτελεσµάτων  δίνοντας  

γενικές  κατευθύνσεις .  Ο  σχετικός  – τοπικός  χαρακτήρας  της  γνώσης  που  

προκύπτει  είναι  αυτονόητος  και  αναγνωρίζεται  από  τους  

ερευνητές /τριες .   

 

∆εν προσπαθήσαµε µε την ερευνά µας µα καταλήξουµε σε γενικεύσεις, αλλά σε υποθέσεις  

(Κατσαρού ,  1998: 127, α΄  µέρος ) .   

 

Η γνώση που παρήχθει δέθηκε την επίδραση της θεωρίας, χωρίς όµως να καθοριστεί από 

αυτή (Κατσαρού ,  1998: 141, α΄  µέρος ) .  

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων ως συµπληρωµατικό εργαλείο στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση είναι χρήσιµη στην πράξη γιατί αναφέρονται στη µάθηση, διδασκαλία 

και εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εµπλέκονται οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες αλλά 

και διδάσκοντες (Thorpe, 1998) (Ρωσσίου ,  2010: 110).  
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Συνοψίζοντας, φαίνεται πως οι εµπειρίες του προγράµµατος πράγµατι βοήθησαν τους 

µαθητές να κατανοήσουν τη σύνθετη φύση του περιβαλλοντικού ζητήµατος και να 

διακρίνουν τις δικές τους δυνατότητες κοινωνικής παρέµβασης, που είναι ο τελικός στόχος 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (UNESCO, 1978) (Καµαρινού ,  1995: 299).   

 

Από την άλλη η συµµετοχή στην έρευνά µας µιας µικρής οµάδας παιδιών την καθιστά 

έρευνα µικρής κλίµακας που δεν αποσκοπεί σε γενίκευση των συµπερασµάτων της. Όσον 

αφορά στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος ο ρόλος της 

πειραµατικής οµάδας είναι ενεργητικός (Λιθοξοΐδου ,  2006: 61).  

 

Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι τα συµπεράσµατα που ακολουθούν 

υπόκεινται στους περιορισµούς µιας µελέτης περίπτωσης µικρού δείγµατος και δεν µπορούν 

να αποτελέσουν θέσεις γενικευµένου χαρακτήρα (Γκαράνης ,  2009: 199).   

 

Εξάλλου από την εποχή του Κοµένιου είναι γνωστό ότι µπορούµε να διδάξουµε τα ίδια 

πράγµατα σε παιδιά µε διαφορετικές µαθησιακές δυνατότητες, αρκεί να τα διδάξουµε µε 

διαφορετικό τρόπο. Ο δάσκαλος µε την ευαισθησία του και την ιδιαίτερη γνώση της τάξης 

του θα κρίνει αν µπορεί να εισηγηθεί τη µέθοδο (Μπέλλα ,  1999: 210) .     

  

Ένα  µεγάλο  επίσης  µέρος  των  ερευνητών /τριών  συνδέουν  την  έ .δ .  

µε  την  πειραµατική  έρευνα  µε  αποτέλεσµα  να  θεωρούν  ότι  τα  

αποτελέσµατα  και  η  γνώση  που  παρήχθει  µπορούν  να  διευρυνθούν  είτε  

γιατί  επιβεβαιώνουν  άλλες  έρευνες  είτε  γιατί  το  δείγµα  που  έλαβε  µέρος  

στην  έρευνα  είναι  αρκετά  µεγάλο  για  να  εξάγουµε  γενικά  

συµπεράσµατα .  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  στις  έρευνες  εµφανίζονται  σε  

ποσοστό  (27%).  

 
Έχοντας συνδέσει τη θεωρία µε την πράξη και τις ερευνητικές υποθέσεις µε την επαλήθευσή 

τους µέσα από τα ευρήµατα που προέκυψαν, καταλήξαµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τις δυνατότητες µεθόδευσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε 

τρόπους που δραστηριοποιούν τους µαθητές και προάγουν τις ιστορικές γνώσεις τους. Η 

συµπληρωµατικότατα των ερευνητικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, η µακρά 

διάρκεια της εφαρµογής της (ένα σχολικό έτος) το πλήθος των συµµετεχόντων (7 

εκπαιδευτικοί και 184 µαθητές) και το κλίµα εµπιστοσύνης και άνεσης που δηµιουργήθηκε 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες (εκπαιδευτικούς, µαθητές, ερευνήτρια) – χάρη στη συχνή 

παρουσία της ερευνήτριας στα σχολεία και σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική ιδιότητά της, 

θεωρούµε ότι στοιχειοθετούν σε ικανοποιητικό βαθµό την εσωτερική εγκυρότητα των 

συµπερασµάτων της έρευνας και σκιαγραφούν µια εικόνα η οποία δεν εφίσταται σηµαντικά 
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από την πραγµατική. Με βάση την εγκυρότητα των συµπερασµάτων αυτών µπορούµε να 

προβούµε στη διατύπωση προτάσεων σχετικών µε τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

Ιστορίας (Ευσταθίου ,  2005: 334).  

 
 
Η βασική υπόθεση στην παρούσα έρευνα στηρίζεται στην άποψη ότι ένα κατάλληλα 

διαµορφωµένο περιβάλλον προσχολικής εκπαίδευσης πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσµατα και 

υλικά, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν ενδιαφέρον και 

κίνητρα µάθησης για µια πρώτη προσέγγιση στις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης 

[…] (∆ανιηλίδου ,  2004: 84).  Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ένα εµπλουτισµένο και 

κατάλληλα οργανωµένο περιβάλλον, µε ειδικά σχεδιασµένο γλωσσικό υλικό, δίνει τη 

δυνατότητα στο παιδί της προσχολικής ηλικίας να εξερευνήσει, να παρατηρήσει, να 

καταγράψει διαφορές και οµοιότητες, να συγκρίνει, να κατανοήσει, ακολουθώντας το δικό 

του χρόνο και ατοµικό ρυθµό (∆ανιηλίδου ,  2004: 182).  

 

Το όλο εγχείρηµα, η ανταπόκριση, η συµµετοχή, οι εργασίες οι κατασκευές των µαθητών 

και ο προγραµµατισµός των κατασκευών τους, έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ροµποτική 

µπορεί να αποτελέσει µια από τις καλύτερες προτάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν µέσα 

σε αυτό το πλαίσιο (της ευέλικτης ζώνης). Θα χαρακτηρίζαµε την πρόταση παιδαγωγικά 

άρτια (Τσοβόλας ,  2006: 105).   

 

 
Σε  ένα  καλό  ποσοστό  (17%) στα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  που  

µελετήθηκαν  φαίνεται  να  αναγνωρίζεται  από  τους  ερευνητές /τριες  η  

σχετικότητα  της  γνώσης  και  οι  περιορισµοί  των  πλαισίων  µέσα  στα  

οποία  παρήχθη .   

 
Η σχετικοποίηση των αντιλήψεων για τα πράγµατα βοήθησε στο να γίνουµε περισσότερο 

ανεκτικοί, αποφεύγοντας την απολυτοποίηση των πάντων. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε 

το ενδιαφέρον για την προσωπική θεωρία, τη δική µας και των άλλων, µε αποτέλεσµα να 

διευρύνεται συνεχώς το «πεδίο σύζευξης» των προσωπικών µας «κατασκευών – εικόνων» 

για τα πράγµατα και συνεπώς να βελτιώνεται η επικοινωνία µεταξύ µας (Κεκές ,  1996: 

407).  

 

Για µας, θεωρούµε πως η συνδιαπραγµάτευση όλων των προβληµάτων των παιδιών των 

Ροµά µε τα ίδια και τους γονείς τους καταλήγει σε µια υπόσχεση ζωής για να µη µείνει 

κανένα παιδί Ροµά έξω από το σχολείο, γι’ αυτό κρίνουµε ότι δεν θα καταλήξουµε σε 

συγκεκριµένες προτάσεις γενικής υιοθέτησης και εφαρµογής  (Χατζηνικολάου ,  2005: 

467).  
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Με άλλα λόγια θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς πως η µέθοδος αυτή αυτούσια θα µπορεί 

να εφαρµοστεί εξ ολοκλήρου όπου υπάρχουν παιδιά Ροµά, να δώσει λύσεις χωρίς να 

διερευνηθούν και να αναλυθούν οι κατά τόπους συνθήκες και το πλέγµα των σχέσεων, που 

επικρατεί επί τόπου ανάµεσα στους αποκλεισµένους Ροµά και µη Ροµά της πλειοψηφίας. 

Μπορεί όµως να αποτελέσει όλη αυτή η εµπειρία ένα πολύτιµο υλικό για προβληµατισµό 

και ανάπτυξη κριτικής (Χατζηνικολάου ,  2005: 468).  

  

Η έρευνά µας δεν θέλει να αποτελέσει απλώς ένα πρακτικό µοντέλο για την επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ούτε φιλοδοξεί να διατυπώσει γενικεύσιµα µοντέλα έρευνας 

για τον αλφαβητισµό ενηλίκων που ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Θέλει 

όµως να συµβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και 

πράξης που αφορούν αυτές τις οµάδες (Χασιώτης ,  2010: 209).  

 
Βασικό σηµείο της επιµορφωτικής και ερευνητικής-διδακτικής δράσης είναι η πρόκληση 

διδακτικής αλλαγής, υιοθετώντας ως σχέδιο της κεντρικής δραστηριότητας της διατριβής, 

ένα «πλαίσιο διάγνωσης και πρόκλησης διδακτικής αλλαγής» µε µακροπρόθεσµο στόχο την 

κοινωνική αλλαγή, στα πλαίσια µιας µακροπρόθεσµης πολιτικής  (Φραγκάκη ,  2008:  

v i i i ) .  

 
 
 
 
 

5.1.2.9 Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 
(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή.  

 

Με  βάση  την  ένατη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .  που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  τεχνική  διάσταση  (47%) και  ακολουθεί  η  

πρακτική  σε  µεγάλο  ποσοστό  (43%). Η  χειραφετική  διάσταση  

καταλαµβάνει  στα  χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  αρκετά  µικρό  

ποσοστό  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  δύο  διαστάσεις  (10%), (γράφηµα ,  5.10).  
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9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 
(ιεραρχικές - συνεργατικές - ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 

αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
47%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
10%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
43%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
 

(γράφηµα ,  5.10)
 

 
Ένα  από  τα  βασικά  µειονεκτήµατα  των  ερευνών  που  µελετήσαµε  

είναι  ότι  τα  µέλη  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας ,  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης ,  οι  µαθητές  δε  συµµετέχουν  ισότιµα  στο  σχεδιασµό ,  στην  

επιλογή  των  εργαλείων ,  στα  µεθοδολογικά  βήµατα  της  έρευνας .  Οι  

σχέσεις  ερευνητή /τριας  και  υποκειµένων  είναι  ιεραρχικές .  Επίσης  

κάποια  υποκείµενα  στις  έρευνες  που  µελετήσαµε  αποχωρούν  από  τις  

διαδικασίες  ή  αντιδρούν  σε  κάποιες  από  αυτές .  ∆ηλαδή  οι  εκπαιδευτικοί  

της  πράξης  απλά  συµµετέχουν  στην  έρευνα  (υπό  την  σκιά  των  

εκπαιδευτικών  – ερευνητών)  χωρίς  να  τους  δίδεται  η  ευκαιρία  να  

αναπτυχθούν  επαγγελµατικά .  Οι  δε  µαθητές  δεν  αποκτούν  κουλτούρα  

ισότιµης  συµµετοχής ,  αλλά  καλλιεργείται  σε  αυτούς ,  η  υποταγή  και  η  

αποδοχή  των  εξουσιών  (θεσµικών  ή  µη)  και  του  ελέγχου .  

 Αυτή  η  διάσταση  στις  έρευνες  που  µελετήσαµε  «ακυρώνει» ένα  

από  τα  βασικά  πλεονεκτήµατα  της  έ .δ .  στην  εκπαίδευση ,  τη  δυνατότητα  

ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης  να  είναι  ερευνητής  που  στοχάζεται  – 

αναστοχάζεται  πάνω  στην  ίδ ια  του  την  πράξη .  Επίσης ,  κάποιοι  

ερευνητές /τριες  στις  έρευνες  που  µελετήθηκαν  αντικαθιστούν  τους  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης  µε  δικούς  τους  συνεργάτες ,  για  να  ελέγχουν  

βασικούς  παράγοντες  εξέλιξης  της  έρευνας .  Για  την  ένατη  κατηγορία  
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φαίνεται  οι  έ .δ .  που  µελετήσαµε  να  έχουν  τεχνικά  χαρακτηριστικά  σε  

ποσοστό  (47%).  

 

 

Ασφαλώς, η ερευνήτρια συνεργάστηκε και µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος της 

έδωσε χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά και 

για τη διδασκαλία καθ’ αυτή (∆αρβούδη ,  2008: 93).  

 

Ένα βασικό κριτήριο επιλογής των µαθητών για τη συµµετοχή τους στο ερευνητικό δείγµα, 

υπήρξε και η σχετική εξοικείωσή τους µε τη χρήση του υπολογιστή, λόγω της περιορισµένης 

δυνατότητας των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, που δεν ανήκαν στο σχολείο 

αυτό, να απασχολήσουν µαθητές για µακρύ χρονικό διάστηµα (Αλεξανδράτος ,  2005: 

221).   

 

[…]  έκρινα ωφέλιµη την άµεση παρατήρηση µιας διδακτικής ώρας κάθε εκπαιδευτικού 

στην τάξη. Αυτό ωστόσο δεν επιτεύχθηκε καθώς µετά από τις δυο πρώτες προσπάθειες 

αντέδρασαν οι συνάδελφοι, που δε συµµετείχαν στο πρόγραµµα, για προσωπικές τους 

ανησυχίες κι οι παρατηρήσεις διακόπηκαν (Σπανακά ,  2005: 104).   

 

Με κάθε άτοµο η οµάδα η ερευνήτρια εργάστηκε µεµονωµένα, ενώ υπήρχε παράλληλα 

συνεργασία µεταξύ των οµάδων ή ατόµων για την πορεία των έργων τους (Σπανακά ,  

2005: 106).  

 

Πολλές αντιστάσεις προήλθαν από τον ίδιο το χώρο των εκπαιδευτικών […] Στην παρούσα 

προσπάθεια αναδείχθηκαν εγωισµοί και ανταγωνισµοί οι οποίοι έφτασαν µέχρι το σηµείο 

εχθρότητας. Οι µεγαλύτερες πιέσεις που δέχθηκε η ερευνήτρια προήλθαν από την 

καθιερωµένη εικόνα του σχολείου ενώ έντονο ήταν το αίσθηµα απογοήτευσης και χάραξης 

προσωπικής µοναχικής πορείας (Ροδοπούλου ,  2010: 111).    

 

 

Σε  ένα  µεγάλο  ποσοστό  (43%) τα  ερευνητικά  υποκείµενα  

συµµετάσχουν  στην  έρευνα  εθελοντικά ,  µε  διάθεση  συνεργασίας ,  

αλληλοκατανόησης ,  σχεδόν  ισότιµης  συµµετοχής  σε  σχεδιασµούς  και  

ερευνητικά  βήµατα ,  στοχεύοντας  στη  δική  τους  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  και  στη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  τους  πραγµατικότητας .  

Προβλήµατα  αντιµετωπίζουν  οι  ερευνητές  σε  µακροχρόνιες  έ .δ .  όταν  

κάποιοι  από  τους  εκπαιδευτικούς  – συνεργάτες  αποχωρούν  για  

προσωπικούς  ή  επαγγελµατικούς  λόγους .    
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της έρευνας υπήρξε καθοριστικός. Πριν 

ακόµη αρχίσει η ερευνητική διαδικασία υπήρξε αµοιβαία ενηµέρωση ερευνητή και 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν για τις απαιτήσεις της έρευνας, ενώ οι 

ίδιοι παρείχαν χρήσιµες πληροφορίες για την κουλτούρα της σχολικής τους τάξης 

(Λαθούρης ,  2008: 144).  

 

Ως εκ τούτου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα έρευνας προκειµένου να αναδειχθούν οι 

«φωνές» των ίδιων των φοιτητών ώστε να σχεδιαστούν τα προγράµµατα σπουδών 

προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους (Ρωσσίου ,  2010: 97).   

 

Οι καθηγητές – σύµβουλοι διατήρησαν σηµαντικό έλεγχο της ΟΣΤ αρχικά αλλά στη 

συνέχεια οι φοιτητές είχαν µεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία να θέσουν ζητήµατα για 

συζήτηση αν και ανέµεναν από τους διδάσκοντες να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο, 

παραµένοντας σε στερεότυπα συµπεριφοράς παραδοσιακής τάξης (Ρωσσίου ,  2010: 

342).   

 

Οι διδάσκουσες […] είδαν από την αρχή  τη συντονίστρια όχι σαν εξωτερικό παράγοντα 

[…] αλλά ως συνάδελφο που τους πρότεινε εντελώς εθελοντική συµµετοχή σε µια δουλεία 

που ένιωθαν ότι τις αφορούσε άµεσα (Κατσαρού ,  1998: 139, α΄  µέρος ) .    

 

Κατά την ερευνητική µας προσπάθεια οι διδάσκουσες ανέλαβαν ενεργητικούς ρόλους για να 

διαµορφώσουν τους σκοπούς και τα µέσα διδασκαλίας (Κατσαρού ,  1998: 132, α΄  

µέρος ) .  

 

Η σχολική έρευνα στηρίχθηκε σε µια κριτική προοπτική. ∆ιδασκόµενοι και διδάσκοντες 

προβληµατίστηκαν πάνω στις διδακτικές τακτικές, στις προϋποθέσεις µάθησης και στον 

τρόπο βελτίωσής τους  (Μπέλλα ,  1999: 200) .  

 

Η συµπληρωµατικότητα των ερευνητικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, η µακρά 

διάρκεια της εφαρµογής της (ένα σχολικό έτος) το πλήθος των συµµετεχόντων (7 

εκπαιδευτικοί και 184 µαθητές) και το κλίµα εµπιστοσύνης και άνεσης που δηµιουργήθηκε 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες (εκπαιδευτικούς, µαθητές, ερευνήτρια) – χάρη στη συχνή 

παρουσία της ερευνήτριας στα σχολεία και σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική ιδιότητά της, 

θεωρούµε ότι στοιχειοθετούν σε ικανοποιητικό βαθµό την εσωτερική εγκυρότητα των 

συµπερασµάτων της έρευνας και σκιαγραφούν µια εικόνα η οποία δεν αφίσταται σηµαντικά 

από την πραγµατική (Ευσταθίου ,  2005: 334).  
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Εκτός από τη νηπιαγωγό – ερευνήτρια στην έρευνα εµπλέκεται άλλη µία νηπιαγωγός (το  

νηπιαγωγείο είναι ολοήµερο και απασχολεί δύο εκπαιδευτικού) καθώς και δάσκαλοι και 

µαθητές των δύο συστεγαζόµενων δηµοτικών σχολείων, οι οποίοι συµµετέχουν ενεργητικά 

σε ορισµένες φάσεις του προγράµµατος (Λιθοξοΐδου  2006: 79).  

 

Οι τέσσερις από τις επτά φιλολόγους ανταποκρίθηκαν µε προθυµία (Βεκρής ,  2009: 

109).  Οι εκπαιδευτικοί επεδίωκαν την επαγγελµατική τους εξέλιξη στη διδακτική της 

Γλώσσας, σε ένα µάθηµα στο οποίο κατ’ εξοχήν νιώθουν ελλιπείς και αναποτελεσµατικοί 

(Βεκρής ,  2009: 191).  

 

Κατά τη δεύτερη χρονιά της έρευνας διαφοροποιήθηκαν […] αρκετές συνθήκες όσον 

αφορά τη σύνθεση της ερευνητικής µας οµάδας. Από τους δέκα συναδέλφους που πήραν 

µέρος στην α΄ ερευνητική φάση, µόνον πέντε συµµετείχαν στη δεύτερη (Κατσαρού ,  

1998: 148, β  µέρος ) .  

 

Σε  ένα  µικρό  ποσοστό  (10%) ερευνητές /τριες  και  υποκείµενα  

συµµετέχουν  ισότιµα  σε  όλες  τις  διαδικασίες  της  έρευνας  και  

συσστρατεύονται  σε  ένα  κοινό  στόχο .   

 

Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέξουµε τη στάση του απλού 

παρατηρητή οπότε σε συνεργασία µε τους γονείς τους, την τοπική αυτοδιοίκηση και το 

σχολείο αναλαµβάνουµε κάποια από αυτά να επιλύσουµε ή να πάρουµε θέση αλληλεγγύης 

µαζί µε τα παιδιά και να κοινοποιήσουµε στην κοινωνία την παραβίαση των δικαιωµάτων 

τους και τα προβλήµατα που αυτήν προκύπτουν (Χατζηνικολάου ,  2005: 12).  

 

Έτσι ο ερευνώµενος γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους πραγµατοποιείται η έρευνα και 

για τους οποίους συµµετέχει σε αυτή, και όταν αυτοί τον αφορούν πραγµατικά, συµµετέχει 

µε ενδιαφέρον χωρίς να επιχειρεί να εξαπατήσει τον ερευνητή, κάτι που φοβάται το 

κλασικό µοντέλο […] (Χασιώτης ,  2010: 182).  
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5.1.2.10  Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ. – αναστοχασµός στις διαδικασίες.  
 

Με  βάση  την  δέκατη  κατηγορία ,  στις  εκπαιδευτικές  έ .δ .   που  

µελετήσαµε ,  κυριαρχεί  η  πρακτική  διάσταση  (60%), η  τεχνική  βρίσκεται  

σε  µικρό  σχετικά  ποσοστό  (20%) ενώ  χειραφετική  διάσταση  

καταλαµβάνει  στα  χαρακτηριστικά  της  κατηγορίας  σχεδόν  ισότιµο  

ποσοστό  µε  την  τεχν ική  διάσταση  (20%), (γράφηµα ,  5.11).  

 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ. - αναστοχασµός στις διαδικασίες.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
20%

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 
20%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
60%

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ 

 
           (γράφηµα ,  5 .11)

 
 

Βασικό  χαρακτηριστικό  στην  έ .δ .  ε ίναι  οι  στοχαστικές  και  

αναστοχαστικές  διαδικασίες  ερευνητών /τριών  και  υποκειµένων  πάνω  

στην   εκπαιδευτική  πράξη  και  στα  αποτελέσµατά  της .  Επίσης  σπουδαίο  

ρόλο  στην  έ .δ .  έχει  το  δηµοκρατικό  – συµµετοχικό  – συνεργατικό  

πνεύµα  µέσα  στο  οποίο  εκτυλίσσεται  η  έ .δ .  και  ο  αναστοχασµός  πάνω  

στις  διαδικασίες  που  προάγουν  αυτή  την  αξία .  Στις  έρευνες  που  

µελετήσαµε  σε  υψηλό  ποσοστό  (60%) αξιολογούνται  οι  διαδικασίες  και  

η  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαιδευτικής  πράξης  καθώς  και  τα  

αποτελέσµατα  σε  σχέση  µε  τις  αρχικές  υποθέσεις  κάθε  ερευνητικού  

κύκλου .  Μέρος  της  αναστοχαστικής  διαδικασίας  υπονοµεύεται  στις  

έρευνες  από  την  εφαρµογή  των  πειραµατικών  µοντέλων  (πειραµατικής  
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οµάδας  και  οµάδας  ελέγχου )  καθώς  και  του  µοντέλου  αξιολόγησης  pre – 

post  test ,  τα  οποία  υποβιβάζουν  την  αξία  αναστοχαστικών  διαδικασιών .   

 

Στην εκ των υστέρων ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, αναδεικνύονται πτυχές της 

έρευνας από την αποκτηθείσα εµπειρία του ερευνητή και των συµµετεχόντων στην έρευνα 

(Βεκρής ,  2009: 104) 

 

Η ερευνήτρια παρατηρεί τη µεγάλη δυσκολία των συµµετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών να εντάξουν την επιµορφωτική και ερευνητική-διδακτική δράση στο 

καθηµερινό τους πρόγραµµα […]  (Φραγκάκη ,  2008:  343 ) .   

 

Η ποιοτική αξιολόγηση αυτής της µορφής, υποστηρίζοντας µια ∆ιδακτική του Ενεργού 

Υποκειµένου, συνθέτει κριτήρια αξιολόγησης µαζί µε τους επιµορφούµενους και συντελεί 

στην αυτοκριτική του έργου τους µέσα από αναστοχαστικές διεργασίες, στην κριτική από 

τους µαθητές τους κατά τη διδακτική πράξη, στην κριτική από την επιµορφώτρια που 

λειτουργεί ως «κριτική φίλη» (Φραγκάκη ,  2008 :  352 ) .  

 

Το πιο σηµαντικό όµως όφελος δεν ήταν η ανάπτυξη, οριοθέτηση και µορφοποίηση της 

πρακτικής εκπαιδευτικής γνώσης, των θεωριών ή ακόµα και της προσωπικής θεωρίας. Οι 

διδάσκοντες διαφοροποιούσαν και τη στάση τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία  

(Τσάφος ,  1998: 386, τόµος  Ι) .  

 

[…] η ερευνήτρια και οι εκπαιδευτικοί συνερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους ερµηνείας 

του προγράµµατος από τους τελευταίους (τους εκπαιδευτικούς), εξετάζουν από πολλές 

οπτικές γωνίες και σε βάθος την υλοποίησή του, αξιολογούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

του προγράµµατος και τις διαφορετικές εµπειρίες υλοποίησής του και κάνουν προτάσεις 

(Καµαρινού ,  1995: 130).  

 

Βασική αρχή, που κατηύθυνε την πορεία της έρευνας σε όλη τη διάρκειά της, ήταν ο 

διάλογος τόσο ανάµεσα στους συµµετέχοντες όσο και των συµµετεχόντων µε το γνωστικό 

υλικό του µαθήµατος, µε ευρύτερο στόχο την ανάπτυξη νέων, βελτιωµένων κάθε φορά 

στρατηγικών δράσης (Ευσταθίου ,  2005: 170).  

 

Τα άµεσα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της 

έρευνας δράσης στην αυτοβελτίωση των συµµετεχόντων µέσω αναθεώρησης των 

προσωπικών τους θεωριών και διδακτικών αντιλήψεων (Αυγητίδου ,  2005: 15).  
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Οι διευκολυντές και ο ερευνητής συνειδητοποιώντας την αναντιστοιχία ανάµεσα στις 

προσωπικές θεωρίες και την έµπρακτη καθηµερινότητα µιας σχολικής τάξης, προσπάθησαν 

όχι µόνο να ενσωµατώσουν την Ε.Ρ. (εκπαιδευτική ροµποτική)  µε παιδαγωγικό τρόπο 

αλλά να αλλάξουν τις συνθήκες µάθησης (Αναγνωστάκης ,  2010: 87).  

 

Αποφύγαµε να συσχετίσουµε την επαγγελµατική ανάπτυξη µε την αποτελεσµατικότητα του 

εκπαιδευτικού, γιατί θεωρούσαµε ότι κάτι τέτοιο θα προσέδιδε θετικιστικές διαστάσεις στην 

προσπάθειά µας, θα της πρόσθετε ως στόχο τον έλεγχο της πραγµατικότητας […] 

(Κατσαρού ,  1998: 137, α΄  µέρος ) .  

 

Αυτός ο συνεχής έλεγχος και η επανεκτίµηση προϋποθέτει εκπαιδευτικό µε ανεπτυγµένη την 

προσωπική θεωρία του, η οποία όσο πιο συνειδητή και συστηµατοποιηµένη είναι, τόσο πιο 

πολύ µπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αυτοκριτικής κι εποµένως συνεχούς ανανέωσης 

στόχων και µεθόδων (Μπέλλα ,  1999: 158).  

 
∆εδοµένου  ότι  ένας  µεγάλος  αριθµός  των  ερευνών  που  

µελετήθηκαν  εµπεριέχουν  στη  µεθοδολογία  τους  το  θετικιστικό  

«παράδειγµα»,  µέρος  των  αναστοχαστικών  διαδικασιών  υποβαθµίζεται  

σε  αξιολόγηση  του  βαθµού  επίτευξης  των  αρχικών  στόχων  και  

επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων .  Το  ποσοστό  αυτό  στα  

χαρακτηριστικά  των  ερευνών  που  µελετήθηκαν  αποτέλεσε  το  (20%). 

 

Η εγκυρότητα του ίδιου προγράµµατος ελέγχθηκε στατιστικά στην αρχική και τελική 

αξιολόγηση, για να εξεταστεί κατά πόσο το ίδιο το πρόγραµµα απέδωσε (Παυλίδου ,  

1998: 199).  

 
Τέλος, διερευνώνται ο παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη διδακτική 

αξιοποίηση των Ν.Τ. (Νέων Τεχνολογιών) τόσο µε µίκρο-όσο κα σε µάκρο- επίπεδο (φάση 

τελικής αξιολόγησης της όλης επιµορφωτικής παρέµβασης) (Σπανακά ,  2005: 89).  

 
 

Ένας βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να µελετηθεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής 

ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Το όλο 

εγχείρηµα, η ανταπόκριση, η συµµετοχή, οι εργασίες οι κατασκευές των µαθητών και ο 

προγραµµατισµός των κατασκευών τους, έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ροµποτική µπορεί να 

αποτελέσει µια από τις καλύτερες προτάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν µέσα σε αυτό το 

πλαίσιο (της ευέλικτης ζώνης). Θα χαρακτηρίζαµε την πρόταση παιδαγωγικά άρτια 

(Τσοβόλας ,  2006: 105).   
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Στο πλαίσιο αυτού του επανακαθορισµού και µε βάση τα ερευνητικά µας δεδοµένα 

θεµελιώνεται ένα µοντέλο διδασκαλίας/µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες κατάλληλο για να 

εφαρµόζεται σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα όπως αυτά που χαρακτηρίζουν τα σχολεία 

της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Λαθούρης ,  2008: 281).  

 
 

Σε  παρόµοιο  ποσοστό  (20%) στις  έ .δ .  που  µελετήθηκαν  

αξιολογείται  ο  βαθµός  επίτευξης  του  µετασχηµατισµού  της  

εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας ,  στην  κατεύθυνση  εγκαθίδρυσης  των  

θεµελιωδών  αρχών  της  δηµοκρατίας ,  της  ισότητας ,  της  δικαιοσύνης .   

 

 

Τελικά η γέφυρα της γνώσης δεν είναι στην ουσία παρά µια γέφυρα επικοινωνίας, ανάµεσα 

σε ανθρώπους που ερευνούν και συνεργάζονται ισότιµα (Κεκές ,  1996: 411).  

 

Επιδίωξη της συµµετοχικής έρευνας δράσης ήταν η ενδυνάµωση των κρατουµένων 

µαθητών και η κριτική συνειδητοποίηση. ∆εν ήταν η επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων 

των ανθρώπων που συµµετείχαν στη διαδικασία, αλλά η διερεύνηση των ικανοτήτων τους, 

αρχικά µε τη βοήθεια των δασκάλων, έπειτα σε συνεργασία µαζί τους και στο τέλος 

ανεξάρτητα, ώστε να µπορούν να φέρουν σε πέρας µε επιτυχία διάφορες απαραίτητες για τη 

ζωή τους διαδικασίες και να διεκδικούν τα δικαιώµατα που τους παρέχει ο Σωφρονιστικός 

Κώδικας και ο Εσωτερικός Κανονισµός της φυλακής  (Χασιώτης ,  2010: 207).  

 

Βασικός στόχος ενός τέτοιου εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να παρέχει αυθεντικές 

µαθησιακές δραστηριότητες ενταγµένες σε διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων από τον 

πραγµατικό κόσµο ώστε να γεφυρώνεται το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στο σχολείο και 

στις δραστηριότητες έξω από το σχολείο  (Αναγνωστάκης ,  2010: 36).  

 
 
Η δηµοσιοποίηση από τα ίδια τα παιδιά Ροµά της Χαλάστρας των δικών τους κειµένων σε 

δυο βιβλία µε τον τίτλο «Τα δικαιώµατά µου» ως απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα είναι: 

Ναι η σχολική επιτυχία ως πρώτο στάδιο αλφαβητισµού για τα παιδιά Ροµά, που βιώνουν 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού είναι δυνατή κάτω από εναλλακτικές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως σε παιδαγωγικές συνθήκες αντιρατσιστικής και κριτικής 

συνειδητοποίησης (Χατζηνικολάου ,  2005: 457).  
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5 .2 Συµπεράσµατα  –  συζήτηση    

Η  συγκεκριµένη  ερευνητική  προσπάθεια  στόχο  είχε  να  αποτυπώσει  

τα  επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  της  εκπαιδευτικής  έ .δ .  στην   Ελλάδα  

τα  τελευταία  είκοσι  χρόνια ,  σε  µια  προσπάθεια  να  οριοθετήσει  τα  

πράγµατα  στην  χώρα  µας ,  όσον  αφορά  την  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  

ερευνητικής  µεθοδολογίας  στην  εκπαιδευτική  έρευνα .  Βασικά  

χαρακτηριστικά  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  είναι  ο  

κυκλικός  – σπειροε ιδής  αναστοχαστικός  χαρακτήρας  της ,  η  ικανότητά  

της  να  συνδέει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη ,  η  δυνατότητα  ισότιµης  

συµµετοχής  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  στις  ερευνητικές  

διαδικασίες ,  η  παραγωγή  γνώσης  άµεσα  εφαρµόσιµης  στην  εκπαιδευτική  

πράξη ,  ο  αυτοαξιολογικός  χαρακτήρας  της ,  η  σχετική  –  τοπική  αξία  της  

γνώσης  που  παράγεται ,  η  αντίθεσή  της  στο  θετικιστικό  «παράδειγµα» 

της  διατύπωσης  αρχικών  υποθέσεων ,  του  ελέγχου  µεταβλητών  και  

παραγόντων  που  τις  επηρεάζουν ,  ο  συνδυασµός  και  η  συσχέτιση  

ποιοτικών  και  ποσοτικών  εργαλείων  (τριγωνοποίηση )  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων .  Πρόκειται  για  µια  ερευνητική  µεθοδολογία  µε  

ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  στόχο  έχει  να  βελτιώσει  την  πράξη  των  

εκπαιδευτικών  ή  των  ερευνητών  που  την  εφαρµόζουν ,  χωρίς  να  

προβαίνει  σε  γενικεύσεις  των  αποτελεσµάτων  που  παράγονται .   

Τα  χαρακτηριστικά   της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  

την  κατατάσσουν  στο  ποιοτικό  – ερµηνευτικό  αλλά  και  στο  κριτικό  –  

χειραφετικό  επιστηµολογικό  «παράδειγµα» διαχωρίζοντάς  τη  από  την  

κλασική  θετικιστική  έρευνα .   

Τα  συγκεκριµένα  χαρακτηριστικά  που  αναφέρθηκαν  αποτελούν  όχι  

µόνο  το  «οπλοστάσιο» της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  αλλά  

και  την  ταυτότητά  της .   

Στα  αποτελέσµατα  της  έρευνάς  µας  φαίνεται  πως  πολλά  από  τα  

παραπάνω  χαρακτηριστικά ,  που  αναφέρονται ,  εµφανίζονται  σε  µεγάλα  

ποσοστά  όπως :  η  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη ,  η  παραγωγή  

γνώσης  µέσα  από  την  πράξη  των  εκπαιδευτικών  (75,00%), η  

αναστοχαστικότητα  στις  διαδικασίες  (60,97%), τα  ποιοτικά  εργαλεία  

συλλογής  και  επεξεργασίας  δεδοµένων  που  χρησιµοποιούνται  (64,44%).  

Όµως ,  η  µελέτη  µας  έδειξε  πως  η  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  

µεθοδολογίας  παρουσιάζει  συχνά  αδυναµίες  θεµελιακού  χαρακτήρα ,  που  

την  κατατάσσουν  στο  θετικιστικό  ποσοτικό  «παράδειγµα».   

Οι  αδυναµίες  αυτές  έχουν  να  κάνουν  µε  δύο  βασικά  

χαρακτηριστικά  της  έ .δ . :  α)  Το  ένα  είναι  η  δηµοκρατική  και  ισότιµη  
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συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  και  των  µαθητών  σε  

συνεργασία  µε  τους  ερευνητές /τριες  σε  όλες  τις  διαδικασίες  της  

ερευνητικής  µεθοδολογίας  (σχεδιασµός ,  επιλογή  εργαλείων ,  

επεξεργασία  δεδοµένων ,  συµπεράσµατα ,  δηµοσίευση  των  

αποτελεσµάτων)  µε  στόχο  την  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών  και  τη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  της  

σχολικής  κοινότητας .  β )  Το  άλλο  είναι  η  θετικιστικού  χαρακτήρα  

επιρροές  που  εµφανίζει  η  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  µεθοδολογίας ,  

που  έχουν  να  κάνουν  µε  διαδικασίες  µέτρησης ,  αξιολόγησης  των  

αποτελεσµάτων  και  γενίκευσης  της  γνώσης  που  προκύπτει .   

Για  το  πρώτο  (ισότ ιµη  συµµετοχή)  από  τις  κατηγορίες  (2,  5,  9)  

φαίνεται  πως  στα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  που  µελετήσαµε  πολλοί  

ερευνητές /τριες :  

 

•  ∆ε  διαχειρίζονται  και  δε  λαµβάνουν  υπόψη  τις  άρρητες  θεωρίες  των  

εκπαιδευτικών  (κατηγορία  2) σε  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (38,00%). 

•  Επιλέγουν  οι  ίδ ιοι  τα  θέµατα  που  θα  ερευνήσουν  (κατηγορία  5) σε  

ποσοστό  χαρακτηριστικών  (42,50%) και  δεν  τους  απασχολούν  τα  

προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης ,  ακόµη  

και  αν  συνεργάζονται  µε  αυτούς .  

•  Οι  σχέσεις  τους  µε  τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (κατηγορία  9) είναι  

ιεραρχικές ,  κατευθυντικές  σε  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (47,50%) µε  

αποτέλεσµα  να  ακυρώνεται  ένα  από  τα  βασικά  πλεονεκτήµατα  της  

συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  που  έχει  να  κάνει  µε  την  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού .  

 

Για  το  δεύτερο  (επιρροές  από  το  θετικιστικό  «παράδειγµα») από  τις  

κατηγορίες  (3,  6,  8,  10) φαίνεται  πως  στα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  

που  µελετήσαµε  πολλοί  ερευνητές /τριες :  

 

•  Σε  ένα  µεγάλο  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (22,50%) (κατηγορία  3) 

µε  την  έρευνα  τους  προσπαθούν  να  εφαρµόσουν  άκριτα  το  Α .Π .  

και  να  ελέγξουν  την  επιτυχία  της  εφαρµογής  του .  

•  Προσπαθούν  να  εφαρµόσουν  τη  θεωρητική  γνώση  στην  πράξη  

(κατηγορία  6) σε  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (15,00%). 

•  Προσπαθούν  να  εξάγουν  γενικά  συµπεράσµατα ,  να  κάνουν  δηλαδή  

γενίκευση  της  γνώσης  που  παράχθηκε  (κατηγορία  8) σε  ποσοστό  

χαρακτηριστικών  (27,08%). 
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•  Προσπαθούν  να  αξιολογήσουν  την  επίτευξη  των  αρχικών  στόχων  

και  να  ελέγξουν  την  επιβεβαίωση  των  αρχικών  υποθέσεων  

(κατηγορία  10) σε  ποσοστό  χαρακτηριστ ικών  (19,51%).  

Στα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  που  εντοπίσαµε  στις  έρευνες  που  

µελετήσαµε  τόσο  ο  χαρακτήρας  της  συµµετοχής  των  υποκειµένων ,  όσο  

και  η  προσπάθεια  γ ια  αντικειµενικοποίηση και  γενίκευση  της  παραχθείσας  

γνώσης  δίνουν  ένα  θετικιστικό  χαρακτήρα  στην  έ .δ .  υποβαθµίζοντάς  την   

µερικές  φορές  σε  µια  πειραµατική  έρευνα  µε  επάλληλους  κύκλους .   

Από  την  άλλη  τα  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  στις  έρευνες  που  

µελετήσαµε  κυµαίνονται  ποσοστιαία  από  10% έως  20% πολύ  χαµηλά  σε  

σχέση  µε  τα  πρακτικά  και  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  ίδ ιων  ερευνών .  

Συγκεκριµένα :    

Για  το  πρώτο  (ισότ ιµη  συµµετοχή)  από  τις  κατηγορίες  (2,  5,  9)  

φαίνεται  πως  στα  χαρακτηριστικά  των  ερευνών  που  µελετήσαµε ,  οι  

ερευνητές /τριες :  

•  Ενδιαφέρονται  για  την  κριτική  αποδόµηση  των  άρρητων  θεωριών  

των  υποκειµένων  (κατηγορία  2).  Αυτό  εµφανίζεται  στα  

χαρακτηριστικά  των  ερευνών  σε  ποσοστό  (14,28%). 

•  Θεωρούν  συνεργατικά  και  ισότιµα  ένα  πρόβληµα ,  που  

αντιµετωπίζουν  τα  υποκείµενα  της  πράξης  (κατηγορία  5) µε  σκοπό  

τον  µετασχηµατισµό  της  υπάρχουσας  κατάστασης  και  την  αλλαγή  

σε  ποσοστό  χαρακτηριστικών  µόνο  (10,00%). 

•  Φαίνεται  να  συµµετέχουν  ισότιµα ,  υποκείµενα  και  ερευνητές ,  

χωρίς  ιεραρχικές  και  εξουσιαστικές  δυνάµεις  στις  µεταξύ  τους  

σχέσεις  (κατηγορία  9) σε  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (10,00%). 

 

Για  το  δεύτερο  (επιρροές  από  το  χειραφετικό  «παράδειγµα») από  

τις  κατηγορίες  (3,  6,  8,  10) φαίνεται  πως  στα  χαρακτηριστικά  των  

ερευνών  που  µελετήσαµε  πολλοί  ερευνητές /τριες :  

•  Σε  ένα  µικρό  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (15,00%), (κατηγορία  3) 

αντιµετωπίζουν  το  Α .Π .  σαν  µια  πλήρως  ανοιχτή  διαδικασία  που  

προσαρµόζεται  στις  ανάγκες  των  µαθητών  και  της  τοπικής  

κοινωνίας  και  σχεδιάζεται  από  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .   

•  Σε  πολύ  µικρό  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (10,00%) 

αντιµετωπίζουν  τη  θεωρητική  γνώση  (κατηγορία  6)  σαν  

εξουσιαστική  επιβολή  που  πρέπει  να  αποδοµηθεί  στην  πράξη .  

•  Σε  ένα  µικρό  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (16,66%), (κατηγορία  8) 

δεν  ενδιαφέρονται  για  θεωρητικά  συµπεράσµατα  αλλά  
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ενδιαφέρονται  για  την  πραγµατική  βελτίωση  της  ζωής  των  

υποκειµένων .  

•  Τέλος  σε  ένα  µικρό  επίσης  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (19,51%), 

(κατηγορία  10)  οι  ερευνητές /τριες  ενδιαφέρονται  να  

αξιολογήσουν  το  βαθµό  στον  οποίο  βελτιώθηκε  και  άλλαξε  η  ζωή  

των  υποκειµένων  και  το  βαθµό  στον  οποίο  απέκτησαν  αυτονοµία  

διαχείρισης  των  επαγγελµατικών  και  κοινωνικών ,  πολιτισµικών  

προβληµάτων  τους .  

 

Τα  παραπάνω  στοιχεία  αποκαλύπτουν  πως  η  εκπαιδευτική  έ .δ .  στην  

Ελλάδα  για  την  περίοδο  που  εξετάσαµε  (1990 – 2010) έχει  σε  µεγάλο  

βαθµό  «επιµολυνθεί» (αν  αυτός  είναι  δόκιµος  όρος )  από  το  θετικιστικό  – 

πειραµατικό  – ποσοτικό  «παράδειγµα».  Είναι  εµποτισµένη  από  το  

κυρίαρχο  επιστηµολογικό  «παράδειγµα» του  θετικισµού ,  του  τεχνικού  

επιστηµονισµού ,  της  αξιολόγησης ,  της  αποτελεσµατικότητας ,  µε  

αποτέλεσµα  να  µην  µπορεί  ως  µεθοδολογία  εκπαιδευτικής  έρευνας  να  

αξιοποιήσει  τις  δυνατότητές  της  και  το  βασικό  στόχο  της ,  όπως  αυτός  

ορίστηκε  από  τους  J .  Col l ier (1945) και  K.  Lewin (1947) και  

µετασχηµατίστηκε  γ ια  την  εκπαίδευση  από  τους  L.  Stenhouse (1967),  J . 

El l iot  (1973),  W. Carr & St .  Kemmis (1982),  S.  Grundy (1987) που  

αφορά  στην  ισότιµη  συµµετοχή  και  συνεργασία ,  στην  ουσιαστική  

βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πράξης ,  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών ,  στη  χειραφέτηση  των  υποκειµένων  από  εξουσίες  και  

ετεροπροσδιορισµένες  επιβολές ,  στην  συνεργατική  τροποποίηση  – 

βελτίωση  και  προσαρµογή  των  Α .Π .  στις  ανάγκες  της  τοπικής  

εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Παραµένει  Πρακτική ,  Τεχνική  ως  µια  

άλλη  θετικιστική  ερευνητική  µεθοδολογία  χωρίς  να  αξιοποιούνται  

δυναµικά  χαρακτηριστικά  της .  Όµως  η  δοµή  των  αποτελεσµάτων  και  η  

τάση  τους  δείχνει  ότι  ποσοστά  στις  ποιοτικές  κατηγορίες  που  εξετάσαµε  

τα  οποία  παραδοσιακά  κατείχε  η  τεχνική  – πειραµατική  έρευνα  περνάνε  

σε  ένα  πρακτικό  επίπεδο  και  ελπίζουµε  να  φτάσουν  κάποια  στιγµή  σε  

χειραφετική  δήλωση .  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  ανακλούνται :   

•  Στην  (κατηγορία  6)  όπου  η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  

πράξη ,  βελτιώνεται  ή  αµφισβητείται  η  χρησιµότητά  της  σε  

ποσοστό  χαρακτηριστικών  (75,00%). Θεωρία  και  πράξη  φαίνεται  

να  υποχρεώνονται  σε  ηθεληµένη  διαλεκτική  αλληλεπίδραση  στα  

πλαίσια  της  έ .δ .  
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•  Στην  (κατηγορία  8)  όπου  οι  ερευνητές  φαίνεται  να  αναγνωρίζουν  

σε  µεγάλο  βαθµό ,  ποσοστό  χαρακτηριστικών  (56,25%) τη  

σχετικότητα  και  υποκειµενικότητα  της  παραχθείσας  γνώσης .  

•  Στην  (κατηγορία  10) όπου  οι  διαδικασίες  αναστοχασµού  έχουν  

αντικαταστήσει  τις  συγκρίσεις  αποτελεσµάτων  και  τις  µετρήσεις  

σε  µεγάλο  βαθµό ,  ποσοστό  χαρακτηριστ ικών  (60,97%). 

 

Το  «παράδειγµα» του  θετικισµού  φαίνεται  να  ενυπάρχει  και  να  

επιβιώνει  µέσα  στο  ερµηνευτικό  και  το  χειραφετικό  «παράδειγµα». Η  

πορεία  προς  µια  ερµηνευτική ,  χειραφετική  εκπαιδευτική  έρευνα  

απαλλαγµένη  από  τις  θετικιστικές  αγκυλώσεις  των  προηγούµενων  

δεκαετιών  (βλέπε  Κεφ .  2 & 3)  φαίνεται  να  σκοντάφτει  σε  διεθνείς  

πρακτικές  αξιολόγησης ,  λογοδοσίας ,  ελέγχου  των  εκπαιδευτικών  της  

πράξης ,  οι  οποίες  είχαν  σηµείο  εκκίνησης  τις  δεκαετίες  του  ΄50, ΄60 µε  

την  εισαγωγή  των  στοχοθετικών  µοντέλων  στα  Α .Π .  και  την  επικράτηση  

των  πειραµατικών  µοντέλων  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  (Carr & 

Kemmis,  2002·  Carr & Kemmis,  2005·  Φλουρής ,  2008·  Βάµβουκας ,  

2008).  Ιδιαίτερα  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  ο  

εκπαιδευτικός  της  πράξης  φαίνεται  να  είναι  αποκοµµένος  από  το  ρόλο  

του  ερευνητή   και  αυτό  να  συµβαίνει  σε  µεγάλο  βαθµό  χωρίς  τη  δική  

του ,  πιστεύουµε ,  ευθύνη .   

Στις  έ .δ .  που  µελετήθηκαν  φάνηκε  ότι  οι  ερευνητές /τριες ,  ακόµα  

και  σε  περιπτώσεις  που  οι  ίδ ιοι  είναι  εκπαιδευτικοί  της   πράξης ,  

επιλέγουν  σε  µεγάλο  ποσοστό  είτε  µια  µοναχική  πορεία  στην  έρευνά  

τους  είτε  συνεργάζονται  µε  εξωτερικούς  συνεργάτες  (φοιτητές ,  µέλη  της  

µεταπτυχιακής  κοινότητας )  ενώ  παράλληλα  προσπαθούν  να  

διαµορφώσουν  πειραµατικές  συνθήκες  για  να  διεξάγουν  την  έρευνά  τους  

(επιλογή  δείγµατος ,  συνεργατών ,  κατάλληλου  ερευνητικού  πεδίου )  

(∆ανηιλίδου ,  2004·  Αλεξανδράτος ,  2005·  Αναγνωστάκης ,  2010).  Από  

την  άλλη  κάποιοι  εκπαιδευτικοί  στις  έρευνες  που  µελετήθηκαν  φάνηκαν  

να  µην  έχουν  διάθεση  να  συνεργαστούν  από  κοινού  µε  τον /την  

ερευνητή /τρια  και  διατύπωσαν  µια  σειρά  προσωπικών  κωλυµάτων  για  να  

αποφύγουν  τη  συµµετοχή  (Καµαρινού ,  1995·  Κατσαρού ,  1998·  Σπανακά ,  

2005·  Λόλης ,  2006·  Βεκρής ,  2009·  Ροδοπούλου ,  2010).  Πιστεύουµε  ότι  

µέρος  των  αµφιβολιών  και  της  δυσπιστίας  των  εκπαιδευτικών  οφείλεται  

στις  σχέσεις  εξουσίας  και  αυθεντίας  που  εµπεριέχονται  στην  κοινωνική  

– ερευνητική  πρακτική  των  ερευνητών .  Σύµφωνα  µε  τη  Grundy (2003: 

167) […] η έρευνα δράσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µεθοδολογία που εξαναγκάζει 
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τους συµµετέχοντες µε τρόπους οι οποίοι επιφανειακά οδηγούν στη βελτίωση της 

κοινωνικής τους κατάστασης, αλλά ουσιαστικά δεν επιφέρουν καµιά αλλαγή στις σχέσεις 

εξουσίας που εµπεριέχονται στην κοινωνική πρακτική. Εδώ  πρέπει  να  επισηµάνουµε  

ότι  στις  µακροχρόνιες  έ .δ .  είναι  δύσκολο  να  διατηρηθεί   σταθερή  η  

οµάδα  των  εκπαιδευτικών  που  συµµετάσχουν  στις  έρευνες  λόγω  εγγενών  

οργανωτικών  προβληµάτων  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήµατος  

(µεταθέσεις ,  αποσπάσεις  κτλ . )  και  προσωπικών  δυσκολιών  που  µπορεί  

να  ανακύψουν  στην  πορεία  της  έρευνας  (Κατσαρού  & Τσάφος ,  2003).    

Επίσης ,  σε  επιστηµολογικό  επίπεδο  διαφαίνεται  µια  τάση  των  

ερευνητών  για  έλεγχο  των  µεταβλητών ,  για  διατύπωση  υποθέσεων  από  

την  αρχή  της  έρευνας ,  για  τεχνικό  έλεγχο  των  αρχικών  υποθέσεων  και  

µια  σχετική  ανυπαρξία  διαλόγου  µε  την  πραγµατικότητα  (έµψυχη ,  

δηλαδή  εκπαιδευτικοί ,  µαθητές ,  συνεργάτες  και  άψυχη  – υλική ,  δηλαδή  

υποδοµές ,  περιβάλλον)  τα  οποία  καθιστούν  την  έ .δ .  στην  Ελλάδα  µια  

πειραµατική  – θετικ ιστική  έρευνα .   

Φαίνεται ,  στη  συνε ίδηση  του  Έλληνα  ερευνητή  – εκπαιδευτικού   

να  είναι ,  από  τη  µια  µεριά  βαθιά  ριζωµένο  το  θετικιστικό  «παράδειγµα» 

έρευνας  και  από  την  άλλη  σε  µεγάλο  βαθµό  ο  ίδ ιος  να  µη  διεκδικεί  το  

ρόλο  του  στοχαστικού  επαγγελµατία  της  πράξης  και  να  έχει  αποδεχθεί  

τον  παθητικό  ρόλο  του  άκριτου  εφαρµοστή  της  εκάστοτε  εκπαιδευτικής  

πολιτικής  και  των  Α .Π . ,  που  του  επιφύλαξε  για  πολλές  δεκαετίες  η  

ελληνική  πολιτεία .  Αυτό  το  κλίµα  φαίνεται  να  επιτείνεται  και  να  

αναπαράγεται  µέσα  σε  ένα  ευρωπαϊκό  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  

ορθολογικής  λειτουργικότητας ,  αξιολόγησης ,  ελέγχου ,  προσπάθειας  

επίτευξης  προκαθορισµένων  στόχων ,  λογοδοσίας ,  οικονοµικής  

αποτελεσµατικότητας ,  το  οποίο  διατρέχει  την  επιστηµονική  σκέψη  

ερευνητών  και  εκπαιδευτικών  εγκλωβίζοντάς  την  σε  θετικιστικά  –  

ποσοτικά  µοντέλα  µέτρησης  και  ελέγχου  µεταβλητών  (Καζαµίας ,  2005·  

Baert  & Shipman, 2005·  Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008).   

Σε  διεθνές  επίπεδο  φαίνεται  να  εµφανίζονται  στην  εφαρµογή  της  

έ .δ .  στην  εκπαίδευση  παρόµοιες  αδυναµίες .  Οι  Carr & Kemmis (2005) 

υποστηρίζουν  ότι  η  έ .δ .  στην  εκπαίδευση  φαίνεται  να  έχει  ταυτιστεί  µε  

το  µοντέλο  της  πειραµατικής  έρευνας  το  οποίο  φιλοδοξούσε  να  

υποκαταστήσει .  Χαρακτηριστικά  αναφέρουν  ότι µια επανέκδοση του Becoming 

Critical θα πρέπει να εξηγεί και την απόσταση µεταξύ της θεωρίας της έ.δ. που οι ίδιοι 

ενστερνίστηκαν και της πράξης εφαρµογής και κατανόησης της έ.δ. σήµερα σε όλο τον 

κόσµο (Carr & Kemmis,  2005: 351).  
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Σήµερα ,  όπως  πολύ  σωστά  επισηµαίνει  η  Groundwater-Smith […]  

υπάρχει έλλειψη ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς για δράση στον τοµέα των αναλυτικών 

προγραµµάτων και στην εκπαίδευση στη βάση πάντοτε της κριτικής θεωρίας, […] […]  

ωστόσο αυτό το πεδίο δηµοκρατικής δράσης δε θα έρθει απλά σαν δώρο από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις. Θα σφυρηλατηθεί µέσα από πολιτικές µάχες που θα δώσουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί  µαζί µε µέλη της κοινωνίας για να διαµορφώσουν εκείνες τις καταστάσεις 

για ένα ελεύθερο, ανοιχτό και δηµοκρατικά δοµηµένο πρακτικό λόγο για να εµπλαισιώσει 

την επαγγελµατική δράση τους (Groundwater-Smith in El l iot ,  2005: 363).  

Οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  θα  πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  τις  

θέσεις  του  Appadurai  (2006) για  την  κοινωνική  και  εκπαιδευτική  

έρευνα ,  ο  οποίος  υποστηρίζει  ότι  η  έρευνα  είναι  δικαίωµα  κάθε  

ανθρώπου  ή  οµάδας  και  δεν  πρέπει  να  αφήνεται  στα  χέρια  των  ειδικών .  

Θεωρεί  ότι  η  έρευνα  είναι  η  ικανότητα  του  ανθρώπου  για  να  διευρύνει  

συστηµατικά  τη  γνώση  του  πάνω  σε  ένα  επιστηµονικό  αντικε ίµενο  ή  µια  

πραγµατικότητα  και  να  µη  δέχεται  άκριτα  τις  επιβολές  της  

παγκοσµιοποίησης .  Είναι  απαραίτητο  για  τον  εκπαιδευτικό  και  για  

οποιοδήποτε  πολίτη  του  κόσµου  να  συµβάλλει  στο  εκδηµοκρατισµό  της  

κοινωνικής  έρευνας  µε  την  ουσιαστική  συµµετοχή  του  σε  όλες  τις  

διαδικασίες  και  τα  στάδιά  της ,  µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  κοινωνικής  

του  ζωής  και  τη  λύση  των  προβληµάτων  που  αντιµετωπίζει .     

[…] ο µόνος τρόπος για να είναι το άτοµο ελεύθερο, είναι να εµπλακεί και το ίδιο 

στη διαδικασία «παραγωγής γνώσης» και έτσι να αντισταθεί στην οικειοποίηση «ξένης 

γνώσης» (Πηγιάκη ,  2001: 54).   

 

5 .3 Περ ιορ ισµο ί  της  έρ ευνας  –  προτάσε ις   

Στην  έρευνά  µας ,  µελετώντας  την  εκπαιδευτική  έ .δ . ,  συλλέξαµε  και  

µελετήσαµε  (36) έρευνες  δράσεις  που  αφορούν  την  εκπαίδευση ,  οι  

οποίες  πραγµατοποιήθηκαν  στην  Ελλάδα ,  από  επαγγελµατίες  – 

επιστήµονες  ερευνητές  και  εκπαιδευτικούς ,  την  τελευταία  εικοσαετία  σε  

µια  προσπάθεια  να  σκιαγραφήσουµε  το  επιστηµολογικό  τους  στίγµα  που  

τις  χαρακτηρίζει ,  ώστε  να  οριοθετήσουµε  τα  πράγµατα  στην  Ελλάδα  για  

τη  συγκεκριµένη  ερευνητική  µεθοδολογία .  Τα  αποτελέσµατα  της  

µελέτης  µας  έδειξαν  µια  κυριαρχία  Πρακτικών  & Τεχνικών  

χαρακτηριστικών  στις  έρευνες  που  µελετήσαµε .  Όµως  το  δείγµα  µας  

θεωρούµε  ότι  δεν  έχει  το  ανάλογο  µέγεθος  για  να  αποδειχθεί  

αντιπροσωπευτικό .  Θεωρούµε  ότι  απλά  αποτυπώνει  τις  βασικές  τάσεις  
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εφαρµογής  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  µεθοδολογίας  στην  ελληνική  

εκπαιδευτική  έρευνα .   

Η  αδυναµία  συγκέντρωσης  µεγαλύτερου  δείγµατος  ερευνητικών  

εργασιών  οφείλεται  στο  ότι  δεν  υπάρχει  βάση  δεδοµένων  που  να  

επιβλέπεται  και  να  ενηµερώνεται  από  κάποιο  επιστηµονικό  φορέα  

(Βιβλιοθήκη)  ώστε  να  αποθηκεύονται  οι  έ .δ .  που  εκπονούνται  στον  

ελληνικό  εκπαιδευτικό  χώρο ,  για  να  είναι  προσβάσιµες  για  µελέτη .  Για  

τη  δική  µας  έρευνα  κατασκευάσαµε  µια  βάση  δεδοµένων  µε  τις  έρευνες  

που  µελετήσαµε  και  άλλες  που  τελικά  αποκλείσαµε ,  η  οποία  βρίσκεται  

στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  [www.act ionresearch.wik idot .com].  H 

βάση  αυτή  είναι  «ερασιτεχνική» µπορεί  όµως  να  εµπλουτίζεται  από  τον  

ερευνητή  κατά  καιρούς  µε  νέες  έρευνες .  

Η  έρευνά  µας  πιστεύουµε  ότι  συνέβαλε  ουσιαστικά  στη  δόµηση  και  

δοκιµή  ενός  εργαλε ίου  ποιοτικής  ανάλυσης  περιεχοµένου ,  που  µπορεί  

να  χρησιµοποιηθεί  στην  ανάλυση  παρόµοιων  ερευνών  ή  να  εµπλουτιστεί  

µε  ακόµη  πιο  λεπτοµερείς  κατηγορίες  ώστε  να  γίνει  ακόµη  πιο  

«ευαίσθητο».  Τα  χαρακτηριστικά  τεχνικά  – πρακτικά  –  χειραφετικά  για  

κάθε  κατηγορία  – υποκατηγορία  που  ερευνήσαµε  µε  το  εργαλείο  της  

ποιοτικής  ανάλυσης  περιεχοµένου  δεν  είναι  ευδιάκριτα  για  κάθε  έρευνα .  

Παρατηρήσαµε  δυσδιάκριτα  όρια  µεταξύ  πρακτικών  και  χειραφετικών  

χαρακτηριστικών  γ ια  τις  κατηγορίες  που  µελετήσαµε .  Εποµένως  η  

ανάγκη  εξέλιξης  του  εργαλείου  ώστε  να  γίνει  πιο  ευαίσθητο  µε  

λεπτοµερείς  υποκατηγορίες  είναι  επιβεβληµένη .    

Επίσης ,  εντοπίσαµε  στην  έρευνά  µας  βασικές  αδυναµίες  της  

εκπαιδευτικής  έ .δ .  στην  Ελλάδα  οι  οποίες  έχουν  να  κάνουν  µε  τις  

επιρροές  που  δέχεται  από  το  θετικιστικό  «παράδειγµα».  Αυτές  οι  

αδυναµίες  µπορούν  να  ληφθούν  υπόψη  σε  µελλοντικές  έρευνες ,  ώστε  

σιγά  σιγά ,  η  συγκεκριµένη  µεθοδολογική  προσέγγιση  να  αξιοποιήσει  

πλήρως  τις  δυνατότητές  της  και  να  γίνει  ένα  ουσιαστικό  εργαλείο  

βελτίωσης  της  εκπαιδευτικής  πράξης  και  χειραφέτησης  των  

εκπαιδευτικών .  

Θεωρούµε  αναγκαία :  i )  την  ίδρυση  και  λειτουργία  βάσης  

δεδοµένων  για  να  καταγράφονται  οι  εκπαιδευτικές  έ .δ .  στην  Ελλάδα ,  i i )  

την  παραπέρα  εξέλιξη  του  ερευνητικού  µας  εργαλείου ,  ώστε  να  

αποκτήσει  µεγαλύτερο  βαθµό  «ευαισθησίας» και  εγκυρότητας ,  i i i )  τη  

µελέτη  µεγαλύτερου  δείγµατος  ερευνών ,  ώστε  τα  αποτελέσµατα  να  είναι  

πιο  αντιπροσωπευτ ικά .  Προτείνουµε  επίσης :  την  εφαρµογή  µιας  

παραπέρα  ποιοτικής  ερευνητικής  προσέγγισης  µέσω  προσωπικών  
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συνεντεύξεων  – επικοινωνίας  µε  τους  ερευνητές /τριες  που  ερευνήσαµε  

τη  δουλειά  τους ,  ώστε  να  έχουµε  µια  εγκυρότερη  – ολοκληρωµένη ,  όσο  

αυτό  είναι  δυνατόν ,  προσέγγιση  στα  επιστηµολογικά  χαρακτηριστικά  

της  εκπαιδευτικής  έ .δ .  την  τελευταία  εικοσαετία ,  1990-2010, στην  

Ελλάδα .         
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Ανάλυση  Ερευνών  

Στην  ενότητα  αυτή  παρουσιάζονται  – αναλύονται  οι  έρευνες  

(διδακτορικές  διατριβές  και  µεταπτυχιακές  εργασίες  – άρθρα  που  

αναφέρονται  στην  έρευνες  δράσης  στην  εκπαίδευση)  στις  οποίες  οι  

ερευνητές  χρησιµοποιούν  την  έρευνα  δράσης  είτε  ως  βασική  ερευνητική  

µεθοδολογία  είτε  ως  µέρος  της  ερευνητικής  µεθοδολογίας .   

Οι  έρευνες  παρουσιάζονται  –  αναλύονται  µε  βάση  το  

πανεπιστήµιο  εκπόνησης  και  την  ηµεροµηνία  εκπόνησης  (από  την  πιο  

παλιά  1990 έως  την  πιο  πρόσφατη  2010).  Η  σειρά  των  πανεπιστηµίων  

έχει  ως  εξής :  Εθνικό  Καποδιστρ ιακό  Πανεπιστήµιο  Αθηνών ,  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης ,  Πανεπιστήµιο  Μακεδονίας ,  

Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Μακεδονίας ,  Πανεπιστήµιο  Πατρών ,  

Πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων ,  ∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο  Θράκης ,  

Πανεπιστήµιο  Κρήτης ,  Πανεπιστήµιο  Αιγαίου ,  Ιόνιο  Πανεπιστήµιο ,  

Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας ,  Ελληνικό  Ανοιχτό  Πανεπιστήµιο .   

Για  τα  πανεπιστήµια :  ∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο  Θράκης ,  Ιόνιο  

Πανεπιστήµιο ,  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας  δε  βρέθηκαν  διδακτορικές  

διατριβές  ή  µεταπτυχιακές  εργασίες  που  να  εφαρµόζουν  στην  

µεθοδολογία  τους  την  έρευνα  δράσης  και  να  αφορούν  την  εκπαίδευση .  

Αυτό  µπορεί  να  οφείλεται  στο  ότι  δεν  υπάρχουν  σε  µια  βάση  δεδοµένων  

οι  µεταπτυχιακές  εργασίες  και  οι  διδακτορικές  διατριβές ,  ώστε  να  είναι  

ελεύθερα  προσβάσιµα  τα  αρχεία ,  είτε  γ ιατί  δεν  δηµοσιεύονται  από  τους  

εκπαιδευτικούς  που  τις  εκπονούν  για  προσωπικούς  λόγους .   

Στην  έρευνά  µας  βρέθηκαν  και  αναλύονται :  είκοσι  δύο  (22) 

διδακτορικές  διατριβές ,  οκτώ  (8) µεταπτυχιακές  εργασίες  και  έξι  (6) 

έρευνες  που  δηµοσιεύονται  σε  επιστηµονικά  περιοδικά .   

Οι  παραπάνω  έρευνες ,  σύνολο  (36) αναλύονται  όλες  µε  το  ίδ ιο  

εργαλείο  κατηγοριοποίησης  της  ποιοτικής  ανάλυσης  περιεχοµένου  

(βλέπε ,  Κεφ .  4)     
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∆ιδακτορικές  ∆ιατριβές  

 

Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο  Αθηνών  

 

Κεκές ,  Ι .  Ι .  (1996).  Ο Μαθητής ως Ερευνητής στο Χώρο του Σχολείου. Μια 

συστηµική προσέγγιση µε Συνεργατική Ενεργό Έρευνα.  

 

1. O ερευνητής  εξετάζει  τη  δυνατότητα  βελτίωσης  της  επικοινωνίας  

ανάµεσα  στα  µέλη  της  σχολικής  κοινότητας .  Η  έρευνα  είναι  µια  έρευνα  

δράσης  µε  χειραφετικά  και  πρακτικά  χαρακτηριστικά .  Βασικός  στόχος  

του  ερευνητή  είναι  η  ενεργοποίηση  των  µαθητών  ως  ερευνητές  ενώ  η  

ενεργοποίηση  των  καθηγητών  στην  ίδ ια  κατεύθυνση  έρχεται  σε  δεύτερη  

θέση .  Η  έρευνα  – παρέµβαση  διαρκεί  τέσσερα  έτη ,  και  υλοποιείται  σε  

ένα  µεγάλο  σχολικό  συγκρότηµα  µιας  πρωτεύουσας  νοµού  της  

Πελοποννήσου .  Ο  ερευνητής  ονοµάζει  τη  µεθοδολογική  προσέγγιση  που  

εφαρµόζει  Ενεργό  Έρευνα .  Αποδέχεται  τα  πλαίσια :  θεσµικά ,  κοινωνικά ,  

πολιτικά  µε  ερµηνευτικό  τρόπο ,  αλλά ,  εκτός  από  την  άδεια  του  

Υπουργείου  Παιδείας  ζητά  και  την  άδεια  του  διευθυντή  εκπαίδευσης  για  

να  διεξάγει  την  παρέµβαση .  Θεωρεί  ότι  το  κύριο  πρόβληµα  της  

σχολικής  ζωής  είναι  η  έλλειψη  επικοινωνίας  µεταξύ  των  µελών  της  

σχολικής  κοινότητας :  Μαθητών ,  καθηγητών ,  διευθυντών ,  

υποδιευθυντών .  Η προσέγγισή µας οικοδοµείται γύρω από το κεντρικό ερώτηµα: «Με 

ποιόν τρόπο µπορούµε να βελτιώσουµε την επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της σχολικής 

κοινότητας;» […] Είναι προφανές, ότι µας ενδιαφέρει εδώ περισσότερο, η ενεργοποίηση 

των µαθητών και η ισότιµη συµµετοχή τους στην όλη διαδικασία και λιγότερο το να 

προχωρήσουµε απλά σε καταγραφές και διαπιστώσεις (Κεκές ,  1996: 12) . Στη δική µας 

περίπτωση, το ζήτηµα έληξε όταν ο ∆ιευθυντής εκπαίδευσης έδωσε (µετά από πολλές 

επίµονες διαπραγµατεύσεις) εγγράφως την εντολή να διευκολυνθούµε κατά την διεξαγωγή 

της έρευνας στο σχολείο, µε την – ορθή – προϋπόθεση, ότι για κάθε παρέµβασή µας στην 

τάξη θα εξασφαλιζόταν η σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευτικών που εδίδασκαν σε αυτήν 

(Κεκές ,  1996: 181).  

 2. Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  αλληλοκατανόηση  και  η  ποιοτική  

βελτίωση  της  πραγµατικότητας .  […] Το ελληνικό σχολικό σύστηµα […] 

Συµπεριφέρεται ως ένα τεράστιο αδρανειακό σύστηµα που εγκλωβίζει και συµπαρασύρει 

µαζί του µαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ένα είδος κίνησης, που φαίνεται να έχει µια 

ολότελα δικής της δυναµική, που επηρεάζεται ελάχιστα ή καθόλου από εξωτερικές 

παρεµβάσεις (Κεκές ,  1996: 25).  Σκοπός εδώ είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

ώστε οι µαθητές να καταφέρουν να λειτουργήσουν και ως «ερευνητές». Γι’ αυτό το σκοπό 
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προωθείται η δηµιουργία ενός επικοινωνιακού δικτύου από εκπαιδευτικούς και µαθητές µε 

στόχο να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων – κύρια στην επικοινωνία – που 

υπάρχουν στο χώρο του σχολείου (Κεκές ,  1996: 125).  Πρόθεσή µας είναι να µην 

αρκεστούµε απλά σε καταγραφές και διαπιστώσεις που γίνονται από µακριά, µε τον 

ερευνητή σε θέση «αντικειµένου» παρατηρητή – κριτή και τους υπόλοιπους σε θέση 

υποκειµένων της έρευνας. Αντίθετα θα επιδιωχθεί η ανάληψη προγραµµατισµένης δράσης 

µαζί µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές (Κεκές ,  1996: 126).  

3.  Το  Α .Π .  στο  χώρο  του  σχολείου  φαίνεται  να  είναι  αυστηρά  

τηρούµενο  και  απαραβίαστο .  Στο χώρο του σχολείου υπάρχουν ήδη σε λειτουργία, 

και µάλιστα χωρίς πολλά περιθώρια αποκλίσεων, ένα Ωρολόγιο και ένα Αναλυτικό 

Πρόγραµµα. Η απόπειρα να προστεθεί και ένα ερευνητικό πρόγραµµα κινδυνεύει να τα 

αποσυντονίσει  (Κεκές ,  1996: 196).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  κατανόηση  της  ανάγκης  βελτίωσης  της  

εκπαιδευτικής  πράξης  και  πραγµατικότητας  µέσα  από  συµµετοχικά  

δίκτυα  επικοινωνίας .   Η βασική σκέψη είναι να υποστηριχθεί η δηµιουργία στο χώρο 

του σχολείου ενός επικοινωνιακού δικτύου από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Αυτό 

προϋποθέτει τη δηµιουργία µιας συνεργατικής «χλωρίδας» µέσα στην αίθουσα που θα 

αποτελείται από δραστήριους και ευαισθητοποιηµένους στην έρευνα συµµετόχους (όσο 

αυτό είναι δυνατόν µέσα στην ατµόσφαιρα του σχολικού µας συστήµατος) (Κεκές ,  

1996: 165).  Ο σκοπός της δικής µας ερευνητικής παρέµβασης στο σύστηµα – σχολείο 

είναι η διερεύνηση των προβληµάτων, των δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία των µαθητών, ως ερευνητών στο χώρο του σχολείου (Κεκές ,  1996: 189).  

5. Η  αφετηρία  της  έρευνας  είναι  ένα  πρόβληµα  που  αντ ιµετωπίζει  ο  

ερευνητής  ως  εκπαιδευτικός  της  πράξης .  Το  πρόβληµα  αυτό  αφορά  την  

αλλοτρίωση  των  σχέσεων  µεταξύ  εκπαιδευτικών  και  µαθητών  µέσα  στη  

σχολική  καθηµερινότητα .  Ως καθηγητής φυσικής και Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.) στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είχα απογοητευτεί από τον 

τρόπο λειτουργίας του σχολείου. […] πλήθος παρεξηγήσεων εντοπιζόταν σε όλα τα επίπεδα 

[...] Οι µαθητές που είχαν πρόβληµα µε το διευθυντή απλά και µόνο επειδή δεν είχαν τις 

σωστές πληροφορίες, κάποιες στιγµές δεν τους ενδιέφερε ούτε να τις αποκτήσουν. Ο 

διευθυντής που ενεργεί «αυθόρµητα» και δηµιουργεί χάος χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα 

περισσότερο από το να αποδείξει – επιβάλλει το «δίκαιο» των απόψεών του  (Κεκές ,  

1996: 156).  Άρχισε έτσι να ωριµάζει η σκέψη για τη διεξαγωγή µιας συνεργατικής 

έρευνας σχετικής µε την επικοινωνία στο σχολικό χώρο – θέµα ιδιαίτερα προσφιλές στους 

µαθητές, όπως έδειχναν οι συζητήσεις µαζί τους – η οποία να συµπεριλαµβάνει µαθητές και 

εκπαιδευτικούς σε ρόλο συνερευνητών (Κεκές ,  1996: 158).  

6. Η  θεωρία  και  πράξη  βρίσκονται  σε  µια  διαλεκτική  σχέση .  Η θεωρητική 

γνώση εµπλουτίζεται και βελτιώνεται µέσω της πράξης. Αυτός ο τρόπος έρευνας, τονίζει 
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ιδιαίτερα τη ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ανάµεσα στη ΘΕΩΡΙΑ και την ΠΡΑΞΗ και είναι από 

τη φύση του µια ΜΟΡΦΟΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ (fractal) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Αποτελείται δηλαδή, από 

µεγάλο αριθµό ΑΥΤΟΟΜΟΙΩΝ «κύκλων» σκέψης και δράσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται 

από τη στιγµή που θα αποφασίσουµε να θεωρητικοποιήσουµε την πρακτική µας και να 

κάνουµε πράξη τη θεωρία µας, αναλαµβάνοντας ερευνητικές προσπάθειες (Κεκές ,  

1996: 394).  

7. Xρησιµοποιούνται  ποιοτικά  ερµηνευτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων .  Επίσης  εφαρµόζεται  ο  τριγωνισµός  των  πηγών  

συλλογής  των  δεδοµένων .  Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα 

σχεδιασµό ο οποίος προβλέπει καταρχήν τη δηµιουργία τριών οµάδων, µε συµµετοχή σε 

όλες του ερευνητή. Η µια µε µαθητές, η άλλη µε διευθυντές και η τρίτη µε εκπαιδευτικούς. 

[…] Στη συνέχεια όλοι µαζί θα επιχειρήσουν αποτίµηση, (τριγωνισµό, µε την έννοια που 

του αποδίδεται στην Ενεργό Έρευνα) της όλης προσπάθειας (Κεκές ,  1996: 167). 

Αντιλαµβανόµαστε βέβαια το πόσο γενικός και µη µετρήσιµος είναι ένας τέτοιος σκοπός. 

Αυτό σηµαίνει, ότι κεντρική θέση στην προσέγγισή µας θα έχουν τα ποιοτικά στοιχεία που 

θα προκύψουν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα παραβλέψουµε και τις ποσοτικές µετρήσεις, 

όπου κριθεί ότι έχουν νόηµα και µπορούν να βοηθήσουν, (π.χ. στην κατανόηση µιας 

πρακτικής ή της κατάστασης µέσα στην οποία εντάσσεται αυτή η πρακτική) (Κεκές ,  

1996: 189).  

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  προκύπτει  είναι  διαδικαστική ,  δεν  έχει  

κανονιστικό  χαρακτήρα  αν  και  στο  τέλος  ο  ερευνητής  κάνει  κάποιες  

προτάσεις  βελτίωσης  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Είναι  επίσης  

σχετική  και  συζητήσιµη  και  στοχεύει  στη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας .  Σε ένα επόµενο στάδιο, είναι αναµενόµενο να αισθανθούν την 

ανάγκη και να επιχειρήσουν (µερικοί τουλάχιστον) να δηµιουργήσουν τη δική τους 

«θεµελιωµένη προσωπική θεωρία». Μια «θεωρία» που να µην στηρίζεται µόνο στις 

βεβαιότητες των ίδιων, αλλά να συνεκτιµά και τις απόψεις όσων άλλων επηρεάζονται από 

τις ενέργειες και τις αποφάσεις (Κεκές ,  1996: 193). Η σχετικοποίηση των αντιλήψεων 

για τα πράγµατα βοήθησε στο να γίνουµε περισσότερο ανεκτικοί, αποφεύγοντας την 

απολυτοποίηση των πάντων. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την 

προσωπική θεωρία, τη δική µας και των άλλων, µε αποτέλεσµα να διευρύνεται συνεχώς το 

«πεδίο σύζευξης» των προσωπικών µας «κατασκευών – εικόνων» για τα πράγµατα και 

συνεπώς να βελτιώνεται η επικοινωνία µεταξύ µας (Κεκές ,  1996: 407).  1. Να 

πυκνώσει η συνεργασία ανάµεσα στην Παιδαγωγική επιστήµη και µια σειρά άλλων 

επιστηµονικών πεδίων (Φυσική, Μαθηµατικά, Οικονοµία, Κυβερνητική κ.ά.) […] 2. Να 

δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών […] 3. Να καλλιεργηθεί 

το ερευνητικό πνεύµα στους µαθητές µέσα στο σχολείο (Κεκές ,  1996: 412).  
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9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  κύρια  οι  µαθητές ,  οι  διευθυντές ,  

συµµετέχουν  στην  έρευνα  µε  το  συντονιστή  να  έχει  κυρίαρχο  ρόλο  στην  

επιλογή  των  εργαλε ίων ,  στο  σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  της  έρευνας .  

Όµως ,  βασικός  στόχος  του  συντονιστή  είναι  να  αποκτήσουν  τα  

υποκείµενα  ερευνητική  αυτονοµία  ώστε  να  βελτιωθεί  η  επικοινωνία  

µεταξύ  τους .  Το ζητούµενο σε αυτό το στάδιο είναι, να δοκιµάσουµε την ισχύ των 

παραπάνω, ενθαρρύνοντας τους µαθητές να αναλάβουν τη διεξαγωγή µιας δικής τους 

έρευνας στην τάξη. Η εµπειρία που θα αποκοµίσουµε όλοι, πιστεύουµε ότι θα µας 

προσφέρει πληροφόρηση, θα ενισχύσει τις προσπάθειές µας για αυτογνωσία και τελικά θα 

συµβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας µε τους άλλους (Κεκές ,  1996: 206).  

10. Γίνεται  αξιολόγηση  των  διαδικασιών  και  αναστοχασµός  πάνω  σε  

αυτές .  Τα  υποκείµενα  αναστοχάζονται  στον  τρόπο  που  συνεργάστηκαν ,  

και  στη  λειτουργική  και  διαδικαστική  γνώση  που  προέκυψε  από  τις  

διαδικασίες .  Το γεγονός ότι υποστήκαµε και οι ίδιοι αυτό που προσπαθούσαµε να 

ερευνήσουµε. Συµµετείχαµε, ενεργά και συνεχώς σε όλες τις διαδικασίες και αισθανθήκαµε 

την δική µας προσωπική θεωρία να µεταλλάσσεται, πριν ισχυριστούµε κάτι τέτοιο για τους 

άλλους (Κεκές ,  1996:  399).  Τελικά η γέφυρα της γνώσης δεν είναι στην ουσία παρά 

µια γέφυρα επικοινωνίας, ανάµεσα σε ανθρώπους που ερευνούν και συνεργάζονται ισότιµα 

(Κεκές ,  1996: 411).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  πρακτικό  µε  

χειραφετικό  στοιχε ίο  την  απόδοση  του  ρόλου  του  ερευνητή  στους  

µαθητές .  Στοχεύει  στην  ανάπτυξη  της  ισότιµης  – δηµοκρατικής  

συνεργασίας  των  µελών  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  της .  Στόχος  είναι  

η  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πράξης  µέσα  από  την  ανάπτυξη  της  

επικοινωνίας .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  
Εθνογραφικές Πληροφορίες Κεκές, Ι. /Πανεπιστήµιο Αθηνών/ 

ΦΠΨ/1996 
 
 

Ο Μαθητής ως Ερευνητής στο Χώρο του 
Σχολείου. Μια συστηµική προσέγγιση µε 
Συνεργατική Ενεργό Έρευνα/∆ιδακτική 
Παιδαγωγική /τέσσερα έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Κατσαρού, Ε. (1998).  Αναµόρφωση Αναλυτικού Προγράµµατος µε Ενεργή Συµµετοχική 

Έρευνα: Το παράδειγµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

1. Στόχος  της  συγκεκριµένης  έρευνας  ήταν  η  αναµόρφωση  του  Α .Π .  του  

1984 της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  του  Γυµνασίου  µε  βάση  την  

επικοινωνιακή  προσέγγιση ,  ως  διδακτική  µεθοδολογία  στο  µάθηµα .  Η  

ερευνήτρια  εντοπίζει  την  ανάγκη  αναµόρφωσης  των  Α .Π .  στο  ότι  τα 

βιβλία και το Α.Π. επί δεκατέσσερα συνεχή χρόνια δεν έχουν δεχτεί καµιά αναµόρφωση, 

καµιά βελτίωση, παρόλη τη διδακτική εµπειρία που έχει σωρευτεί ήδη γύρω από τη 

διδασκαλία τους (Κατσαρού ,  1998: 16, α΄  µέρος ) .  Η  επιλογή  της  έ .δ . ,  που  

εδώ  αναφέρεται  ως  Ενεργή Συµµετοχική Έρευνα, στόχο  είχε  τη  συµµετοχή  

των  εκπαιδευτικών ,  των  µαθητών  στην  αναµόρφωση  των  Α .Π .  στη  βάση  

του  µοντέλου  διαδικασίας  του  L.  Stenhouse, την  ανάπτυξη  του  

επαγγελµατισµού  των  εκπαιδευτικών  και  τη  βελτίωση  των  µαθησιακών  

ευκαιριών  των  µαθητών .  Αν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί συνεργαστούν σε ΕΣΕ και 

αναπτύξουν ένα ΑΠ για τη Ν.Γλ. µε βάση την επικοινωνιακή προσέγγιση θα βελτιώσουν τις 

διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης και θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα 

(Κατσαρού ,  1998: 25, α΄  µέρος ) .  Η  έρευνα  στοχεύει  στη  δηµοκρατική  

συµµετοχικότητα  και  τη  συνεργασία  εκπαιδευτικών ,  µαθητών  

συντονίστριας  και  κριτικού  φίλου  […] µπορούµε να πούµε ότι πετυχηµένη θα 

θεωρούσε κάποιος την ΕΣΕ που θέτει το διττό στόχο της προσωπικής και επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του εκπαιδευτικού από τη µια και της κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη  

(Κατσαρού ,  1998: 49, α΄  µέρος ) .  Η  ερευνήτρια  µπορούµε  να  πούµε  πως  

είναι  ανατρεπτική  όσον  αφορά  κάποια  πλαίσια  διοικητικά  που  αφορούν  

την  καινοτοµία  στη  διδασκαλία .  Ξεφύγαµε δηλαδή από το γραφειοκρατικό µοντέλο 

που χαρακτηρίζεται και ως επιβαλλόµενη καινοτοµία, επειδή απορρέει από µια κεντρική 

εξουσία και εφαρµόζεται µε βάση τους σχετικούς κανονισµούς, χωρίς την ενεργό 

παρέµβαση ή τη συµµετοχή των φορέων υλοποίησης (Κατσαρού ,  1998: 128, α΄  

µέρος ) .  Καταρχήν, αν και υπάρχει ένα γενικό Α.Π. µε καθολική ισχύ […] ο εκπαιδευτικός 

[…] µπορεί να κατακτήσει κάποιο βαθµό αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων µέσα στην τάξη 

του, όταν κλείσει πίσω του την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας και αφήσει έξω κάθε 

κρατική παρέµβαση και όσες οδηγίες της ∆ιοίκησης γνωρίζει ότι δεν ταιριάζουν ούτε στους 

µαθητές ούτε στον ίδιο (Κατσαρού ,  1998: 167, β΄  µέρος ) .  

2.  Η   ερευνήτρια  δείχνει  έντονο  ενδιαφέρον  για  τις  απόψεις  και  τις  

πρακτικές  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  καθώς  και  των  µαθητών  που  

συµµετείχαν  στην  έρευνα ,  τις  οποίες  λαµβάνει  υπόψη  της  κατά  την  

υλοποίηση  της  έρευνας .  Η πρακτική σοφία των ανθρώπων της πράξης είναι πηγή 
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γνώσης (Κατσαρού ,  1998: 149, α΄  µέρος ) .  Η οµάδα ενθάρρυνε τις διδάσκουσες να 

βασιστούν στην άρρητη γνώση τους, για να φτάσουν σε συνειδητοποίηση της πρακτικής 

τους (Κατσαρού ,  1998: 324, β΄  µέρος ). Αντιµετωπίσαµε από την αρχή τους 

µαθητές ως υποκείµενα της έρευνας και όχι ως αντικείµενα…θέλαµε να τους κάνουµε 

συµµέτοχους…εκτιµήσαµε της αξία που θα είχαν για µας οι πληροφορίες που θα 

συγκεντρώναµε από τους µαθητές (Κατσαρού ,  1998: 344, 345, β΄  µέρος ) .  

3. Η   ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  Α .Π .  ως  µια  διαδικασία ,  στη  βάση  

του  µοντέλου  ∆ιαδικασίας  του  L.  Stenhouse. Θεωρεί  ότι  στην  

συγκρότηση  των  Α .Π .  θα  πρέπει  να  συµµετέχουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης  καθώς  και  οι  µαθητές .  Το µοντέλο ∆ιαδικασίας συνδυάζεται καλύτερα µε 

την έννοια της αναµόρφωσης των Α.Π. […] ερµηνεύει, δίνει στοιχεία για ανατροφοδότηση, 

χρήσιµα για τον επανασχεδιασµό και την πορεία προς τη βελτίωση των Α.Π.  

(Κατσαρού ,  1998: 21, α΄  µέρος ) .  Η  γνώση  δοµείται  από  τα  υποκείµενα  

της  πράξης  δεν  θεωρείται  προϊόν  που  πρέπει  να  µεταδοθεί .  […]  να αλλάξει 

η αντίληψη των διδασκόντων για το ρόλο τους µέσα στην τάξη: από το να µεταδίδουν 

πληροφορίες/γνώσεις, να καλλιεργούν την ικανότητα των µαθητών να σκέφτονται, να 

κρίνουν και να κατανοούν (Κατσαρού ,  1998: 23, α΄  µέρος ) .  

4. Ο  σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  τροποποίηση  των  Α .Π .  του  µαθήµατος  

της  Ν .Γλ .  του  Γυµνασίου  στην  κατεύθυνση  της  επικοινωνιακής  

διδακτικής  προσέγγ ισης .  Η  αλλαγή  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού  από  

εφαρµοστή  του  Α .Π .  σε  αναµορφωτή .  Σκοπός της έρευνάς µας τελικά έγινε η 

διαµόρφωση µιας πρότασης µε βασικές αρχές του Α.Π. για τη διδασκαλία της Ν.Γλ. που θα 

βελτίωσε το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κατσαρού ,  1998: 22, α΄  

µέρος ) .   

5. Η  αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  το  πρόβληµα  της  αναµόρφωσης  των  

Α .Π .  του  µαθήµατος  της  Γλώσσας .  Το  πρόβληµα  το  εντοπίζει  η  

ερευνήτρια  η  οποία  αποφασίζει  την  έρευνα .  Οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης  που  συµµετέχουν  στην  έρευνα  φαίνεται  να  αναγνωρίζουν  το  

πρόβληµα ,  το  οποίο  εντοπίζεται  από  τους  ίδ ιους ,  στην  πορεία  της  

έρευνας ,   και  τους  παρακινεί  να  συµµετάσχουν  ουσιαστικά  στη  δοκιµή  

υποθέσεων  και  θεωριών  στην  πράξη .  Όλα τα µέλη της οµάδας ήταν καθηγήτριες 

που αγαπούσαν το αντικείµενό τους κι ήθελαν να το βελτιώσουν. Είχαν διάθεση να 

δοκιµάσουν καινούρια πράγµατα. Όταν άκουσαν από τη συντονίστρια τα βασικά στοιχεία 

της επικοινωνιακής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία έδειξαν ενθουσιασµό κι 

έσπευσαν να ενηµερωθούν βιβλιογραφικά  (Κατσαρού ,  1998: 148, β΄  µέρος ) .   

6. Η  θεωρία  και  η  σύγκρουσή  της  µε  την  πράξη  αποτελεί  αφετηρία  της  

έρευνας .  Σηµείο εκκίνησης του προβληµατισµού της ερευνητικής οµάδας αποτέλεσε η 

διδακτική εµπειρία των µελών της και τα προβλήµατα που ορθώνονται µπροστά τους κατά 
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την καθηµερινή σχολική πρακτική όσον αφορά το γλωσσικό µάθηµα (Κατσαρού ,  1998: 

166, β΄  µέρος ) .  Αναδεικνύεται  η  γνώση  που  ενυπάρχε ι  µέσα  στις  

εκπαιδευτικές  πρακτικές  των  εκπαιδευτ ικών  της  πράξης .  Στόχος  είναι  η  

βελτίωση  της  πράξης .  Μέσα από τη θεωρητική κατάρτιση που απέκτησαν και τη 

διδακτική εµπειρία που διέθεταν, προσπαθήσαµε να ερµηνεύσουµε τις πρακτικές τους µε 

σκοπό να τις αλλάξουµε και να τις βελτιώσουµε. Η θεωρία επηρεάζει την πρακτική µε το να 

αποκαλύπτει το θεωρητικό πλαίσιο που την καθορίζει (Κατσαρού ,  1998: 321, β΄  

µέρος ) .   

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποσοτικά  και  ποιοτικά  ερευνητικά  

εργαλεία .  Χρησιµοποιεί  την  παρατήρηση ,  το  ηµερολόγιο  των  

εκπαιδευτικών ,  το  ερωτηµατολόγιο  των  µαθητών ,  την  µαγνητοφώνηση  

και  αποµαγνητοφώνηση  της  διδασκαλίας ,  το  ερωτηµατολόγιο  και  

συλλέγει  δεδοµένα  από  τρεις  πηγές :  τους  διδάσκοντες ,  τους  µαθητές ,  

και  τη  συντονίστρια .  […]  Εντυπώσεις, κρίσεις απόψεις, σκέψεις και συναισθήµατα 

της διδάσκουσας, που συλλέγαµε από το ηµερολόγιό της […] τις απαντήσεις των µαθητών 

στο ερωτηµατολόγιο […]   τις παρατηρήσεις της συντονίστριας και όσων άλλων µελών της 

οµάδας είχαν παρακολουθήσει, ως παρατηρητές την παρέµβαση (Κατσαρού ,  1998: 

157, 158 β΄  µέρος ) .   Συλλέγοντας έτσι δεδοµένα από τρεις πηγές εξασφαλίζαµε 

«τριγωνική» διασταύρωση των στοιχείων και ευκαιρίες για βαθύτερη ερµηνεία όσων 

συνέβαιναν στη δράση (Κατσαρού ,  1998: 154, β΄  µέρος ) .  

8. Η  γνώση  που  προέκυψε  από  την  ερευνητική  παρέµβαση  ήταν  

διαδικαστική  –  ερµηνευτική  όσον  αφορά  τις  διδακτικές  και  

µεθοδολογικές  παρεµβάσεις  και  πρακτικές  δεν  διατυπώνονται  τεχνικές  

προτάσεις  και  κανονιστικές  συνταγές  αλλά  υποθέσεις .  ∆εν προσπαθήσαµε µε 

την ερευνά µας µα καταλήξουµε σε γενικεύσεις, αλλά σε υποθέσεις  (Κατσαρού ,  1998: 

127, α΄  µέρος ) .  Η γνώση που παρήχθει δέθηκε την επίδραση της θεωρίας, χωρίς όµως 

να καθοριστεί από αυτή (Κατσαρού ,  1998: 141, α΄  µέρος ) .  Καταβλήθηκε επίσης 

προσπάθεια να αποφευχθεί κατά την παρουσίαση της έρευνας η παράθεση τεχνικών 

συνταγών µε τις οποίες θα ασκείτο έλεγχος σε άλλες έρευνες (Κατσαρού ,  1998: 69, 

α΄  µέρος ) .  Είχαµε βέβαια να κάνουµε µε µια καινοτοµία που αναπτυσσόταν στη βάση 

της αναζήτησης τρόπων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι παροχής 

έτοιµων προγραµµάτων (Κατσαρού ,  1998: 127, α΄  µέρος ) .  Οι τρόποι µε τους 

οποίους παρήχθει η γνώση από την έρευνά µας ήταν ο διάλογος µε τα άλλα µέλη της 

οµάδας, η στοχαστική αυτό-ανάλυση και η δοκιµή των υποθέσεων που διατυπώνονταν 

κατά την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας (Κατσαρού ,  1998: 141, α΄  µέρος ) .  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (αριθµός ,  6) φαίνεται  να  συµµετέχουν  στο  

σχεδιασµό  και  στην  υλοποίηση  των  διδακτικών  παρεµβάσεων  σχεδόν  

ισότιµα  και  εθελοντικά ,  αν  και  κάποια  από  αυτά  αποχωρούν  και  
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αντικαθίστανται  το  δεύτερο  έτος  της  έρευνας .  Η  ερευνήτρια  δίνει  

µεγάλη  προσοχή  στις  απόψεις  τους  και  στην  γνώση  που  αναδύεται  από  

την  πράξη  τους .  Οι  µαθητές ,  αν  και  λαµβάνεται  ουσιαστικά  υπόψη  η  

άποψή  τους ,  δε  συµµετέχουν  ισότιµα  στην  ερευνητική  διαδικασία .  Ο  

κριτικός  φίλος  αποτελεί  σηµαντικό  παράγοντα  ανατροφοδότησης  στην  

ερευνητική  διαδικασία .  Οι διδάσκουσες […] είδαν από την αρχή  τη συντονίστρια όχι 

σαν εξωτερικό παράγοντα […] αλλά ως συνάδελφο που τους πρότεινε εντελώς εθελοντική 

συµµετοχή σε µια δουλειά που ένιωθαν ότι τις αφορούσε άµεσα (Κατσαρού ,  1998: 

139, α΄  µέρος ) .   Κατά την ερευνητική µας προσπάθεια οι διδάσκουσες ανέλαβαν 

ενεργητικούς ρόλους για να διαµορφώσουν τους σκοπούς και τα µέσα διδασκαλίας 

(Κατσαρού ,  1998: 132, α΄  µέρος ) .  Κατά τη δεύτερη χρονιά της έρευνας 

διαφοροποιήθηκαν […] αρκετές συνθήκες όσον αφορά τη σύνθεση της ερευνητικής µας 

οµάδας. Από τους δέκα συναδέλφους που πήραν µέρος στην α΄ ερευνητική φάση, µόνον 

πέντε συµµετείχαν στη δεύτερη (Κατσαρού ,  1998: 148, β΄  µέρος ) .  Ως 

εκπαιδευτικοί ερευνητές αντιµετωπίσαµε τη διδασκαλία ως µια ερευνητική διαδικασία 

(Κατσαρού ,  1998: 135, α΄µέρος ) .  Κύριο θετικό στοιχείο του προγράµµατος 

χαρακτηρίσαµε ότι σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και γι’ 

αυτό ήταν στα µέτρα τους, δεν τους υπερέβαινε και ανταποκρινόταν στις ανάγκες και τις 

επιθυµίες τους (Κατσαρού ,  1998: 136, α΄  µέρος ) .  Ο  Β.Τ. […] µετείχε στη 

διαδικασία της έρευνας ως κριτικός φίλος, δηλαδή ως συνεργάτης που ενδιαφέρεται και 

παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας και βοηθά τους ερευνητές να στραφούν σε 

πλούσια και ειλικρινή ανατροφοδότηση  (Κατσαρού ,  1998: 147, β΄  µέρος ) .  Οι 

µαθητές των περισσότερων τµηµάτων έδειξαν να εκτιµούν ιδιαίτερα την ευκαιρία που τους 

δόθηκε να παίξουν έναν περισσότερο κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία από αυτόν που 

έπαιζαν συνήθως  (Κατσαρού ,  1998: 346, β΄  µέρος ) . 

10. Η  ερευνήτρια  δίνει  µεγάλη  προσοχή  στον  αναστοχασµό  πάνω  στις  

διαδικασίες  της  έρευνας  τόσο  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  όσο  και  στο  

τέλος  της  έρευνας .  ∆ε  γίνεται  αξιολόγηση  της  αποτελεσµατικότητας  του  

εκπαιδευτικού  για  να  µην  υποπέσει  η  έρευνα  στο  θετικιστικό  

παράδειγµα .  Με την ερευνητική προσπάθειά µας επιχειρήσαµε να βρούµε µια βάση για 

την κατανόηση των πρακτικών µας και για δράση που θα βελτίωνε τις µαθησιακές 

ευκαιρίες των µαθητών µας (Κατσαρού ,  1998: 22, α΄  µέρος ) .  Πρόθεσή µας δεν 

ήταν να διαµορφώσουµε εκπαιδευτική θεωρία που να χρησιµοποιηθεί από την 

επιστηµονική κοινότητα. Κυρίως µας ενδιέφερε να εµπλακούµε σε µια διαδικασία κατά την 

οποία ενεργά να ασχοληθούµε µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση του Α.Π. 

κάτω από αληθινές (κι όχι υποθετικές) µαθησιακές συνθήκες και µε αληθινούς (κι όχι 

φανταστικούς) µαθητές  (Κατσαρού ,  1998: 127, α΄  µέρος ) .  Την αξιολόγηση 

θεωρούσαµε ως διατύπωση κρίσεων σχετικά µε το βαθµό στον οποίο η διδακτική 
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διαδικασία και οι πρακτικές που δοκιµάστηκαν ωφέλησαν όλους τους συµµετέχοντες 

(Κατσαρού ,  1998: 130, α΄  µέρος ) .  Αποφύγαµε να συσχετίσουµε την επαγγελµατική 

ανάπτυξη µε την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού, γιατί θεωρούσαµε ότι κάτι τέτοιο 

θα προσέδιδε θετικιστικές διαστάσεις στην προσπάθειά µας, θα της πρόσθετε ως στόχο τον 

έλεγχο της πραγµατικότητας […] (Κατσαρού ,  1998: 137, α΄  µέρος ) .  

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  πρακτικό  µε  

αρκετά  χειραφετικά  στοιχεία .  Στοχεύει  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  

του  εκπαιδευτικού  της  πράξης  µέσα  από  την  ισότιµη-δηµοκρατική  

συνεργασία  του  µε  τα  µέλη  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας ,  της  

ερευνήτριας ,  του  κριτικού  φίλου ,  των  µαθητών .  Στόχος  είναι  η  

βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πράξης .  Η  έρευνα  αρνείται  την  εξωτερική  

αξιολόγηση·  θεωρεί  το  Α .Π .  ως  αποκεντρωµένη  διαδικασία  µε  τη  

συµµετοχή  όλων  των  ενδιαφεροµένων :  εκπαιδευτικών ,  µαθητών ,  

ερευνητή·  δε  διατυπώνει  κανόνες  ή  θεωρητικά  σχήµατα  προς  εφαρµογή·  

αποδέχεται  τη  σχετικότητα  και  τους  περιορισµούς  της  παραχθείσας  

διαδικαστικής  γνώσης  γι ’  αυτό  διατυπώνει  υποθέσεις  και  όχι  κανόνες .  

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Κατσαρού, Ε. /Πανεπιστήµιο Αθηνών/ 
ΦΠΨ/1998 
 
 

Αναµόρφωση Αναλυτικού 
Προγράµµατος µε Ενεργή Συµµετοχική 
Έρευνα: Το παράδειγµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας /Νεοελληνική 
Γλώσσα/ δύο έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται Χ Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ Χ 
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Τσάφος ,  Σ .  Β .  (1998).  Ο Εκπαιδευτικός – Ερευνητής και η ∆ιδασκαλία της 

∆ραµατικής Ποίησης από Μετάφραση στο Γυµνάσιο. 

 

 

1.  Η  έρευνα  έχει  θέµα  τη  διδασκαλία  της  ∆ραµατικής  Ποίησης  από  

µετάφραση  µε  απώτερο  στόχο  τον  έλεγχο  της  επίτευξης  του  σκοπού  της  

αρχαιογνωσίας  στο  Γυµνάσιο .  Παράλληλα  ερευνάται  η  δυνατότητα  

αξιοποίησης  της  έρευνας  δράσης  στη  διδακτική  προσέγγιση  της  

τραγωδίας  στο  Γυµνάσιο .  Στόχος  της  έρευνας  είναι  να  διερευνήσει  τις  

διδακτικές  πρακτικές  των  εκπαιδευτ ικών  που  συµµετέχουν  στην  

ερευνητική  οµάδα  κατά  τη  διδασκαλία  της  ∆ραµατικής  Ποίησης  στο  

Γυµνάσιο .  Οι  ερευνητές  µε  τον  συντονιστή  της  έρευνας  επιδιώκουν  να  

ερευνήσουν  τις  πρακτικές  και  τις  δυνατότητες  που  παρέχει  το  

συγκεκριµένο  αντικείµενο  σε  εκπαιδευτικούς  και  µαθητές ,  καθώς  και  

τους  τρόπους  αξιοποίησης  των  ερµηνευτικών  και  µεθοδολογικών  

προτάσεων ,  που  εµφανίζονται  στη  βιβλιογραφία .   

Η  έρευνα  έχει  βασική  µεθοδολογική  προσέγγιση  την  έρευνα  δράσης  και  

προσπαθεί  να  αµβλύνει  το  χάσµα  ανάµεσα  στην  θεωρία  και  την  πράξη  

αντιµετωπίζοντας  την  πράξη  ως  τη  µόνη  γνήσια  πηγή  θεωριών  και  

γνώσεων .  ∆εν  έχει  κανονιστικό  χαρακτήρα ,  αντιµετωπίζει  τα  πλαίσια ,  

τα  θεσµικά  και  τα  επιστηµολογικά  ερµηνευτικά .  Παράλληλα  ξεφεύγει  

από  τα  αυστηρά  πλαίσια  της  εκπαιδευτικής  γραφειοκρατ ίας  και  των  

θεσµικών  κανονικοτήτων .  Είναι  µια  ποιοτική  έρευνα  µε  στόχο  την  

ανάδυση  των  αξιών  της  συµµετοχικότητας  και  του  συλλογικού  

πνεύµατος ,  και  αντιτ ίθεται  στην  ιεραρχική ,  γραφειοκρατική ,  τυπική  

οργάνωση  του  εκπαιδευτικού  συστήµατος .  Με την έρευνα που διενεργήσαµε 

αποσκοπούµε στη διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών και των εκπαιδευτικών της 

ερευνητικής οµάδας κατά τη διδασκαλία της ∆ραµατικής Ποίησης από µετάφραση στο 

Γυµνάσιο (Τσάφος ,  1998: 27, τόµος  Ι) .  Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόταση του 

Καθηγητή κ. Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου να διερευνήσουµε τη δυνατότητα αξιοποίησης 

της έρευνας δράσης στη διδακτική προσέγγιση της τραγωδίας άνοιξε νέες προοπτικές, 

καθώς διαφαινόταν η δυνατότητα να υπερβούµε τα παραπάνω προβλήµατα […] προβάλλει 

µια διαφορετική αντίληψη για την εκπαιδευτική έρευνα, καθώς ως µεθοδολογία επιτρέπει 

τη διαπλοκή θεωρίας και πράξης, στοιχείο που θεωρούσαµε απαραίτητο για µια 

εκπαιδευτική έρευνα, εφόσον αποδεχόµαστε την πρακτική φύση της εκπαίδευσης 

(Τσάφος ,  1998: 24, τόµος  Ι) .  Επιλέξαµε ως διδακτικό αντικείµενο τη ∆ραµατική 

Ποίηση από µετάφραση, διότι σε αυτό δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση τόσο οι διδάσκοντες 
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όσο και οι µαθητές, οπότε θα εξασφαλίζαµε τη συνεργασία τους κατά την πρώτη αυτή 

ερευνητική µας προσπάθεια (Τσάφος ,  1998: 21, τόµος  Ι) .  Οι ίδιοι οι δάσκαλοι της 

∆ραµατικής Ποίησης γινόµαστε ερευνητές της εκπαιδευτικής µας δράσης, και προσπαθούµε 

να κατανοήσουµε τόσο τις πρακτικές µας όσο και το ρόλο τους µαθήµατος στη Μέση 

Εκπαίδευση (Τσάφος ,  1998: 137, τόµος  Ι) .  Η ερευνά µας προσπάθησε να αµβλύνει 

το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, καθώς θεωρήσαµε ότι η µόνη γνήσια πηγή 

των εκπαιδευτικών θεωριών και γνώσεων είναι οι πρακτικές εµπειρίες, από τις οποίες 

γεννιούνται τα εκπαιδευτικά ζητήµατα (Τσάφος ,  1998: 138, τόµος  Ι) .  Έτσι 

διαµορφωνόταν ένα συναδελφικό, φιλικό, ανοιχτό συνεργατικό κλίµα, που αντιτίθεται στην 

ιεραρχική, γραφειοκρατική και τυπική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος  

(Τσάφος ,  1998: 141, τόµος  Ι) .  Τις περισσότερες φορές τα ζητήµατα που καθένας 

έθετε αποτελούσαν πιο πολύ ένα σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας. Έτσι διαµορφωνόταν 

ένα συναδελφικό, φιλικό, ανοικτό συνεργατικό κλίµα, που αντιτίθεται στην ιεραρχική, 

γραφειοκρατική και τυπική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος (Τσάφος ,  1998: 

141, τόµος  Ι) .  Προσλάµβαναν επίσης µε διαφορετικό τρόπο τόσο τις Οδηγίες του ΠΙ 

και τις εγκυκλίους όσο και τις σκοποθεσίες που απηχούσε η σχετική βιβλιογραφία. Η 

προσπάθεια να αιτιολογήσει κάθε διδάσκων τις επιλογές του όχι µόνο τον βοηθούσε να 

συνειδητοποιήσει την προσωπική του θεωρία, αλλά και να συνδέσει την προσωπική του 

εµπειρία µε τη διδακτική του πρακτική και έτσι να προσπαθήσει να ερµηνεύσει τον τρόπο µε 

τον οποίο αντιµετωπίζει την εκπαιδευτική πραγµατικότητα (Τσάφος ,  1998: 366,  

τόµος  Ι) .  

2. Ο  ερευνητής  στοχεύει  µε  την  έρευνα  στην  αλληλοκατανόηση  στη  

συνεργασία ,  στη  ποιοτική  βελτίωση  της  πράξης ,  στην  ανάδειξη  της  

γνώσης  που  προϋπάρχει  µέσα  στην  πράξη  του  εκπαιδευτικού . Η ερευνά µας 

προσπάθησε να αµβλύνει το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, καθώς θεωρήσαµε 

ότι η µόνη γνήσια πηγή των εκπαιδευτικών θεωριών και γνώσεων είναι οι πρακτικές 

εµπειρίες, από τις οποίες γεννιούνται τα εκπαιδευτικά ζητήµατα (Τσάφος ,  1998: 138, 

τόµος  Ι) .  Οι ίδιοι οι δάσκαλοι της ∆ραµατικής Ποίησης γινόµαστε ερευνητές της 

εκπαιδευτικής µας δράσης, και προσπαθούµε να κατανοήσουµε τόσο τις πρακτικές µας όσο 

και το ρόλο τους µαθήµατος στη Μέση Εκπαίδευση (Τσάφος ,  1998: 137, τόµος  Ι) .  

[…] ο σκοπός που σταδιακά προέκυψε ήταν να κατανοήσουµε την πρακτική µας, για να τη 

βελτιώσουµε µε τρόπο που να άνοιγε ένα κύκλο συνεχούς αναµόρφωσης όχι µόνο της 

πρακτικής αλλά και των διδασκόντων και του χώρου εργασίας τους. ∆ιαπιστώναµε έτσι ότι 

η έρευνα δράσης επιδρούσε στον προσανατολισµό της ερευνητικής µας πορείας (Τράφος ,  

1998: 142, τόµος  Ι) .  Η καινοτοµική αυτή δραστηριότητα µας βοηθούσε όχι µόνο να 

κατανοήσουµε και να βελτιώσουµε την πρακτική µας, αλλά και να αποκαλύψουµε την 

προσωπική µας θεωρία και να διαµορφώσουµε εκπαιδευτική θεωρία (Τσάφος ,  1998: 

166, τόµος  Ι)  
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3. Το  ΑΠ  για  το  συντονιστή  και  τους  ερευνητές  αποτελεί  οδηγό  κι  όχι  

κανονισµό  – θέσφατο .  Είναι  σε  διαρκή  διαδικασία  αναµόρφωσης  και  

εµπλουτισµού  στη  βάση  του  µοντέλου  ∆ιαδικασίας  το  L.  Stenhouse. Η  

αναµόρφωσή  τους  είναι  συνεχής  µέσα  από  τις  διαδικασίες  δοκιµής  της  

θεωρίας  στην  πράξη .  Φυσική συνέπεια ήταν να αρχίσουµε να αξιολογούµε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα µέσω της πρακτικής µας και να το αναµορφώνουµε καθώς 

επιχειρούµε παρεµβάσεις, µε σκοπό να το βελτιώσουµε βασιζόµενοι στις συγκεκριµένες 

συνθήκες των σχολείων µας    (Τσάφος ,  1998: 142, τόµος  Ι) .  Η αρχική προσέγγιση 

βασίστηκε στις αρχές του στοχοθετικού µοντέλου, σε µια εξελιγµένη, όχι αυστηρά 

συµπεριφοριστική µορφή  (Τσάφος ,  1998: 143, τόµος  Ι) .  Το επόµενο βήµα ήταν να 

αναζητήσουµε ένα µοντέλο ανάπτυξης ΑΠ που να αντιµετωπίζει το ΑΠ, µε τρόπο, που να 

συνάδει µε τη φιλοσοφία της έρευνας δράσης, όπως την είχαµε διαµορφώσει. […] το 

µοντέλο διαδικασίας, που εισηγήθηκε ο Stenhouse και δοκιµάστηκε στην πράξη µε το 

Η.C.P. αποτελούσε µια τέτοια εναλλακτική πρόταση. Η πρόταση αυτή άλλωστε µας 

επέτρεπε να συνδέσουµε έρευνα και αναµόρφωση του ΑΠ (Τσάφος ,  1998: 145, 

τόµος  Ι) .  Και τελικός στόχος µας δεν ήταν ο καθορισµός ενός ιδιαίτερου ΑΠ ή η 

διαµόρφωση της κατάλληλης προσέγγισης αλλά η γνώση και η κατανόηση της διαδικασίας 

και της δράσης (Τσάφος ,  1998: 150, τόµος  Ι) .  Αποφασίσαµε λοιπόν να 

εγκαταλείψουµε το στοχοθετικό µοντέλο και να υιοθετήσουµε το µοντέλο διαδικασίας που 

προτείνει ο L. Stenhouse (Τσάφος ,  1998: 185, τόµος  Ι) .  

4. Η  ερευνητική  οµάδα  έχει  στόχο  την  τροποποίηση  και  προσαρµογή  του  

ΑΠ  στην  τοπική  πραγµατικότητα .  Την  ανάδειξη  της  θεωρίας  µέσα  από  

την  πράξη  του  εκπαιδευτικού ,  την  επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  

εκπαιδευτικού  και  την  κατανόηση  της  εκπαιδευτικής  πράξης .  

Παράλληλα  στοχεύει  στο  αναδείξει  καλές  πρακτικές  συµµετοχής  και  

συνεργασίας  µεταξύ  εκπαιδευτικών  –  ερευνητών  και  µαθητών .  […] ο 

σκοπός που σταδιακά προέκυψε ήταν να κατανοήσουµε την πρακτική µας, για να τη 

βελτιώσουµε µε τρόπο που να άνοιγε ένα κύκλο συνεχούς αναµόρφωσης όχι µόνο της 

πρακτικής αλλά και των διδασκόντων και του χώρου εργασίας τους. ∆ιαπιστώναµε έτσι ότι 

η έρευνα δράσης επιδρούσε στον προσανατολισµό της ερευνητικής µας πορείας (Τσάφος ,  

1998: 142, τόµος  Ι) . Η ερευνά µας προσπάθησε να αµβλύνει το χάσµα ανάµεσα στη 

θεωρία και την πράξη, καθώς θεωρήσαµε ότι η µόνη γνήσια πηγή των εκπαιδευτικών 

θεωριών και γνώσεων είναι οι πρακτικές εµπειρίες, από τις οποίες γεννιούνται τα 

εκπαιδευτικά ζητήµατα (Τσάφος ,  1998: 138, τόµος  Ι) . Με την έρευνα που 

διενεργήσαµε αποσκοπούµε στη διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών και των 

εκπαιδευτικών της ερευνητικής οµάδας κατά τη διδασκαλία της ∆ραµατικής Ποίησης από 

µετάφραση στο Γυµνάσιο (Τσάφος ,  1998: 27,  τόµος  Ι) .  Ο µαθητής είναι πρόσωπο 

που συµµετέχει ισότιµα στην πράξη αυτή της επικοινωνίας. Αποκτάει έτσι ενδιαφέρον όχι 
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µόνο για την κατάκτηση ενός γνωστικού αντικειµένου, αλλά γιατί συναισθάνεται τη 

διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, την οποία µάλιστα, µέσα σε µια ατµόσφαιρα 

αναζήτησης, παρακολουθεί και αξιολογεί. Με αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία 

του παρέχει δυνατότητες αυτοανάπτυξης (Τσάφος ,  1998: 158, τόµος  Ι) .  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσε  η  κατανόηση  της  διδακτικής  

πρακτικής  των  συµµετεχόντων  ερευνητών .  Τα  ερευνητικά  ερωτήµατα  

τίθενται  µέσα  από  την  κατανόηση  της  πράξης  και  τον  αναστοχαµό  πάνω  

σε  αυτή .  Αρχικός λοιπόν σκοπός της έρευνας σε αυτή τη φάση ήταν να διερευνήσει 

γενικότερα προβλήµατα που αφορούν στη διδακτική πρακτική κατά τη διδασκαλία της 

δραµατικής ποίησης από µετάφραση και να ελέγξει τρόπους επίλυσής τους (Τσάφος ,  

1998: 178, τόµος  Ι) .  Καθώς λοιπόν το ΑΠ σχετίζεται άµεσα µε την πρακτική 

θεωρήσαµε έτσι την ανάπτυξη του ΑΠ ως µια διαδικασία, που δεν προηγείται της 

διδασκαλίας, αλλά συντελείται µέσω στοχαστικής πρακτικής της διδασκαλίας (Τσάφος ,  

1998: 182, τόµος  Ι) .  

6. Η  θεωρητική  γνώση  εµπλουτίζεται  και  βελτιώνεται  µέσω  της  πράξης .  

Αναδεικνύεται  η  γνώση  που  ενυπάρχει  µέσα  στις  εκπαιδευτικές  

πρακτικές .  Η  θεωρία  συνδέεται  µε  την  πράξη ,  κατανοείται  και  

εντοπίζονται  οι  αδυναµίες  της  ενώ  παράλληλα  αναπτύσσεται  

επαγγελµατικά  ο  εκπαιδευτικός .  Με την έρευνα που διενεργήσαµε αποσκοπούµε 

στη διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών και των εκπαιδευτικών της ερευνητικής οµάδας 

κατά τη διδασκαλία της ∆ραµατικής Ποίησης από µετάφραση στο Γυµνάσιο (Τσάφος ,  

1998: 27, τόµος  Ι) .  Η καινοτοµική αυτή δραστηριότητα µας βοηθούσε όχι µόνο να 

κατανοήσουµε και να βελτιώσουµε την πρακτική µας, αλλά και να αποκαλύψουµε την 

προσωπική µας θεωρία και να διαµορφώσουµε εκπαιδευτική θεωρία (Τσάφος ,  1998: 

166, τόµος  Ι) .  Οι ίδιοι οι δάσκαλοι της ∆ραµατικής Ποίησης γινόµαστε ερευνητές της 

εκπαιδευτικής µας δράσης, και προσπαθούµε να κατανοήσουµε τόσο τις πρακτικές µας όσο 

και το ρόλο τους µαθήµατος στη Μέση Εκπαίδευση (Τσάφος ,  1998: 137, τόµος  Ι) .  

Η εκπαιδευτική θεωρία παραµένει αντικείµενο συνεχούς προβληµατισµού, επανεξέτασης 

και επαναπροσδιορισµού τόσο του περιεχοµένου όσο και του τρόπου ανάλυσης των 

καταστάσεων (Τσάφος ,  1998: 381, τόµος  Ι) .  

7. Οι  ερευνητές  χρησιµοποιούν  ερµηνευτικά  – ποιοτικά   ερευνητικά  

εργαλεία ,  χωρίς  να  αποκλείονται  ποσοτικές  επεξεργασίες  των  

δεδοµένων .  Στην  έρευνα  χρησιµοποιούνται  ερευνητικά  εργαλεία  όπως  η  

παρατήρηση ,  η  ηχογράφηση ,  το  ερωτηµατολόγιο ,  η  οµαδική  συζήτηση ,  

το  ερωτηµατολόγιο  µε  ανοιχτές  ερωτήσεις  προς  τους  µαθητές .  Η  

τριγωνοποίηση  των  µεθόδων  συλλογής  δεδοµένων  και  της  επεξεργασίας  

δίνει  εγκυρότητα  στα  ερευνητικά  αποτελέσµατα .  Η  γνώση  που  

παράγεται  δεν  είναι  κανονιστική .  Ο  συντονιστής  της  έρευνας  
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αναγνωρίζει  τους  περιορισµούς  της  εφαρµογής  και  δεν  προβαίνει  σε  

κανονιστικές  διατυπώσεις .  Η έρευνά µας δεν προσανατολιζόταν στη διαµόρφωση 

µιας πρότασης που θα µπορούσε να υιοθετηθεί αλλά στη διερεύνηση και στον έλεγχο 

κάποιον υποθέσεων (Τσάφος ,  1998: 187, τόµος  Ι) .  Τα ερευνητικά βέβαια, αυτά 

ερωτήµατα δεν οδήγησαν στη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων πριν από τη διενέργεια 

της έρευνας, καθώς στην έρευνα δράσης, οι υποθέσεις αναδύονται κατά τη διάρκεια της 

έρευνας και υπόκεινται σε αλλαγή όσο διαρκεί η έρευνα (Τσάφος ,  1998: 29, τόµος  

Ι) .  Η έρευνά µας είναι ποιοτική εφόσον δεν προσπαθεί να παράγει έναν κανονιστικό 

ρυθµιστικό ρόλο (Τσάφος ,  1998: 138, τόµος  Ι) .  Επιτύχαµε έτσι τον τριγωνισµό 

(triangulation), που µας επέτρεπε τη σύνθεση και την αντιπαράθεση πληροφοριών που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές (διδάσκων – µαθητής – παρατηρητής)  (Τσάφος ,  

1998: 178, τόµος  Ι) .  

8. Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  σχετική  και  συζητήσιµη .  Είναι  γνώση  

λειτουργική  και  διαδικαστική .  Αναδεικνύεται  η  γνώση  που  ενυπάρχει  

µέσα  στην  πράξη  των  εκπαιδευτικών .  ∆ε  γίνονται  κανονιστικές  

προτάσεις  και  νουθεσίες . Η έρευνά µας είναι ποιοτική εφόσον δεν προσπαθεί να 

παράγει έναν κανονιστικό ρυθµιστικό ρόλο (Τσάφος ,  1998: 138, τόµος  Ι) . Η 

καινοτοµική αυτή δραστηριότητα µας βοηθούσε όχι µόνο να κατανοήσουµε και να 

βελτιώσουµε την πρακτική µας, αλλά και να αποκαλύψουµε την προσωπική µας θεωρία και 

να διαµορφώσουµε εκπαιδευτική θεωρία (Τσάφος ,  1998: 166, τόµος  Ι) . Η ερευνά 

µας προσπάθησε να αµβλύνει το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, καθώς 

θεωρήσαµε ότι η µόνη γνήσια πηγή των εκπαιδευτικών θεωριών και γνώσεων είναι οι 

πρακτικές εµπειρίες, από τις οποίες γεννιούνται τα εκπαιδευτικά ζητήµατα (Τσάφος ,  

1998: 138, τόµος  Ι) .  Καθώς µάλιστα έχει αρχίσει να αµφισβητείται ευρύτερα η 

αντικειµενικότητά της και η απολυτότητα της γνώσης σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη 

πραγµατικότητα, αντιλαµβανόµαστε ότι η γνώση στα ανθρωπιστικά µαθήµατα δεν µπορεί 

παρά να είναι το ζητούµενο. Η παρέµβαση εποµένως τόσο του δασκάλου όσο και του 

µαθητή αποκτά νόηµα όχι πλέον στο βαθµό που προσεγγίζει την αδιαµφισβήτητη 

επιστηµονική αλήθεια, αλλά το βαθµό που προωθεί την αναζήτηση  (Τσάφος ,  1998: 

156, τόµος  Ι) .  Η εκπαιδευτική θεωρία παραµένει αντικείµενο συνεχούς 

προβληµατισµού, επανεξέτασης και επαναπροσδιορισµού τόσο του περιεχοµένου όσο και 

του τρόπου ανάλυσης των καταστάσεων (Τσάφος ,  1998: 381, τόµος  Ι) .  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  συµµετέχουν  στο  σχεδιασµό ,  την  

υλοποίηση  της  έρευνας  ισότιµα  πλην  των  µαθητών ,  οι  οποίοι  ενώ  έχουν  

ενεργή  συµµετοχή ,  ο  ερευνητής  πιστεύει  ότι  θα  µπορούσε  αυτή  να  είναι  

σε  µεγαλύτερο  βαθµό  και  ποιοτικά  καλύτερη  σε  µια  επόµενη  έρευνα .  

Καθοριστικό  ρόλο  στην  έρευνα  έπαιξε  η  στάση  του  διευκολυντή  – 

κριτικού  φίλου .  Κάθε διδάσκων, βέβαια, διατύπωνε και τις δικές του υποθέσεις 
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σχετικά µε τις στρατηγικές, που θα επέλεγε και θεωρούσε ότι ανταποκρίνονται στο ευρύ 

πλαίσιο που καθόριζαν οι σκοποί και οι αρχές διαδικασίας (Τσάφος ,  1998: 193, 

τόµος  Ι) .  Τις περισσότερες φορές τα ζητήµατα που καθένας έθετε αποτελούσαν πιο πολύ 

ένα σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας. Έτσι διαµορφωνόταν ένα συναδελφικό, φιλικό, 

ανοικτό συνεργατικό κλίµα, που αντιτίθεται στην ιεραρχική, γραφειοκρατική και τυπική 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος (Τσάφος ,  1998: 141, τόµος  Ι) .  Οι 

ερευνητές εκπαιδευτικοί της πράξης, ο συντονιστής και οι µαθητές σχεδιάζουν συνεργατικά 

και αναστοχάζονται πάνω στις δράσεις. ∆εν αισθάνεται δηλαδή ότι ο µαθητής είναι 

αντικείµενο έρευνας αλλά ότι συµµετέχει και ο ίδιος σε µια διαδικασία εξέλιξης και 

βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οποία κρίνει και αξιολογεί, διαδικασία που 

βοηθάει ακόµη και τον ίδιο να ερµηνεύσει τη στάση του (Τσάφος ,  1998: 329, τόµος  

Ι) .  Οι µαθητές αντίθετα ένιωθαν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από αυτή την έστω και ηµιτελή 

συµµετοχή στην ερευνητική διαδικασία, καθώς ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία γι’ αυτούς 

(Τσάφος ,  1998: 330, τόµος  Ι) .  Ο διευκολυντής στην έρευνά µας δε παρουσιάστηκε 

ως εξωτερικός παράγοντας ή ο ακαδηµαϊκός, που καλούσε τους διδάσκοντες να 

συµµετέχουν σε µια έρευνα στην οποία τα προβλήµατα και η ιδέα έχουν προαποφασιστεί 

και στην οποία η ιδέα, που πρέπει να δοκιµαστεί είναι προκαθορισµένη […] ο διευκολυντής 

ήταν συνάδελφος που επιθυµώντας να οργανώσει µια έρευνα, τους καλούσε να συµµετέχουν 

ισότιµα, για να αναγνωρίσουν αρχικά την κατάστασή που διαµορφωνόταν κατά τη 

διδασκαλία της ∆ραµατικής Ποίησης στο Γυµνάσιο […]  (Τσάφος ,  1998: 162, τόµος  

Ι) .  

10. Στην  έρευνα  αξιολογούνται  οι  διαδικασίες  πραγµατοποίησης  της  

συνεργασίας  µεταξύ  εκπαιδευτικών ,  συντονιστή  και  µαθητών ,  

αξιολογείται  ο  βαθµός  βελτίωσης  της  εκπαιδευτικής  πράξης  και  

κατανοείται  η  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα .  Το πιο σηµαντικό όµως όφελος 

δεν ήταν η ανάπτυξη, οριοθέτηση και µορφοποίηση της πρακτικής εκπαιδευτικής γνώσης, 

των θεωριών ή ακόµα και της προσωπικής θεωρίας. Οι διδάσκοντες διαφοροποιούσαν και 

τη στάση τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία  (Τσάφος ,  1998: 386, τόµος  

Ι) .  Μέσα, επίσης από αυτή τη διαδικασία, οι διδάσκοντες απέκτησαν γνώσεις για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να µελετούν συστηµατικά και σε όσο 

γίνεται περισσότερες πτυχές ένα πρόβληµα, που τους απασχολεί  (Τσάφος ,  1998: 395, 

τόµος  Ι) .  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  καθαρά  

πρακτικό .  Χειραφετικό  στοιχείο  αποτελούν  η  υπερπήδηση  του  

γραφειοκρατικού  µοντέλου  εργασίας  στο  σχολικό  σύστηµα  και  η  σε  

µεγάλο  βαθµό  ισότιµη  συµµετοχή  των  µαθητών  στο  σχεδιασµό  και  στις  



 

 - 179 - 

διαδικασίες  της  έρευνας .  Το  ερευνητικό  παράδειγµα  που  εφαρµόζεται  

είναι  καθαρά  ερµηνευτικό .  Η  έρευνα  στόχο  έχει  την  κατανόηση  και   

βελτίωση  της  πράξης .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  

 

  

  



4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Τσάφος, Β. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/Τµήµα Φιλοσοφίας – 
Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας – 
Τοµέας Παιδαγωγικής /1998 

Ο εκπαιδευτικός – ερευνητής 
και η διδασκαλία της 
∆ραµατικής Ποίησης από 
µετάφραση στο 
Γυµνάσιο/∆ιδακτική της 
Αρχαίας Ελληνικής 
Γραµµατείας/ένα διδακτικό έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ Χ 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Μπέλλα ,  Κ .  Ζ .  (1999).  Συγκριτική ∆ιδασκαλία Λογοτεχνικών Κειµένων στο 

Γυµνάσιο και το Λύκειο υπό το Πρίσµα της Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης στην Εκπαίδευση. 

Θεωρία και Πράξη. 

 
1. Η  ερευνήτρια  υλοποιεί  µια  έρευνα  δράσης  µε  στόχο  να  εξετάσει  τις  

δυνατότητες  και  τι ς  αδυναµίες  εφαρµογής  ενός  διδακτικού  µοντέλου  

διδασκαλίας  της  συγκριτικής  λογοτεχνίας  στο  Γυµνάσιο  και  στο  Λύκειο  

µέσα  από  τη  συγκριτική  διδασκαλία  ελληνικών  και  ευρωπαϊκών  

λογοτεχνικών  κειµένων .  Η  ερευνήτρια  στο  τέλος  της  έρευνας  

διατυπώνει  µια  πρόταση  για  τη  διδασκαλία  λογοτεχνικών  κειµένων  στο  

Γυµνάσιο  και  στο  Λύκειο .  Ο  σχεδιασµός  και  η  εφαρµογή  της  έρευνας  

βασίζεται  σε  βιβλιογραφικά  δεδοµένα  του  χώρου  της  Συγκριτικής  

Γραµµατολογίας .  Η  ερευνήτρια  ονοµάζει  την  έρευνα  δράσης  που  

διεξάγει  ενεργός  έρευνα .  Η  ερευνήτρια  υποστηρίζει  ότι  µε  την  έρευνά  

της  δίνει  βάση  στη  χειραφέτηση  του  δασκάλου  και  στηρίζει  την  έρευνά  

της  σε  µια  ανθρωπολογική  βάση .  Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  

ερµηνευτικά  τα  θεσµικά  πλαίσια  της  εκπαίδευσης  σε  µια  προσπάθεια  να  

βελτιώσει  την  εκπαιδευτική  πράξη  αντιλαµβανόµενη  τη  διδασκαλία  σαν  

µια  στοχαστική  και  αναστοχαστική  διαδικασία .  H κατάθεση µιας ιδιαίτερης 

πρότασης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση δεν έχει ως στόχο κατ’ 

ανάγκη να υποκαταστήσει τις ήδη ισχύουσες ή να υποτιµήσει τη σηµασία τους, παρά να 

αυξήσει τις επιλογές και να διανοίξει µια νέα σκοπιά, µέσα από την οποία µαθητής και 

δάσκαλος θα επικοινωνήσουν προσεγγίζοντας το λογοτεχνικό κείµενο. […] Επειδή, όµως, 

η προσωπική διδακτική εµπειρία από την εφαρµογή της συγκριτικής προσέγγισης τόσο στα 

µαθήµατά µου όσο και σε επιµορφωτικά σεµινάρια έχουν άρει κάθε προκατάληψη και 

ενδοιασµό, διατυπώνεται στη συνέχεια µια πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών 

κειµένων […]  (Μπέλλα ,  1999: 25, xxv).  H πρόταση βασίζεται από τη µια στα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα του χώρου της Συγκριτικής Γραµµατολογίας όπου θεωρητικά 

κυρίως ανήκει, όσο βεβαίως και των εµπλεκόµενων χώρων της Ειδικής ∆ιδακτικής και της 

ευρύτερης Λογοτεχνικής Θεωρίας και από την άλλη στα πορίσµατα από την 

πραγµατοποίηση σειράς διδασκαλιών που έκανα προσωπικά η ίδια […] Στην παράµετρο 

της µεθοδολογίας διακρίνονται ιεραρχηµένα τρία επίπεδα: […] 3 η µεθοδολογία της 

Ενεργούς Έρευνας προσαρµοσµένης στο πλαίσιο της σχολικής πραγµατικότητας, µε τη 

συνδροµή και άλλων βοηθηµάτων από τις κοινωνικές επιστήµες (Μπέλλα ,  1999: 27, 

xxvi i ) .  […] δώσαµε έµφαση στη χειραφέτηση του δασκάλου και στηρίξαµε την έρευνα σε 

µια ξεκάθαρη ανθρωποκεντρική βάση (Μπέλλα ,  1999: 33, xxx i i i ) .  Έτσι, 

τεκµηριωµένα και ερευνητικά, τα συµπεράσµατά µας είναι δυνατόν να αποτελέσουν 

αξιόπιστη πηγή δεδοµένων, οι δε προτάσεις να καταστήσουν δυνατή και έγκυρη την 
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οργάνωση ενός διδακτικού µοντέλου στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισµού Προγράµµατος 

Σπουδών, µέσα στο οποίο σκοποί και στόχοι, περιεχόµενα δραστηριότητες και τρόποι 

αξιολόγησης θα αποκτούσαν µια λειτουργική διάρθρωση  (Μπέλλα ,  1999: 155).  Ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός διατυπώνει συνεχώς ερωτήµατα κι ερευνά τις απαντήσεις τους, 

τόσο µε τη συνεργασία των µαθητών του όσο και άλλων συναδέλφων του ώστε 

δοκιµάζοντας να επαληθεύσει ή να τροποποιεί τις αρχικές υποθέσεις (Μπέλλα ,  1999:  

158).  Είναι ευνόητο, ότι λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του συστήµατός µας, η 

οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί µια γενικότερη επιχείρηση στην οποία θα πρέπει να εµπλακεί 

τόσο το σχολείο όσο κυρίως η πολιτεία (Μπέλλα ,  1999: 165).   

2.  Στόχος  της  ερευνήτριας  είναι  η  αλληλοκατανόηση  η  συνεργασία  

εκπαιδευτικών ,  µαθητών  και  ερευνήτριας  µε  απώτερο  στόχο  τη  

βελτίωση  της  πραγµατικότητας  και  την  ανάδειξη  της  γνώσης  τόσο  από  

τη  θεωρία  όσο  και  από  την  πράξη  του  εκπαιδευτικού .   Ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός διατυπώνει συνεχώς ερωτήµατα κι ερευνά τις απαντήσεις τους, τόσο µε τη 

συνεργασία των µαθητών του όσο και άλλων συναδέλφων του ώστε δοκιµάζοντας να 

επαληθεύει ή να τροποποιεί τις αρχικές του υποθέσεις (Μπέλλα ,  1999: 158).  Ο 

στόχος από τέτοιου είδους έρευνες δεν είναι η ανακάλυψη παγκόσµιων ή αδιάσειστων 

αληθειών, αλλά η προώθηση της πράξης, µε άλλα λόγια η ενίσχυση της µάθησης και της 

επικοινωνίας προς τις οποίες αποβλέπει η διδασκαλία  (Μπέλλα ,  1999: 159).  

Πράγµατι µε την έρευνά µας επιδιώξαµε να στοχαστούµε συστηµατικά και κριτικά για την 

πράξη, έτσι ώστε να καταλήξουµε σε µια καλά τεκµηριωµένη θεωρητική διδακτική πρόταση 

δηλαδή «ένα οργανωµένο σύστηµα τοµέων και αξόνων προβληµατισµού γνωστικής 

συναισθηµατικής και αξιακής φύσης (Μπέλλα ,  1999: 164).  

3. Η  ερευνήτρια   θεωρεί  ότι  τα  ΑΠ  πρέπει  να  είναι  ανοιχτά  και  

στοχοθετικά  σε  συνεχή  διαδικασία  εµπλουτισµού  και  αναµόρφωσης  – 

βελτίωσης  µε  από  κοινού  συνεργασία  µε  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  

µαθητές .  […] δώσαµε έµφαση στη χειραφέτηση του δασκάλου και στηρίξαµε την έρευνα 

σε µια ξεκάθαρη ανθρωποκεντρική βάση (Μπέλλα ,  1999: 33, xxx i i i ) . Ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός διατυπώνει συνεχώς ερωτήµατα κι ερευνά τις απαντήσεις τους, τόσο µε τη 

συνεργασία των µαθητών του όσο και άλλων συναδέλφων του ώστε δοκιµάζοντας να 

επαληθεύει ή να τροποποιεί τις αρχικές του υποθέσεις (Μπέλλα ,  1999:  158).   Έτσι, 

τεκµηριωµένα και ερευνητικά, τα συµπεράσµατά µας είναι δυνατόν να αποτελέσουν 

αξιόπιστη πηγή δεδοµένων, οι δε προτάσεις να καταστήσουν δυνατή και έγκυρη την 

οργάνωση ενός διδακτικού µοντέλου στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισµού Προγράµµατος 

Σπουδών, µέσα στο οποίο σκοποί και στόχοι, περιεχόµενα δραστηριότητες και τρόποι 

αξιολόγησης θα αποκτούσαν µια λειτουργική διάρθρωση  (Μπέλλα ,  1999: 155).  Η 

οργάνωση κάθε διδακτικής παρέµβασης καθορίστηκε από τους συνεργάτες – 

εκπαιδευτικούς σε συνεννόηση µε την ερευνήτρια στη βάση του συνδυασµού του 
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στοχοθετικού µοντέλου και του µοντέλου διαδικασίας (Μπέλλα ,  1999:  179 – 180).  

Ο όλος τρόπος µε τον οποίο χειριστήκαµε το θέµα γέννησε ένα γενικότερο ενδιαφέρον για 

τη λειτουργία του ΑΠ του µαθήµατος της Λογοτεχνίας (ιδεολογικό ερώτηµα) και για το πώς 

µπορούσε να βελτιωθεί και να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις των καιρών (πραξιακό 

ερώτηµα). Από τις διδασκαλίες φάνηκε ότι το ισχύον ΑΠ και το ένα υποχρεωτικό εγχειρίδιο 

περιορίζουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας προσδίδοντάς της χαρακτήρα αποσπασµατικό, 

ενώ η απουσία επαρκούς διδακτικού υλικού δυσχεραίνει τη διδασκαλία κυρίως των πιο 

σύνθετων κειµένων (Μπέλλα ,  1999: 205).  Η υπερβολική ρυθµιστικότητα των ΠΣ που 

δεν είναι προσφιλής σε δασκάλους ερµηνευτικών µαθηµάτων (της λογοτεχνίας στην 

περίπτωσή µας) µπορεί να αποδυναµωθεί (να ελεγχθεί ορθολογικά) εάν ακριβώς στο 

πλαίσιό της προβλεφθεί ευρύ πεδίο αυτενέργειας και ελευθεριών (Μπέλλα ,  1999: 

222).  

4. Η  ερευνήτρια  στοχεύει  µε  την  έρευνα  στην  τροποποίηση  και  

προσαρµογή  του  ΑΠ ,  στην  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  στην  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης .  Αυτός ο συνεχής 

έλεγχος και η επανεκτίµηση προϋποθέτει εκπαιδευτικό µε ανεπτυγµένη την προσωπική 

θεωρία του, η οποία όσο πιο συνειδητή και συστηµατοποιηµένη είναι, τόσο πιο πολύ µπορεί 

να λειτουργήσει ως πλαίσιο αυτοκριτικής κι εποµένως συνεχούς ανανέωσης στόχων και 

µεθόδων (Μπέλλα ,  1999: 158).  Ο στόχος από τέτοιου είδους έρευνες δεν είναι η 

ανακάλυψη παγκόσµιων ή αδιάσειστων αληθειών, αλλά η προώθηση της πράξης, µε άλλα 

λόγια η ενίσχυση της µάθησης και της επικοινωνίας προς τις οποίες αποβλέπει η 

διδασκαλία (Μπέλλα ,  1999: 159).  Κάθε πράξη έχει θεωρία ενσωµατωµένη µέσα της. 

Γι’ αυτό και ο δάσκαλος που δεν ενεργεί µηχανικά ή µιµητικά δεν µπορεί να διδάξει χωρίς 

να σκεφτεί αυτό που κάνει (όπως οι θεωρητικοί, δεν µπορούν να παράγουν θεωρία χωρίς 

να ασχοληθούν µε την πράξη) (Μπέλλα ,  1999: 161).  Στις συναντήσεις µας φρόντισα 

επανειληµµένα να τονίσω ότι στη συγκεκριµένη σχολική έρευνα δεν είχα πρόθεση µε το 

κύρος µιας γνώσης να αποδείξω απλά µια θεωρία, αλλά, µε δηµοκρατικές διαδικασίες και 

µε την ευαισθησία της µακρόχρονης διδακτικής επιµορφωτικής εµπειρίας, να µελετήσω 

µαζί τους, στο βαθµό που έκριναν ότι τους ενδιέφερε, τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις 

οποίες µια δοκιµασµένη θεωρία µπορεί να δηµιουργήσει ένα µαθησιακό πλαίσιο, που 

ενδέχεται, µέσα από την αποδοχή, να λειτουργήσει ευρύτερα ως παράδειγµα και στοιχείο 

ανανέωσης του ΑΠ (Μπέλλα ,  1999: 170).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  προσωπικές  επιστηµονικές  

αναζητήσεις  της  ερευνήτριας  τις  οποίες  όµως  φαίνεται  να  συζητά  µε  

τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Ως αφόρµηση της προσωπικής µου ενασχόλησης 

µε το ζήτηµα χρεωστώ να µνηµονεύσω το τριήµερο σεµινάριο για τη διδασκαλία της 

σύγχρονης ποίησης που είχα αναλάβει το 1980 στη ∆υτική Αττική και το παρακολούθησαν 

600 περίπου καθηγητές της περιφέρειας (Μπέλλα ,  1999: x iv,  14).  
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 Οι συνεργάτες – καθηγητές συµφώνησαν ότι για να οργανώσουν διδασκαλίες µε 

συγκριτικό χαρακτήρα χρειάζονται πρωτ’ απ’ όλα επιµόρφωση, στοιχείο αναπόσπαστο της 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους εκπαιδευτικού που πρέπει να συνδέεται µε την 

αντίληψη της δια βίου παιδείας (Μπέλλα ,  1999: 205).  […] Επειδή, όµως, η 

προσωπική διδακτική εµπειρία από την εφαρµογή της συγκριτικής προσέγγισης τόσο στα 

µαθήµατά µου όσο και σε επιµορφωτικά σεµινάρια έχουν άρει κάθε προκατάληψη και 

ενδοιασµό, διατυπώνεται στη συνέχεια µια πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών 

κειµένων […]  (Μπέλλα ,  1999: 25, xxv).  

6. Η  ερευνήτρια  δοκιµάζει  τη  θεωρητική  γνώση  στην  πράξη  

βελτιώνοντας  την  διδακτική  πραγµατικότητα  και  αποκοµίζοντας  

χρήσιµη  γνώση  για  εκείνη  και  την  εκπαιδευτική  κοινότητα .  Στις 

συναντήσεις µας φρόντισα επανειληµµένα να τονίσω ότι στη συγκεκριµένη σχολική έρευνα 

δεν είχα πρόθεση µε το κύρος µιας γνώσης να αποδείξω απλά µια θεωρία, αλλά, µε 

δηµοκρατικές διαδικασίες και µε την ευαισθησία της µακρόχρονης διδακτικής 

επιµορφωτικής εµπειρίας, να µελετήσω µαζί τους, στο βαθµό που έκριναν ότι τους 

ενδιέφερε, τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες µια δοκιµασµένη θεωρία µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα µαθησιακό πλαίσιο, που ενδέχεται, µέσα από την αποδοχή, να 

λειτουργήσει ευρύτερα ως παράδειγµα και στοιχείο ανανέωσης του ΑΠ (Μπέλλα ,  1999: 

170).  Εξάλλου από την εποχή του Κοµένιου είναι γνωστό ότι µπορούµε να διδάξουµε τα 

ίδια πράγµατα σε παιδιά µε διαφορετικές µαθησιακές δυνατότητες, αρκεί να τα διδάξουµε 

µε διαφορετικό τρόπο. Ο δάσκαλος µε την ευαισθησία του και την ιδιαίτερη γνώση της 

τάξης του θα κρίνει αν µπορεί να εισηγηθεί τη µέθοδο (Μπέλλα ,  1999: 210).     

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  ερευνητικά  εργαλε ία  συλλογής  

και  επεξεργασίας  των  δεοµένων ,  όπως  η  παρατήρηση  διδασκαλιών  η  

αυτοπαρατήρηση  και  η  τριγωνοποίηση  των  αποτελεσµάτων .  Για τη συλλογή 

πληροφοριών ακολουθήθηκε η ερευνητική µέθοδος της τριγωνοποίησης (αξιοποίηση 

περισσότερων από έναν παρατηρητών που εξετάζουν ανεξάρτητα το ίδιο φαινόµενο στη 

σχολική τάξη και η χρησιµοποίηση είτε της ίδιας µεθόδου σε διαφορετικές περιπτώσεις είτε 

διαφορετικών µεθόδων στο ίδιο αντικείµενο). Πρόβλεψή µου ήταν να συγκεντρώσω 

δεδοµένα από παρατηρητές – εκπαιδευτικούς αλλά και από µαθητές για όλα τα επιµέρους 

ερωτήµατα που συνέθεταν το ερευνητικό πρόβληµα (Μπέλλα ,  1999: 172).  

Παρατήρηση και τήρηση σηµειώσεων ενείδει ηµερολογίου κατά την ώρα της διδασκαλίας 

[…] οι ηµιδοµηµένες κατά βάση συνεντεύξεις µε τους συνεργάτες καθηγητές και τους 

µαθητές […] για τη συλλογή πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν και διαγωνίσµατα µαθητών 

[…] µαγνητοφωνήσεις, τέλος, και βιντεοσκοπήσεις διδασκαλιών συνέβαλαν στην αυθεντική 

καταγραφή τους και στη διάσωση ακόµη και µη λεκτικών στοιχείων […] έρευνα µε 

ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκε µόνο κατά τη διαγνωστική φάση (Μπέλλα ,  1999: 

175).  Σε µια δεύτερη φάση τα κείµενα των συνεντεύξεων και των σηµειώσεων 
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µελετήθηκαν όλα από την ερευνήτρια µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου (Μπέλλα ,  

1999: 176).   

8. Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  σχετική  και  συζητήσιµη .  Αποκτάται  

διαλεκτική  γνώση ,  γνώση  που  ενυπάρχει  µέσα  στην  πράξη  και  την  

εµπειρία  των  εκπαιδευτικών  χωρίς  να  έχει  χαρακτήρα  κανονιστικό .  

Εκείνο που ενδιέφερε ήταν να µετρήσουµε τόσο τις γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών 

όσο και, κυρίως, να κατανοήσουµε τον τρόπο που κάθε φορά τα υποκείµενα εκπαιδευτικοί 

– µαθητές βίωναν τη νέα διδακτική – µαθησιακή κατάσταση αντιλαµβάνονταν, 

παρατηρούσαν ή σχολίαζαν τα σηµεία εστίασης. Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιήθηκαν οι 

αρχικές υποθέσεις και διαµορφώθηκαν στερεότερες απόψεις για την οργάνωση 

διδασκαλιών µε συγκριτικό προσανατολισµό (Μπέλλα ,  1999: 173).  Η συγκριτική 

φιλολογία στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται εν πολλοίς (και δεν εννοούνται εδώ οι εκπρόσωποι 

ενός στενού κύκλου ενήµερων επιστηµόνων) ωσάν εξωτικό φρούτο – µε όλη τη γοητεία και 

το τρόµο που εµπλέκεται στο «αλλιώτικο και το απ’ αλλού φερµένο». Γι’ αυτά και άλλα, 

που δεν εξαντλούνται σε µια τόσο ταχεία αναδροµή, η παρούσα µελέτη αποβλέπει να 

καταστεί για τους διδάσκοντες ένας οδηγός οργάνωσης του µαθήµατος της λογοτεχνίας 

κάτω από το πρίσµα µιας πολιτισµικής αντίληψης για το αντικείµενο (Μπέλλα ,  1999: 

xxvi i i ,  28).    

9. Η  ερευνήτρια  διατηρεί  τον  έλεγχο  του  σχεδιασµού  και  της  επιλογής  

των  ερευνητικών  εργαλείων  της  έρευνας .  Όµως  λαµβάνει  σοβαρά  υπόψη  

της  τις  συνεργατικές  διαδικασίες  που  αναπτύσσονται  στην  έρευνα ,  την  

ποιότητα  της  επικοινωνίας ,  τις  αναστοχαστικές  διαδικασίες ,  σε  µια  

προσπάθεια  κατανόησης  της  πραγµατικότητας  και  αλληλοκατανόησης  

εκπαιδευτικών  – µαθητών  και  ερευνήτριας .  Επιπλέον οι δραστηριότητες θα 

έπρεπε να καλλιεργούν τη συνεργασία, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, να δείχνουν 

στους µαθητές πώς να µαθαίνουν  (Μπέλλα ,  1999: 181).  Η σχολική έρευνα 

στηρίχθηκε σε µια κριτική προοπτική. ∆ιδασκόµενοι και διδάσκοντες προβληµατίστηκαν 

πάνω στις διδακτικές τακτικές, στις προϋποθέσεις µάθησης και στον τρόπο βελτίωσής τους  

(Μπέλλα ,  1999: 200).  

10. Η  ερευνήτρια  αξιολογεί  τις  διαδικασίες  µέσα  από  τις  οποίες  

πραγµατοποιήθηκε  η  έρευνα  και  η  συνεργασία  µε  τους  εκπαιδευτικούς  

της  πράξης  και  επίσης  µέσα  από  αναστοχαστικές  διαδικασίες  αξιολογεί  

από  κοινού  µε  τους  εκπαιδευτικούς  τα  αποτελέσµατα  της  πράξης .  Κατά 

την αξιολόγηση, που προέκυψε από την κριτική επεξεργασία των δεδοµένων και την 

εκτίµηση της γενικότερης αντίδρασης µαθητών και καθηγητών, αναφέρθηκαν και 

καταγράφηκαν τα προβλήµατα που ο κάθε διδάσκων διαπίστωσε στην τάξη του, 

αναζητήθηκαν οι αιτίες και προτάθηκαν τρόποι θεραπείας ή άλλες εναλλακτικές λύσεις  

(Μπέλλα ,  1999: 172).  Αυτός ο συνεχής έλεγχος και η επανεκτίµηση προϋποθέτει 



 

 - 186 - 

εκπαιδευτικό µε ανεπτυγµένη την προσωπική θεωρία του, η οποία όσο πιο συνειδητή και 

συστηµατοποιηµένη είναι, τόσο πιο πολύ µπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αυτοκριτικής 

κι εποµένως συνεχούς ανανέωσης στόχων και µεθόδων (Μπέλλα ,  1999: 158).  Εκείνο 

που ενδιέφερε ήταν να µετρήσουµε τόσο τις γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών όσο και, 

κυρίως, να κατανοήσουµε τον τρόπο που κάθε φορά τα υποκείµενα εκπαιδευτικοί – 

µαθητές βίωναν τη νέα διδακτική – µαθησιακή κατάσταση αντιλαµβάνονταν, 

παρατηρούσαν ή σχολίαζαν τα σηµεία εστίασης. Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιήθηκαν οι 

αρχικές υποθέσεις και διαµορφώθηκαν στερεότερες απόψεις για την οργάνωση 

διδασκαλιών µε συγκριτικό προσανατολισµό (Μπέλλα ,  1999: 173).  

   

  

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα   αποκλειστικά  

πρακτικό  µε  κάποια  τεχνικά  χαρακτηριστικά .  Η  ερευνήτρια  αποφασίζει  

για  τα  εργαλεία ,  το  σχεδιασµό  της  έρευνας   και  η  έρευνα  ξεκινά  από  τις  

επιστηµονικές  ενασχολήσεις  και  αναζητήσεις  της  ερευνήτριας  η  οποία  

θέτει  τα  ερευνητικά  ερωτήµατα .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Μπέλλα, Κ. Ζ.  /Πανεπιστήµιο Αθηνών/ 
Φιλοσοφική Σχολή/Τµήµα Φιλοσοφίας -  
Παιδαγωγικής – Ψυχολογία, Τοµέας 
Παιδαγωγικής/1999 
 
 

Συγκριτική ∆ιδασκαλία Λογοτεχνικών 
Κειµένων στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, 
Υπό το Πρίσµα της Ευρωπαϊκής 
∆ιάστασης στην Εκπαίδευση/∆ιδακτική  
Λογοτενιάς /∆ύο έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 X  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  X  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

X Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Μίχου ,  ∆ .  ΑΙ .  (2005). Αυτοπροσδιορισµός και κίνητρα των µαθητών: η επίδραση του 

εκπαιδευτικού.  

 

1. Η  έρευνα  αποτελεί  µια  ατοµική  έ .δ . .  Με  δεδοµένο  ότι  η  ερευνήτρια  

είναι  η  εκπαιδευτικός  της  τάξης ,  η  πράξη  της  (να  ερευνήσει  η  ίδ ια  την  

διδακτική  της  πραγµατικότητα)  αποτελεί  πράξη  χειραφέτησης  από  το  

καθιερωµένο  ερευνητικό  πρότυπο .  Η  ερευνά  ξεκινά  από  την  ίδ ια  την  

εκπαιδευτικό  η  οποία  φαίνεται  να  συνεργάζεται  µε  ένα  εξωτερικό  

παρατηρητή .  Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  καταγραφή  µέσα  από  ποιοτικές  

µεθόδους ,  των  συνθηκών  που  διαµορφώνονται  µέσα  στην  τάξη  και  

κυρίως  κατά  πόσο  αυτές  οι  συνθήκες  ενισχύουν  τον  έλεγχο  ή  τον  

αυτοπροσδιορισµό  των  µαθητών  και  πως  οι  ίδ ιοι  (οι  µαθητές )  

αντιλαµβάνονται  τον  εαυτό  τους  µέσα  σε  αυτή  τη  διαδικασία .  Η  

ερευνήτρια  µε  την  ατοµική  αυτό -στοχαστική  έ .δ .  στοχεύει  να  εξετάσει  

τους  παράγοντες  που  επιδρούν  στην  επίδοση  των  µαθητών  σε  σχέση  µε  

τα  κίνητρα  και  την  επίδραση  του  εκπαιδευτικού .  5ος στόχος: να µελετήσουµε 

την επίδραση του κλίµατος υποστήριξης του αυτοπροσδιορισµού στην επίδοση των 

µαθητών στη γραπτή έκφραση και τα Μαθηµατικά (Μίχου ,  2005: 59).  Για  τις  

ανάγκες  αυτής  της  έρευνας  η  ερευνήτρια  επιστρατεύει  τις  παγκόσµιες  

ερευνητικές  διαπιστώσεις  για  την  έρευνα  των  συναισθηµάτων  του  

ατόµου  σε  συνδυασµό  µε  την  έρευνα  για  την  γνωστική  επανάσταση  του  

ατόµου .  Μάλιστα ο Pintrich, καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Michigan στο τελευταίο, 

πριν το θάνατό τους, άρθρο (2003), διατυπώνει την άποψη ότι ίσως ήρθε η στιγµή για µια 

«συναισθηµατική» επανάσταση, η οποία θα συµπληρώσει τη «γνωστική» επανάσταση που 

συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια (Μίχου ,  2005: 5).  Η  ερευνήτρια  ακολουθεί  

τις  επιταγές  του  Α .Π .  και  των  νέων  καινοτόµων  παρεµβάσεων  (Ε .Ζ . )  

χωρίς  τροποποιήσεις  ή  παρεµβάσεις .  Στόχος  της  είναι  η  κατανόηση  της  

συµπεριφοράς  τους  εκπαιδευτικού  και  πως  αυτής  συνδέεται  µε  τα  

κίνητρα  και  τον  αυτοπροσδιορισµό  των  µαθητών .  […] έχοντας ως πρόθεση 

να µελετήσουµε τα κίνητρα των µαθητών και το βαθµό στον οποίο οι συνθήκες της 

σχολικής τάξης µπορεί να τα επηρεάζουν, στραφήκαµε στη µελέτη των εσωτερικών και 

εξωτερικών διευθετήσεων (intrinsic/extrinsic regulations) της συµπεριφοράς των µαθητών 

έτσι όπως αυτές έχουν µελετηθεί από τη θεωρία του αυτοπροσδιορισµού (self-

determination theory) (Deci & Ryan, 1985, Deci & Ryan, 2000, Ryan & Deci,   2000a). 

Επίσης στραφήκαµε στη µελέτη των στόχων των µαθητών, όπως αυτοί ορίζονται από τη 

θεωρία των στόχων για επίτευγµα (achievement goal theory) […] (Μίχου ,  2005: 5)
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Tο θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της εργασίας, που µόλις παρουσιάστηκε, µε οδήγησε στην 

πρόκληση να οργανώσω µια έρευνα στην οποία αποτέλεσα το υποκείµενο και, εν µέρη, το 

αντικείµενο (Μίχου ,  2005: 57).  Η έρευνα που παρουσιάζεται […] στηρίχθηκε κατά 

µεγάλο βαθµό στην προσωπική προσπάθεια της ερευνήτριας-δασκάλας να «µεταφράσει» µε 

το δικό της υποκειµενικό τρόπο, θεωρητικές θέσεις σε συγκεκριµένες διδακτικές πράξεις, 

ενώ ταυτόχρονα µέσα από τον αναστοχασµό της πάνω στις διδακτικές της επιλογές και στη 

δυναµική των σχέσεων της τάξης επιχείρησε τη µετεξέλιξη τη δική της, των µαθητών της 

και της σχέσης τους (Μίχου ,  2005: 58).  

2. Η  ερευνήτρια  στοχεύει  στην  ποιοτική  βελτίωση  της  πραγµατικότητας  

και  της  ανάδειξης  της  γνώσης  που  υπάρχει  µέσα  στην  δική  της  πράξη ,  

µέσω  του  αυτό -στοχασµού  πάνω  στις  διδακτικές  της  παρεµβάσεις .  

Συγκεκριµένα οργανώθηκε µια παρέµβαση στην τάξη µου µε σκοπό να διαµορφώσω, ως 

δασκάλα, τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κλίµα υποστήριξης του αυτοπροσδιορισµού 

των µαθητών και να µελετήσω την ενεργοποίησή τους στα πλαίσια αυτού του κλίµατος, 

τους στόχους τους και τον τρόπο διευθέτησης της σχολικής συµπεριφοράς  (Μίχου ,  

2005: 57).  

3. Η  ερευνήτρια  θεωρεί  το  Α .Π .  οδηγό  αλλά  όχι  θέσφατο .  Η  διδασκαλία  

δίνει  έµφαση  όχι  στην  έτοιµη  γνώση  που  µεταδίδεται  αλλά  στην  

ποιότητα  των  διαδικασιών /δραστηριοτήτων  που  οργανώνονται  στην  

τάξη .  Η αλόγιστη χρήση του χρόνου οδηγεί στην προέκταση των µαθηµάτων πέραν των 

καθορισµένων από το αναλυτικό πρόγραµµα ωρών και κατά συνέπεια τα µαθήµατα των 

τελευταίων ωρών, που συνήθως είναι τα καλλιτεχνικά δεν γίνονται (Μίχου ,  2005: 79).   

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  

πράξη  και  η  ανάδειξη  και  η  παραγωγή  γνώσης  µέσα  από  την  πράξη  της  

εκπαιδευτικού .  Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  νέες  πρακτικές  στη  διδασκαλία  

της ,  ελέγχει  την  αποτελεσµατικότητα  των  νέων  πρακτικών  µε  βάση  την  

αρχική  υπόθεση  και  οδηγείται  σε  συµπεράσµατα .  Συγκεκριµένα οργανώθηκε 

µια παρέµβαση στην τάξη µου µε σκοπό να διαµορφώσω, ως δασκάλα, τις συνθήκες που 

χαρακτηρίζουν το κλίµα υποστήριξης του αυτοπροσδιορισµού των µαθητών και να 

µελετήσω την ενεργοποίησή τους στα πλαίσια αυτού του κλίµατος, τους στόχους τους και 

τον τρόπο διευθέτησης της σχολικής συµπεριφοράς  (Μίχου ,  2005: 57).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  ερευνητικές  αναζητήσεις  της  

εκπαιδευτικού  της  πράξης  για  τη  διαµόρφωση  στην  τάξη  της  ενός  

κλίµατος  υποστήριξης  του  αυτοπροσδιορισµού  των  µαθητών  και  της  

µελέτης  των  επιπτώσεων  της  παρέµβασης  στην  επίδοση  και  τη  

συµπεριφορά  των  µαθητών .  Το ερώτηµα που µας απασχολεί είναι κατά πόσο η 
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αλλαγή του περιεχοµένου της εκπαίδευσης είναι αρκετή για µια πραγµατική αλλαγή της 

λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας του ελληνικού σχολείου (Μίχου ,  2005: 1).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  αποτελεί  τη  βάση  της  αρχικής  υπόθεσης  της  

ερευνήτριας .  Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  τη  θεωρητική  γνώση  στην  πράξη  

µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  πράξης  και  την  ανάπτυξη  του  

επαγγελµατισµού  της  ως  εκπαιδευτικού .  Η έρευνά µας λοιπόν περιλαµβάνει µια 

συνολική παρέµβαση σε µια σχολική τάξη, για µια ολόκληρη χρονιά […] Στόχος της 

παρέµβασης είναι να αποτελέσουν οι νέες συνθήκες της τάξης την αφορµή για τους µαθητές 

να επαναπροσδιορίσουν το νόηµα που έχει για τον καθένα ξεχωριστά η σχολική τάξη 

(Μίχου ,  2005: 2).  Το θέµα της διαµόρφωσης από το δάσκαλο των συνθηκών εκείνων 

που επηρεάζουν θετικά την εσωτερική ενεργοποίηση της συµπεριφοράς των µαθητών 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτονοµία τους, δεν έχει µελετηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα 

[…]. Σπάνια προσπαθούν να παρέµβουν (οι ερευνητές) στο να διαµορφώσουν νέες 

συνθήκες σε πραγµατικές καταστάσεις και να καταγράψουν τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας 

παρέµβασης στην προσωπικότητα του µαθητή (Μίχου ,  2005: 2).  

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  την  έ .δ .  µέσα  σε  ένα  πλαίσιο  θετικιστικής  

µεθοδολογίας  που  περιλαµβάνει  τη  διατύπωση  υποθέσεων  (σελ .  60),  την  

εφαρµογή  παρέµβασης  και  την  συγκριτική  µελέτη  των  αποτελεσµάτων  

της  παρέµβασης .  Επίσης  η  παρέµβαση  έχει  πειραµατικό  χαρακτήρα ,  

γίνεται  σε  µια  πειραµατική  τάξη  (την  τάξη  που  διδάσκει  η  ερευνήτρια) 

και  τα  ερευνητικά  δεδοµένα  τίθενται  σε  σύγκριση  µε  µια  τάξη  ελέγχου  

που  διδάσκει  µια  άλλη  εκπαιδευτικός .  Στην  έρευνα  συµµετείχε  ένας  

εξωτερικός  αξιολογητής .  Η στάση της δασκάλας της τάξης παρέµβασης 

αξιολογήθηκε τόσο από την ίδια µέσα από αυτοπαρατήρηση της δράσης της, όσο και από 

εξωτερικό παρατηρητή. Η στάση της δασκάλας στην τάξη ελέγχου αξιολογήθηκε από 

εξωτερικό παρατηρητή. Η ενεργοποίηση των µαθητών στην τάξη περέµβασης αξιολογήθηκε 

από τη δασκάλα παρέµβασης και από εξωτερικό παρατηρητή, ενώ στην τάξη ελέγχου µόνο 

από εξωτερικό παρατηρητή (Μίχου ,  2005: 59).  Για  τη  συλλογή  δεδοµένων  η  

ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  τη  δοµηµένη  συνέντευξη ,  την  παρατήρηση ,  τον  

πίνακα  αυτοπαρατήρησης ,  το  ηµερολόγιο  αναστοχασµού -αυτό -

στοχασµού .  Τα  δεδοµένα  τα  συλλέγει  από  τρεις  πλευρές  την  ίδ ια ,  τον  

εξωτερικό  παρατηρητή ,  και  τους  µαθητές .  Γίνεται  ποιοτική  και  

ποσοτική  επεξεργασία  των  δεδοµένων  της  έρευνας .   

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  προέκυψε  από  την  έρευνα  είναι  εργαλειακή  

γνώση  για  τον  έλεγχο  της  πραγµατικότητας .  Η  γνώση  επιβεβαιώνει  ή  

διαψεύδει  τις  αρχικές  υποθέσεις .  Βασική επιδίωξη της έρευνας που 

παρουσιάστηκε ήταν η διαµόρφωση, σε µια σχολική τάξη, ενός κλίµατος που θα 

υποστηρίζει το αυτοπροσδιορισµό των µαθητών και στη συνέχεια η µελέτη της επίδρασης 
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του κλίµατος αυτού στην ενεργοποίηση των µαθητών, στους στόχους επιτεύγµατος, στη 

διευθέτηση της σχολικής τους συµπεριφοράς και στη σχολική επίδοση. Η πορεία 

διαµόρφωσης του κλίµατος αυτού υποθέσαµε ότι θα είναι εξελικτική και δυναµική, µε την 

έννοια ότι οι συνθήκες, που θα ικανοποιούν την ανάγκη των µαθητών για επάρκεια, 

αυτονοµία και σύναψη σχέσεων, θα εγκαθιδρύονται σταδιακά, µέσα από τον αναστοχασµό 

της δασκάλας της τάξης παρέµβασης σχετικά µε τη στάση της και τη δραστηριοποίηση των 

µαθητών της  (Μίχου ,  2005: 173).  Μπορούµε λοιπόν να καταλήξουµε ότι πράγµατι το 

κλίµα υποστήριξης του αυτοπροσδιορισµού των µαθητών όχι µόνο δεν επηρέασε αρνητικά 

την επίδοσή των µαθητών, αλλά αντίθετα υπήρξε θετική εξέλιξη στη µαθηµατική τους 

επίδοση, ενώ οι δεξιότητές τους στη γραπτή έκφραση διατηρήθηκαν σταθερές (Μίχου ,  

2005: 175).  Ωστόσο  η  γνώση  που  παρήχθη ,  για  την  ερευνήτρια ,  είναι  

σχετική ,  διαπραγµατεύσιµη  και  χρειάζεται  πιο  έγκυρες  προσεγγίσεις .  Με 

δεδοµένη την εµπειρία της παρούσας έρευνας νοµίζουµε ότι στην επανάληψη του 

εγχειρήµατος µε περισσότερους εκπαιδευτικούς, αλλά και µεγαλύτερη ερευνητική οµάδα, θα 

µπορούσαµε να έχουµε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα (Μίχου ,  2005: 181).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (µαθητές ,  εκπαιδευτικός  της  τάξης  

ελέγχου )  στη  συγκεκριµένη  έρευνα  είναι  απλά  ερευνητικό  δείγµα .  ∆ε  

συµµετέχουν  στο  σχεδιασµό ,  την  επιλογή  των  εργαλείων  και  των  

τεχνικών  ανάλυσης  των  δεδοµένων .  Η  έρευνα  έχει  στόχο  την  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικού  και  το  έλεγχο  της  

επιβεβαίωσης  ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων .  Πρόκειται  για  µια  

πειραµατική  έρευνα .   

10. Στην  έρευνα  αξιολογείται  ο  βαθµός  επίτευξης  των  αρχικών  

ερευνητικών  στόχων  και  η  επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  ερευνητικών  

υποθέσεων .   

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  τεχνικό .  

Χειραφετικό  στοιχείο  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ερευνήτρια  και  

εκπαιδευτικός  της  πράξης  είναι  το  ίδ ιο  πρόσωπο .  Η  έρευνα  δηλαδή  

ξεκινά  από  ένα  πρόβληµα  της  πράξης .  Ωστόσο  το  ερευνητικό  

«παράδειγµα» που  χρησιµοποιεί  η  ερευνήτρια  είναι  καθαρά  θετικιστικό -  

πειραµατικό .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Μίχου, ∆. ΑΙ. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/Τµήµα Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία/2005 

Αυτοπροσδιορισµός και κίνητρα 
των µαθητών: η επίδραση του 
εκπαιδευτικού/∆ιδακτική 
Γλώσσας και Μαθηµατικών/ένα 
διδακτικό έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ  Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ   

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Λυκοσκούφη ,  Α .  ΕΙ .  (2005).  ∆ιδασκαλία µαθηµατικών εννοιών µε τη βοήθεια 

υπολογιστή µέσα από µια διαθεµατική προσέγγιση.  

 

1 . Η  έρευνα  στοχεύ ε ι  στη  δ ι ερεύνηση  των  αποτελεσµάτων  και  των  

δ ιαδ ι κασ ιών  µ ιας  εναλλακτ ικής  δ ιδακτ ικής  παρέµβασης ,  γ ια  τη  

δ ι δασκαλ ία  της  έννο ιας  της  κλ ίµακας  στην  ΣΤ΄τάξη  του  ∆ηµοτ ι κού  

µε  τη  χρήση  εκπα ι δευ τ ικού  λογ ισµ ικού  που  κατασκεύασε  η  

ερευνήτρ ια .  Η  έ .δ .  αποτελε ί  µέρος  της  ερευνητ ι κής  µεθοδολογ ίας  κα ι  

δεν  ε ί να ι  η  βασ ική  ερευνητ ι κή  µεθοδολογ ία .  Η  έρευνα  όπως  η  ί δ ι α  η  

ερευνήτρ ια  αναφέρε ι  ανήκε ι  στην  κατηγορ ία  µελέ της  περ ίπτωσης ,  µε  

στο ι χε ί α  δ ιδακτ ι κού  πε ιράµατος  και  έρευνας  δράσης .  Η  ερευνήτρ ια  

επ ι καλε ί τα ι  ως  ανάγκη  ε ισαγωγής  κα ι  µελέ της  των  Ν .Τ .  στα  

µαθηµατ ι κά ,  τ ι ς  νέε ς  ανάγκες  που  προέκυψαν  από  την  ε ισαγωγή  της   

«Κοινων ίας  της  Γνώσης» γ ια  την  αναµόρφωση  του  εκπα ι δευ τ ι κού  

συστήµατος  µε  την  ε ισαγωγή  των  Ν .Τ . .  Επ ίσης  επ ικαλε ί τα ι  τη  δ ι εθνή  

επ ισ τηµον ική  β ιβλ ι ογραφ ία ,  τ ι ς  υπάρχουσες  δ ιδακτ ι κές  πρακτ ι κές  

των  εκπα ιδ ευτ ι κών ,  τ ι ς  αλλαγές  στο  Εν ια ί ο  Πλα ίσ ιο  Προγράµµατος  

Σπουδών  και  την  ε ισαγωγή  της  δ ιαθεµατ ι κό τητας  στα  µαθηµατ ι κά .  

Πρόκε ι τα ι  βασ ικά  γ ια  µ ια  πε ι ραµατ ική  έρευνα  µε  οµάδα  ελέγχου  κα ι  

οµάδα  παρέµβασης  στην  οπο ία  εφαρµόζοντα ι  ο ι  αλλαγές  και  η  

κα ι νο τόµες  δράσε ι ς  µε  τ ι ς  Ν .Τ . .  Η έρευνα είναι κυρίως ποιοτική (µε ποσοτική 

επεξεργασία ορισµένων δεδοµένων), δεδοµένου ότι µελετάται η συµπεριφορά των µαθητών 

ως προς ορισµένα κριτήρια σε βάθος. Ανήκει στην κατηγορία «µελέτη περίπτωσης» µε 

στοιχεία «διδακτικού πειράµατος» και «έρευνα δράσης» αφού στόχος µας ήταν να 

παρατηρηθούν οι αλλαγές στη συµπεριφορά των µαθητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

(Λυκοσκούφη ,  2005 :  περ . ) .   Η µελέτη αποσκοπούσε στο να συµβάλλει µε τα 

συµπεράσµατά της στην επιτυχηµένη ενσωµάτωση των Ν.Τ. στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

στα µαθηµατικά, ενώ το περιβάλλον, που φιλοδοξούσε να δηµιουργήσει, ήταν να 

λειτουργήσει, όπως είχε παρατηρήσει ο Elliot (1988), σαν µια «κυψέλη» ανάπτυξης 

επικοινωνίας και οµαδικών δραστηριοτήτων ανάµεσα στα παιδιά της τάξης µετατρέποντας 

τον υπολογιστή στο περιβάλλον της τάξης σε «ευχάριστο συνεχιστή» των παιχνιδιών που 

παίζουν στο σπίτι (Λυκοσκούφη ,  2005:  4 ) .  Η πειραµατική οµάδα λειτούργησε στα 

πλαίσια της ευέλικτης ζώνης ενώ η οµάδα ελέγχου εργάστηκε στην τάξη, κάνοντας τις ίδιες 

δραστηριότητες (Λυκοσκούφη ,  2005:  7 ) .   Όπως διαφαίνεται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και εµπειρία οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

µπορούν να αναβαθµίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθούν µόνο τα θετικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

αποτελεσµάτων (Λυκοσκούφη ,  2005:  1 ) .  Η γρήγορη πλαισίωση των προϊόντων της 
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γνώσης, οι τεχνολογικές καινοτοµίες και τα συµπεράσµατα σύγχρονων µεθόδων έρευνας 

και διδασκαλίας, κάνουν επιτακτική την ανάγκη της συνεχιζόµενης έρευνας για ποιοτική 

εκπαίδευση και συνεχιζόµενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, εκσυγχρονισµό της «τάξης» 

καθώς και όλων των φορέων που συµµετέχουν σε αυτή (µαθητές ,  εκπα ι δευ τ ικο ί ,  

γονε ί ς )  (Λυκοσκούφη ,  2005:  3 ) .  

2 . Η  ερευνήτρ ια  δε  φαί νε τα ι  να  ενδ ιαφέρετα ι  γ ια  τ ι ς  άρρητες  θεωρ ίες  

των  εκπα ι δευ τ ι κών  που  συµµετέχουν  στην  έρευνα .  Στόχος  της  ε ί να ι  

να  αλλάξουν  τ ι ς  δ ιδακτ ι κές  τους  πρακτ ι κές  και  να  δ ιδαχθούν  

µαθητέ ς  και  εκπα ιδευτ ι κο ί  από  τ ι ς  συνέπε ι ε ς  αυτής  της  αλλαγής .   Η 

έρευνά µας, λοιπόν, ήταν αποτέλεσµα µιας προσπάθειας µαθητές και δάσκαλος «να 

τολµήσουν» µια αλλαγή και να «διδαχθούν» από τις συνέπειες  (Λυκοσκούφη ,  2005 :  

4 ) .  Για την πραγµατοποίηση των στόχων της έρευνας ακολουθήθηκε µια πολιτική 

συνεργασίας µε τους διευθυντές και τους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς των σχολείων, 

στους οποίους εξηγήθηκαν οι στόχοι και η διαδικασία της έρευνας καθώς και η σηµασία 

της δικής τους συµµετοχής (Λυκοσκούφη ,  2005:  85 ) .  

3 .  Η  ερευνήτρ ια  αντ ι λαµβάνε τα ι  το  Α .Π .  σαν  µ ια  ευκα ιρ ία  

εφαρµογής  κα ι νο τόµων  δράσεων  στην  τάξη .  Θεωρε ί  ότ ι  δ ί νον ται  

ευκα ιρ ί ε ς  στο  τότ ε  νέο  Α .Π .  γ ια  ανάπτυξη  κρ ι τ ι κής  σκέψης ,  

αυτονοµ ίας  µάθησης ,  βελτ ίωσης  επ ίδοσης  κτλ . .  Οι αλλαγές στο Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και η διαµόρφωση του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράµµατος Σπουδών για τα Μαθηµατικά (∆.Ε.Ε.Π.Σ.,2002, ΦΕΚ 1366, 1374, 1375, 

1376, Τβ΄, 18-10-2003) δηµιούργησε ευκαιρίες και απαίτηση για εφαρµογή νέων 

προτεραιοτήτων και αναγκών στο εκπαιδευτικό σύστηµα (π.χ. ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

αυτονοµία µάθησης, βελτίωση επίδοσης, παροχή ίσων ευκαιριών στους µαθητές 

διαφορετικής ικανότητας, καλλιέργεια κοινωνικής συµπεριφοράς, διαχείριση της 

ετερογένειας της τάξης κτλ. (Λυκοσκούφη ,  2005:  3 ) .  

4 . Στόχος  της  ερευνήτρ ιας  αποτελε ί  η  εφαρµογή  κα ι  η  µελέτη  των  

αποτελεσµάτων  σε  εκπα ι δευ τ ι κούς  κα ι  µαθητές ,  µ ιας  κα ι νο τόµας  

δράσης  µε  τ ι ς  ΤΠΕ  στα  µαθηµατ ι κά  στα  πλα ίσ ια  του  νέου  Α .Π .  του  

2003 .  Οι δάσκαλοι χρειάζεται να έχουν προωθηµένες δεξιότητες (παιδαγωγικές και 

τεχνολογικές) όσο και νοοτροπία, να επιθυµούν την εφαρµογή του µοντέλου ένταξης και 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Λυκοσκούφη ,  2005:  4 ) . Η µελέτη 

αποσκοπούσε στο να συµβάλλει µα τα συµπεράσµατά της στην επιτυχηµένη ενσωµάτωση 

των Ν.Τ. στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση […] (Λυκοσκούφη ,  2005 :  4 ) .  

5 . Αφετηρ ία  της  έρευνας  αποτέλεσε  ένα  πρόβληµα  που  καθόρ ισε  από  

πρ ι ν  η  ερευνήτρ ια .  Οι  επ ισ τηµον ικές  αναζητήσε ι ς  της  ερευνήτρ ιας  

κυρ ιαρχούν  στο  ερευνητ ικό  πεδ ίο .  Η  ί δ ι α  δ ιατυπώνε ι  υποθέσε ι ς ,  

ερωτήµατα ,  εφαρµόζε ι  δ ι δακτ ι κές  παρεµβάσε ι ς  κα ι  επ ι λέ γε ι  εργαλε ία  
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τ ε χν ι κές  συλλογής  κα ι  µελέ της  των  δεδοµένων .  Οι ανάγκες της Κοινωνίας 

της Γνώσης επιβάλλουν την ανάγκη αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το 

σχολείο οφείλει να προετοιµάζει τους µαθητές µε τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προβάλλει η σύγχρονη κοινωνία 

(Λυκοσκούφη ,  2005 :  ε ισαγ . )  Για την πραγµατοποίηση των στόχων της έρευνας 

ακολουθήθηκε µια πολιτική συνεργασίας µε τους διευθυντές και τους συνεργαζόµενους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων, στους οποίους εξηγήθηκαν οι στόχοι και η διαδικασία της 

έρευνας καθώς και η σηµασία της δικής τους συµµετοχής (Λυκοσκούφη ,  2005:  85 ) .  

Έγινε συνεννόηση για την εξεύρεση των αναγκαίων διδακτικών ωρών, κυρίως αξιοποίηση 

του χρόνου της ευέλικτης ζώνης (Λυκοσκούφη ,  2005:  85 ) .  

6 . Η  θεωρητ ική  γνώση  δοκ ιµάζετα ι  στην  πράξη ,  ελέγχε τα ι  ο  βαθµός  

επ ι τυχ ίας  ή  αποτυχ ίας  της  εφαρµογής  της  κα ι  παράγε τα ι  νέα  γνώση .  

∆ιατυπώνοντα ι  υποθέσε ι ς  κα ι  ελέγχε τα ι  ο  βαθµός  επ ί τ ευξης  των  

αρχ ικών  στόχων .  Η παρούσα έρευνα µελέτησε τα αποτελέσµατα και τις διαδικασίες 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας εναλλακτικής πρότασης διδασκαλίας µιας ενότητας 

στο µάθηµα των µαθηµατικών κατά την οποία η αξιοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών 

εργαλείων είχαν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί κατά τρόπο παιδαγωγικό, έτσι ώστε να 

συµβάλλουν σηµαντικά στην εµπλοκή των µαθητών σε διανοητικές δραστηριότητες 

προωθηµένου επιπέδου (Λυκοσκούφη ,  2005:  4 ) .  

7 . Η  ερευνήτρ ια  χρησ ιµοπο ι ε ί  πο ιο τ ικά  ερευνητ ι κά  εργαλε ία  καθώς  

κα ι  τη  µέθοδο  της  τρ ι γωνοπο ίησης  των  τ ε χν ι κών  συλλογής  κα ι  

επεξ εργασ ίας  δεδοµένων .  Όµως  η  έρευνά  της  δε  παύε ι  να  ε ί να ι  µ ια  

πε ιραµατ ι κή  έρευνα  µε  οµάδα  παρέµβασης  και  οµάδα  ελέγχου ,  η  

οπο ία  (η  έρευνα )  ανήκε ι  στο  παράδε ι γµα  του  θε τ ι κ ισµού .  Η έρευνα είναι 

κυρίως ποιοτική (µε ποσοτική επεξεργασία ορισµένων δεδοµένων), δεδοµένου ότι 

µελετάται η συµπεριφορά των µαθητών ως προς ορισµένα κριτήρια σε βάθος 

(Λυκοσκούφη ,  2005 :  περ . ) .  Οι µέθοδοι δεν καθορίζονται µε αυστηρότητα αλλά τα 

δεδοµένα προέρχονται από πολλές πηγές (εκπαιδευτικός-µαθητές-ερευνητής) και 

συσχετίζονται µεταξύ τους (τριγωνισµός) (Λυκοσκούφη ,  2005:  75) .  Με βάση τα 

χαρακτηριστικά των ανωτέρω µεθοδολογικών προσεγγίσεων καταλήξαµε ότι η έρευνά µας 

συνδύασε στοιχεία τόσο της µελέτης περίπτωσης όσο και του διδακτικού πειράµατος και της 

έρευνας δράσης (Λυκοσκούφη ,  2005:  76) .  

8 . Η  ερευνήτρ ια  καταλήγε ι  σε  δ ιαπ ισ τώσε ι ς  γ ια  τα  αποτελέσµατα  της  

έρευνας  στη  βάση  µ ιας  θεµελ ιωµένης  θεωρ ίας  (g rounded  theo ry)  

παρουσ ίασης -σχολ ιασµού  των  αποτελεσµάτων .  ∆όθηκε έµφαση στην 

ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων (grounded theory) (Λυκοσκούφη ,  2005:  5 ) .  

Τέλος γίνεται µια κριτική µελέτη και συσχέτιση όλων των κατηγοριών και επιλέγεται µια 

κεντρική κατηγορία που οδηγεί στο σχηµατισµό ενός ολοκληρωµένου βασικού, θεωρητικού 
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σκελετού που αποτελεί τον πυρήνα της σχηµατιζόµενης θεωρίας (G lasser ,  S t rauss ,  

1967 ,  p41 i n  Λυκοσκούφη ,  2005:  84) .   

9 . Τα  ερευνητ ι κά  υποκε ίµενα  γ ια  την  ερευνήτρ ια  αποτελούν  το  

ερευνητ ι κό  δε ί γµα  της .  Η  έρευνα  δε  ξ εκ ι νά  από  τ ι ς  ερευνητ ι κέ ς  

αναζητήσε ι ς  των  υποκε ιµ ένων  (δασκάλων -µαθητών )  και  τα  ί δ ι α  δε  

συµµετέχουν  στο  σχεδ ιασµό ,  την  επεξεργασ ία  των  αποτελεσµάτων  

γεν ι κά  στ ι ς  φάσε ι ς  ελέγχου  κα ι  υλοπο ίησης  της  έρευνας .  Το δείγµα της 

έρευνας αποτέλεσαν οι µαθητές δυο τµηµάτων της ΣΤ΄ τάξης του 13ου & 21ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Κερατσινίου. Κριτήρια για την επιλογή του ανωτέρω πληθυσµού αποτέλεσαν […]  

(Λυκοσκούφη ,  2005 :  76 ) .  

10 .    Η  ερευνήτρ ια  αξ ιολογε ί  τόσο  τον  βαθµό  επ ί τευξης  των  αρχ ικών  

ερευνητ ι κών  στόχων  όσο  και  τ ι ς  δ ιαδ ικασ ίε ς  εφαρµογής  της  έρευνας .  

Στο Κεφάλαιο 13, ανακεφαλαιώνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, αναφέρονται τα 

πρακτικά προβλήµατα της έρευνας και γίνεται συζήτηση για τις προεκτάσεις της   

(Λυκοσκούφη ,  2005 :  7 )  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  τεχνικό ,  µε  

κάποιες  πρακτικές  προεκτάσεις  όσον  αφορά  τη  παραγωγή  γνώσης  που  

αναδύεται  µέσα  από  την  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  πράξη .  Το  

ερευνητικό  παράδειγµα  που  χρησιµοποιεί  η  ερευνήτρια  είναι  καθαρά  

θετικιστικό -  πειραµατικό .  Η  έρευνα  όπως  αναφέρει  η  ερευνήτρια  ανήκε ι  

στην  κατηγορ ία  µελέ της  περ ίπτωσης ,  µε  στο ιχ ε ί α  δ ιδακτ ι κού  

πε ιράµατος  κα ι  έρευνας  δράσης .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Λυκοσκούφη, Α. ΕΙ. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/ΠΤ∆Ε, τοµέας Μαθηµατικών 
και Πληροφορικής/2005 

∆ιδασκαλία µαθηµατικών εννοιών µε τη 
βοήθεια υπολογιστή µέσα από µια 
διαθεµατική προσέγγιση/ Μαθηµατικά-
Πληροφορική/ ολιγοήµερη διδακτική 
παρέµβαση 

Η έ.δ. αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο/η ερευνητής/τρια  

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

Χ Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται Χ Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της Χ Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Φραγκάκη ,  Σ .  Μ .  (2008) .  ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας µάθησης για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας & της επικοινωνίας στην 

εκπαιδευτική πράξη: Μελέτη ενός πολυµορφικού µοντέλου εφαρµογής µε χειραφετικό 

γνωσιακό ενδιαφέρον. 

 

1. Η  ερευνήτρια  στη  διατριβή  της  µελετά  την  εφαρµογή  µιας  

επιµορφωτικής -διδακτικής  δράσης  για  την  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  

ΤΠΕ  (Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας )  στην  

εκπαιδευτική  πράξη .  Η  επιµορφωτική  δράση  πραγµατοποιείται  µε  τη  

βοήθεια  µιας  πλατφόρµας  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  βασισµένη  στο  

Υβριδικό  Μοντέλο  ενδοσχολικής  επιµόρφωσης ,  που  συνδέει  την  

τεχνολογική  και  κριτικο -στοχαστική  παιδαγωγική  κατάρτιση  µε  την  

υποστήριξη  της  τεχνολογίας  ασύγχρονης  εκπαίδευσης  και  τη  δια  ζώσης  

διδασκαλία .  Στόχος  της  επιµορφωτικής  δράσης  είναι  η  αλλαγή  των  

διδακτικών  πρακτικών  των  εκπαιδευτικών  όσον  αφορά  τη  χρήση  των  

ΤΠΕ  στη  διδακτική  πράξη  από  το  τεχνικό  συµπεριφοριστικό  µοντέλο  

στο  εποιδοµηστικό  και  η  διατήρηση  αυτής  της  αλλαγή  µε  στόχο  το  

µετασχηµατισµό  της  διδασκαλίας ,  των  θεσµών  που  τη  διαµορφώνουν  και  

κατ ’  επέκταση  της  κοινωνίας .  Η  αλλαγή  αυτή  (σύµφωνα  µε  την  

ερευνήτρια)  θα  οδηγήσει  σε  µετασχηµατισµό  τα  επικρατούντα  

κοινωνικά ,  πολιτικά  οικονοµικά  πλαίσια .  Η  ερευνήτρια  εντάσσει  τη  

δράση  της  στο  πρόγραµµα  του  «Ε .P. I.C.T.-Esperides» του  εργαστηρίου  

πληροφορικής  του  Π .Τ .∆ .Ε .  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών .  Για   ανάγκη  

υλοποίησης  του  προγράµµατος  επικαλείται  τις  ραγδαίες  παγκόσµιες  

εξελίξεις  στον  τοµέα  της  πληροφορικής ,  το  νέο  περιβάλλον  που  έχει  

δηµιουργήσει  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  (ΚτΠ) ,  και  τις  νέες  

δυνατότητες  εφαρµογών  και  προτύπων  µάθησης  που  αυτή  επιφέρει  

καθώς  και  τις  επιταγές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  ενσωµάτωση  

των  ΤΠΕ  και  της  βιώσιµης  εκπαίδευσης  στα  Α .Π .  των  χωρών  µελών  της .  

Σύµφωνα  µε  τον  ΟΟΣΑ  (1992).  Επιδιώκεται µέσα από την εφαρµογή ενός 

Πολυµορφικού Μοντέλου Εφαρµογής µιας κριτικής Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης η 

εφαρµογή µιας επιµορφωτικής και ερευνητικής-διδακτικής δράσης για την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική πράξη µε χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον (Φραγκάκη ,  2008:  v i i i ) .  

Βασικό σηµείο της επιµορφωτικής και ερευνητικής-διδακτικής δράσης είναι η πρόκληση 

διδακτικής αλλαγής, υιοθετώντας ως σχέδιο της κεντρικής δραστηριότητας της διατριβής, 

ένα «πλαίσιο διάγνωσης και πρόκλησης διδακτικής αλλαγής» µε µακροπρόθεσµο στόχο την 

κοινωνική αλλαγή, στα πλαίσια µιας µακροπρόθεσµης πολιτικής (Φραγκάκη ,  2008:  
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v i i i ) .  Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα µέτρα που σχετίζονται µε τα 

αναλυτικά προγράµµατα, το διδακτικό υλικό, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, κ.ά. και 

αποσκοπεί στην ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στη θεωρία της ∆ιδασκαλίας, στις 

διδακτικές µεθοδολογίες και στο περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων 

(Φραγκάκη ,  2008 :  2 ) .   Η  έρευνα  στοχεύει  στην  παραγωγή  γνώσης  και  

εµπειρίας  µέσα  από  την  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  

καταλήγει  στη  διατύπωση  µιας  θεµελιωµένης  θεωρίας  για  την  εφαρµογή  

του  Υβριδικού  Μοντέλου  ενδοσχολικής  επιµόρφωσης  στην  επιµόρφωση  

των  εκπαιδευτικών  στις  ΤΠΕ  µε  κριτικό  χειραφετικό  προσανατολισµό .  

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της ενδοσχολικής επιµορφωτικής και 

ερευνητικής-διδακτικής ∆ραστηριότητας µιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης οµάδων 

εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ερευνήτρια ενδιαφέρεται να 

µελετήσει  µέσα από τη δραστηριότητα αυτή τη δυνατότητα: 1. Προσωπικής και διδακτικής 

αλλαγής των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για 

εκπαιδευτική και µακροπρόθεσµη κοινωνική αλλαγή,  2. Ενσωµάτωσης των ΤΠΕ  στην 

εκπαιδευτική πράξη, παράγοντας το χειραφετικό ενδιαφέρον για τη γνώση  (Φραγκάκη ,  

2008:  4 ) .  Αρχικά, λοιπόν, αναφέρεται από την ερευνήτρια η µέθοδος της Μελέτης 

περίπτωσης και καταβάλλεται µια προσπάθεια περιγραφής της Θεµελιωµένης θεωρίας 

(Grounded theory) η οποία αποτελεί µια µέθοδο έρευνας αλλά και ανάλυσης δεδοµένων, 

όπου δε δοκιµάζεται µια υπόθεση αλλά ανακαλύπτεται, αναπτύσσεται και προσωρινά 

επαληθεύεται µέσα από τη συστηµατική συλλογή και ανάλυση δεδοµένων που αναφέρονται 

στο συγκεκριµένο φαινόµενο (Φραγκάκη ,  2008 :  132 ) .    

2. Στόχος  της  ερευνήτριας  είναι  η  ποιοτική  βελτίωση  της  διδακτικής  

πραγµατικότητας  µέσα  από  την  ανατροπή-µετασχηµατισµό  των  άρρητων  

θεωριών  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  που  θα  οδηγήσει  σε  µετάβαση  

της  ενσωµάτωσης  των  ΤΠΕ  στη  διδακτική  πράξη  από  τεχνική-  σε  

κριτική  πραγµατολογική .  Η  ερευνήτρ ια  αποδέχεται  ότι  οι  άρρητες  

θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  είναι  ετεροκαθορισµένες  και  πρέπει  να  

ανατραπούν  µέσα  από  την  πράξη  τους .  ∆ιερευνώνται οι προσωπικές 

θεωρίες/πραξιακές γνώσεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές τους, σε συσχετισµό µε το 

ευρύτερο θεσµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο που διαµορφώνει τις 

πρακτικές αυτές. Μέσα από την κριτική αναστοχαστική ανάλυση αντιπαράθεση και 

ερµηνεία των προσωπικών θεωριών µε την εκπαιδευτική πράξη και το πλαίσιο, η 

ερευνήτρια στοχεύει στην αναδόµηση τους και στη σύζευξή των νέων ενοράσεών τους µε 

δράσεις ερευνητικές διδακτικές κοινωνικές, προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης 

(Φραγκάκη ,  2008:  v i i i ) .  Η έρευνά της εστιάζει περισσότερο στη µακροαξιολόγηση 

της διδακτικής πράξης µε στόχο την καλλιέργεια συνείδησης κοινωνικής αλλαγής µέσα από 

µια στοχαστικοκριτική-διαδικασία, η οποία επιτελείται µέσα από διαλεκτική επικοινωνία 
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και αντιπαραθέσεις (Φραγκάκη ,  2008 :  127 ) .  Ο αρχικός στόχος της ερευνήτριας από 

την παρούσα έρευνα ήταν να ερευνήσει τις προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών που 

αφορούν στη ∆ιδασκαλία και τη Μάθηση µε ΤΠΕ και την πιθανή εκπαιδευτική αλλαγή τους  

(Φραγκάκη ,  2008:  149) . 

3 . Η  ερευνήτρ ια  π ισ τεύ ε ι  ότ ι  το  Α .Π .  πρέπε ι  να  ε ί να ι  ανο ι χτό  σε  

συνεχή  δ ιαδ ι κασ ία  δ ιαµόρφωσης  µε  τη  συµµετοχή  εκπα ι δευτ ι κών  κα ι  

ερευνητών .  Θεωρε ί  ότ ι  η  δ ι δασκαλ ία  δεν  ε ί να ι  η  απλή  µετάδοση  

γνώσεων  αλλά  µ ια  δ ιαδ ι κασ ία  που  δ ίν ε ι  τη  δυνατότητα  στους  

µαθητέ ς  να  κατανοούν ,  να  σκέφτοντα ι  και  να  κρ ί νουν .  Σε ένα µοντέλο 

εφαρµογής µε χειραφετικό προσανατολισµό όλοι έχουν ρόλο ενεργό, συµµετοχικό, συν-

διαµορφωτικό, συν-ερευνητικό στην επιµορφωτική διαδικασία και στο περιεχόµενο της 

µάθησής τους (Φραγκάκη ,  2008:  349) .  Η ερευνήτρια προτείνει να ενταχθεί η έρευνα 

δράσης του έργου των εκπαιδευτικών, το σχοχαστικοκριτικό πλαίσιό της µέσα σε ένα 

ανοιχτό ΑΠΣ µε επίκεντρο τη διδακτέα ύλη (Φραγκάκη ,  2008:  343) .  

4 . Στόχος  της  ερευνήτρ ιας  ε ί να ι  να  κατανοήσε ι  η  ί δ ια  τ ι ς  πράξε ι ς  

των  εκπα ι δευ τ ι κών  κα ι  να  κατανοήσουν  ο ι  ί δ ιο ι  ο ι  εκπα ι δευ τ ικο ί  

τους  παράγοντ ες  που  δ ιαστρεβλώνουν  την  αυτό -αντ ί ληψή  τους  γ ια  

την  πράξη  τους ,  τη  δ ι δακτ ι κή  συµπερ ιφορά  τους  όσον  αφορά  τη  

χρήση  των  ΤΠΕ  στη  δ ι δακτ ι κή  πράξη ,  µε  στόχο  να  αλλάξουν  τ ι ς  

δ ι δακτ ικές  πρακτ ικές  τους  από  συµπερ ιφορ ισ τ ι κές  σε  γνωστ ικές -  

ο ικοδοµηστ ι κές ,  κρ ι τ ικο -αναστοχαστ ι κέ ς .  Η έρευνά της εστιάζει περισσότερο 

στη µακροαξιολόγηση της διδακτικής πράξης µε στόχο την καλλιέργεια συνείδησης 

κοινωνικής αλλαγής µέσα από µια στοχαστικοκριτική-διαδικασία, η οποία επιτελείται µέσα 

από διαλεκτική επικοινωνία και αντιπαραθέσεις (Φραγκάκη ,  2008:  127 ) .   

5 . Αφετηρ ία  της  έρευνας  αποτέλεσε  τόσο  η  ανάγκη  γ ια  επ ιµόρφωση  

των  εκπα ιδ ευτ ι κών  στη  χρήση  των  ΤΠΕ  στη  δ ιδακτ ι κή  πράξη  όσο  κα ι  

η  ανάγκη  γ ια  κο ινων ικό  µετασχηµατ ισµό  που  να  ξεκ ινά  από  την  

χε ιραφετ ι κή  αλλαγή  της  πράξης  των  εκπα ι δευ τ ι κών  κα ι  το  στοχασµό -

αναστοχασµό  πάνω  σε  αυτή .  Βασικό σηµείο της επιµορφωτικής και ερευνητικής-

διδακτικής δράσης είναι η πρόκληση διδακτικής αλλαγής, υιοθετώντας ως σχέδιο της 

κεντρικής δραστηριότητας της διατριβής, ένα «πλαίσιο διάγνωσης και πρόκλησης 

διδακτικής αλλαγής» µε µακροπρόθεσµο στόχο την κοινωνική αλλαγή, στα πλαίσια µιας 

µακροπρόθεσµης πολιτικής  (Φραγκάκη ,  2008 :  v i i i ) .   

6 .   Η  έρευνα  συνδέε ι  τη  θεωρ ία  µε  την  πράξη  µε  στόχο  την  

κατανόηση  της  πράξης  και  την  επαγγελµατ ι κή  ανάπτυξη  του  

εκπα ιδ ευ τ ι κού  µε  κρ ι τ ι κή -αναστοχαστ ική  εφαρµογή  της  θεωρ ίας  

στην  πράξη  κα ι  αλλαγή  της  εκπα ι δευ τ ι κής  πράξης  τους  και  κατ ’  

επέκταση  της  κο ινων ικής  πραγµατ ικό τητας .  Μέσα από την κριτική 
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αναστοχαστική ανάλυση αντιπαράθεση και ερµηνεία των προσωπικών θεωριών µε την 

εκπαιδευτική πράξη και το πλαίσιο, η ερευνήτρια στοχεύει στην αναδόµηση τους και στη 

σύζευξη των νέων ενοράσεών τους µε δράσεις ερευνητικές, διδακτικές, κοινωνικές, 

προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης  (Φραγκάκη ,  2008:  v i i i ) .   

7 . Χρησ ιµοπο ιούντα ι  ερµηνευτ ι κές  τε χν ι κές  ανάλυσης  των  

δεδοµένων  τα  οπο ία  συλλέγοντα ι  µέσω  της  παρατήρησης ,  της  

συνέν τ ευξης ,  της  καταγραφής  των  δ ιαλόγων -συζητήσεων ,  του  

ηλεκτρον ι κού  ηµερολογ ί ου ,  του  προσωπικού  φακέλου ,  των  

συµµετεχόντων  στην  έρευνα ,  και  γ ί νε τα ι  προσπάθε ια  να  

προσεγγ ισ τούν  κρ ι τ ικά  ο ι  αντ ι κε ιµεν ι κές  ο ικονοµ ικές -πολ ι τ ι κές -

κο ι νων ικές - επ ιστηµολογ ι κέ ς  δοµές  που  κατευθύνουν  την  ανθρώπι νη  

πράξη .  Επίσης  τα  δεδοµένα  συλλέγοντα ι  µε  τη  µέθοδο  της  

τρ ι γωνοπο ίησης .   Στην παρούσα έρευνα εφαρµόζονται δυο διαφορετικά είδη 

τριγωνοποίησης (α) µεθοδολογική (β) των συνδυασµένων επιπέδων. Η ανάλυση των 

ποιοτικών δεδοµένων γίνεται µέσα από τη Θεµελιωµένης Θεωρία (Grounded theory) 

(Φραγκάκη ,  2008:  v i i i ) .  ∆ιερευνώνται οι προσωπικές θεωρίες/πρακτικές γνώσεις 

και οι εκπαιδευτικές πρακτικές τους, σε συσχετισµό µε το ευρύτερο θεσµικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο που διαµορφώνει τις πρακτικές αυτές (Φραγκάκη ,  

2008:  v i i i ) .  

8 . Η  γνώση  που  προκύπτε ι  ε ί να ι  σχετ ι κή  και  συζητήσ ιµη .  ∆εν  έ χε ι  

κανον ιστ ι κό  χαρακτήρα .  Η  γνώση  αναδύε τα ι  µέσα  από  την  πράξη  

µέσω  της  θεµελ ιωµένης  θεωρ ίας .  Βασ ική  αρχή  αποτελε ί  ο  

αναστοχασµός  και  ο  αυτοστοχασµός  των  εκπα ιδ ευτ ι κών  της  πράξης  

κα ι  του  κρ ι τ ι κού  φ ίλου .  Αποκτάτα ι  κρ ι τ ι κή  χε ιραφετ ι κή  γνώση  γ ια  

την  ί δ ι α  την  πράξη ,  µε  σκοπό  την  αλλαγή  της  δ ιδακτ ι κής  

πραγµατ ι κότητας  µε  τ ι ς  ΤΠΕ .  Βασικό σηµείο της επιµορφωτικής και ερευνητικής-

διδακτικής δράσης είναι η πρόκληση διδακτικής αλλαγής, υιοθετώντας ως σχέδιο της 

κεντρικής δραστηριότητας της διατριβής, ένα «πλαίσιο διάγνωσης και πρόκλησης 

διδακτικής αλλαγής» µε µακροπρόθεσµο στόχο την κοινωνική αλλαγή, στα πλαίσια µιας 

µακροπρόθεσµης πολιτικής  (Φραγκάκη ,  2008 :  v i i i ) .  

9 . Η  συµµετοχή  των  υποκε ιµένων  στην  έρευνα  ήταν  εθ ελοντ ι κή .  Η  

ερευνήτρ ια  προσπάθησε  να  συµµετάσχουν  στην  έρευνα  κα ι  µέλη  της  

ευρύ τερης  εκπα ι δευτ ι κής  –  κο ινων ικής  κο ινό τητας  (δήµαρχο ι ,  

πολ ι τ ι κο ί ,  δ ι ευθυντ ές ,  προ ϊστάµενο ι )  χωρ ί ς  όµως  να  καταφέρε ι  να  

τους  ευα ισθητοπο ιήσε ι .  […]  Η ερευνήτρια κατέληξε στη συµµετοχική µελέτη 

περίπτωσης δύο οµάδων της ΗΚΜ (Ηλεκτρονικής  Κοινότητας  Μάθησης ) (5 

υποκείµενα), ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους της έρευνας 

(Φραγκάκη ,  2008 :  v i i i ) .  […]  η ερευνητική δράση της ερευνήτριας µε χειραφετικό 
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προσανατολισµό, ενώ αξιοποίησε σηµαντικά µέλη του πλαισίου των εκπαιδευτικών, δεν 

κατάφερε την ενεργητική συµµετοχή όλων (Φραγκάκη ,  2008:  6 ) .  Η ερευνητική 

σχέση εκπαιδευτικών-ερευνήτριας βασίζεται στις αρχές της συµµετρίας, της βελτίωσης, της 

διαπραγµάτευσης και της συµµετοχής (Φραγκάκη ,  2008:  303 ) .  Αφετηρ ία  της  

έρευνας  αποτέλεσαν  ο ι  ερευνητ ι κέ ς  αναζητήσε ι ς  της  ερευνήτρ ιας  γ ια  

το  µετασχηµατ ισµό  της  δ ιδακτ ι κής  πράξης  µε  τη  χρήση  των  ΤΠΕ .  Οι  

εκπα ιδ ευ τ ι κο ί  της  πράξης  δε  συµµετέχουν  ισότ ιµα  στην  έρευνα .  Η  

ερευνήτρ ια  τους  πληροφορε ί  γ ια  τους  στόχους  και  τη  µεθοδολογ ία ,  

τα  εργαλε ία  που  θα  χρησ ιµοπο ιήσε ι  στην  έρευνα .  Στη  δράση  

συµµετέχουν  κα ι  ο ι  µαθητές  των  τάξ εων  που  δ ι δάσκουν  ο ι  

συµµετέχοντ ες  εκπα ι δευ τ ικο ί  ως  υποκε ίµ ενα  που  εµπλέκοντα ι  άµεσα  

στην  ερευνητ ι κή -δ ι δακτ ι κή  δράση .  Οµάδες εκπαιδευτικών από διάφορα 

σχολεία, ιδίως της περιφέρειας, δηλώνουν τη συµµετοχή τους στο εξ αποστάσεως 

επιµορφωτικό πρόγραµµα «Epict-Esperides». Η ερευνήτρια και επιµορφώτρια τριών 

οµάδων του προγράµµατος ζητά πριν την έναρξη του προγράµµατος την εθελοντική 

συµµετοχή αυτών των οµάδων στην επιµορφωτική και ερευνητική-διδακτική δράση, που 

εντάσσεται στο πρόγραµµα, αφού τους εξηγεί τους στόχους της έρευνας, αναλύει το 

περιεχόµενο και τη διαδικασία του Πολυµορφικού Μοντέλου Εφαρµογής […]. Η 

επιµορφώτρια/ερευνήτρια, πριν την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας συνάπτει 

«Μαθητικό Συµβόλαιο» µε τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς […]   (Φραγκάκη ,  

2008:  133 -134) .  Οι µαθητές αποτελούν υποκείµενα της κεντρικής δραστηριότητας της 

διατριβής, που εµπλέκονται άµεσα στην ερευνητική-διδακτική δράση, συµµετέχοντας ενεργά 

σε ενέργειες της κεντρικής δραστηριότητας της διατριβής «Σύζευξη νέων ενοράσεων και 

δράσης» (Φραγκάκη ,  2008:  134 ) .  

10 . Αξ ιολογούντα ι  τόσο  ο ι  δ ιαδ ι κασ ίε ς  συνεργασ ίας  κα ι  

αλληλεπ ίδρασης  των  συµµετεχόντων  κα ι  ο ι  δυνατότητε ς  του  µέσου  

ΗΚΜ  όσο  κα ι  κατά  πόσο  επ ι τεύ χθηκε  ο  µετασχηµατ ισµός  της  

δ ι δακτ ικής  πράξης  µε  ΤΠΕ  στη  βάση  της  δ ι κα ιοσύνης ,  δηµοκρατ ίας ,  

ι σό τητας .  Η ερευνήτρια παρατηρεί τη µεγάλη δυσκολία των συµµετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών να εντάξουν την επιφορφωτική και ερευνητική-διδακτική δράση στο 

καθηµερινό τους πρόγραµµα […]   (Φραγκάκη ,  2008 :  343 ) .  Χρειάζονται 

παραδείγµατα καλής πρακτικής ή ηµιδοµηµένες δραστηριότητες για να µπορέσουν οι 

εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν το βάθος στο οποίο µπορούν να προσεγγίσουν «κριτικά» 

κάποια θέµατα (Φραγκάκη ,  2008 :  347 ) .  Η ποιοτική αξιολόγηση αυτής της µορφής, 

υποστηρίζοντας µια ∆ιδακτική του Ενεργού Υποκειµένου, συνθέτει κριτήρια αξιολόγησης 

µαζί µε τους επιµορφούµενους και συντελεί στην αυτοκριτική του έργου τους µέσα από 

αναστοχαστικές διεργασίες, στην κριτική από τους µαθητές τους κατά τη διδακτική πράξη, 
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στην κριτική από την επιµορφώτρια που λειτουργεί ως «κριτική φίλη» (Φραγκάκη ,  

2008:  352 ) .  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  χειραφετικό  µε  

κύριο  στόχο  το  µετασχηµατισµό  της  διδασκαλίας  µε  ΤΠΕ  µε  την  

επιµορφωτική  βοήθεια  της  ερευνήτριας ,  σε  µια  ΗΚΜ .  Πρακτικά  

στοιχεία  στην  έρευνα  εντοπίζονται  στις  σχέσεις  ερευνήτριας  

υποκειµένων ,  στην  οργάνωση  και  την  ερευνητική  και  στοχοθετική  

αφετηρία  της ,  στη  σχέση  γνώσης  και  πράξης ,  στις  αντ ιλήψεις  της  

ερευνήτριας  για  τα  Α .Π . .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  

τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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                                                                 4 . 3  Φ ΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΚΩ∆ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Φραγκάκη, Σ. Μ. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/ΠΤ∆Ε Τοµέας µαθηµατικών & 
πληροφορικής/2008 

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας 
µάθησης για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας & της επικοινωνίας στην 
εκπαιδευτική πράξη: Μελέτη ενός 
πολυµορφικού µοντέλου εφαρµογής µε 
χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. 
/Τεχνολογίες της πληροφορίας/ένα 
διδακτικό έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

  Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

  Χ 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.   Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ Χ 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  Χ Χ 
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της    
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ Χ 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες   Χ 
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Λαθούρης ,  ∆ .  Π .  (2008) . Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες σ’ Ένα 

Πολυπολιτισµικό Περιβάλλον: Επανακαθορίζοντας τις Επιστηµολογικές, Κοινωνιολογικές 

και Παιδαγωγικές Παραµέτρους. (Ένα µοντέλο διδασκαλίας/µάθησης στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση).  

 

1. Aφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  δυσκολίες  των  µαθητών  στο  

γνωστικό  αντικείµενο  των  Φυσικών  Επιστηµών  και  το  κοινωνικό  

φαινόµενο  των  πολυπολιτισµικών  τάξεων  στη  σύγχρονη  

παγκοσµιοποιηµένη  εποχή .  Η  έρευνα  µελετά  την  ανάπτυξη  του  

τεχνολογικού  αλφαβητισµού  των  φυσικών  επιστηµών  σε  

πολυπολιτισµικές  τάξεις ,  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  και  του  µαθητή  

µέσα  σε  αυτές .  Όπως  ο  ίδ ιος  ερευνητής  αναφέρει :  στόχος ήταν να 

ερευνήσουµε την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και 

να αναζητήσουµε στρατηγικές και πρακτικές που θα βελτιώνουν τη διδασκαλία και µάθηση 

επιδιώκοντας να θεµελιώσουµε µια πρόταση µε τη µορφή µοντέλου που θα µπορεί να 

πραγµατοποιείται σε τέτοια περιβάλλοντα (Λαθούρης ,  2008: 8).  Ο  ερευνητής  

αποδέχεται  κοµφορµιστικά  τα  αποτελέσµατα  ∆ιεθνών  οργανισµών  

αξιολόγησης  (ΤΙΜSS, PISA, NAEP, UNESCO) που  αποτυπώνουν  µια  

δυσκολία  των  µαθητών  στο  γνωστικό  αντικείµενο  των  φυσικών  

επιστηµών .  Οι Φυσικές Επιστήµες ως γνωστικό και ως διδακτικό αντικείµενο 

δυσκολεύει τους µαθητές, όπως φαίνεται από αντίστοιχες διεθνείς έρευνες αξιολόγησης της 

επίδοσης των µαθητών στο µάθηµα των Φυσικών επιστηµών ΤΙΜSS (Κοντογιαννοπούλου-

Πολυδωρίδη, Σολοµών & Σταµέλος, 2000), το PISA ή το NAEP […] Όπως προκύπτει από 

τα Αναλυτικά Προγράµµατα αναπτυγµένων κρατών και τις προσπάθειες αναµόρφωσής τους 

π.χ. τα Project 2061, National Curriculum, (Unesco, 2000) (Reid & Hodson, 1987), 

καθιστά σηµαντική τη δηµιουργία µιας διαφορετικής προσέγγισης στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών (Λαθούρης ,  2008: 8).  Θεωρεί  […] ότι η διδακτική πράξη 

µπορεί να βελτιωθεί αν οι Φυσικές Επιστήµες µετατραπούν µέσα από τον κατάλληλο 

µετασχηµατισµό τους σε σχολική γνώση την οποία µπορούν να οικειοποιηθούν οι µαθητές 

µε τη διαπραγµάτευση νοηµάτων (Λαθούρης ,  2008: 9).  Με  την  έρευνα  στοχεύει  

στην  βελτίωση  της  διδακτικής  πραγµατικότητας  των  Φυσικών  

Επιστηµών  στο  ελληνικό  πολυπολιτισµ ικό  σχολείο  και  στη  διατύπωση  

ενός  πλαισίου  µιας  Θεµελιωµένης  Θεωρίας  που  θα  προκύψει  µέσα  από  

την  επεξεργασία  των  δεδοµένων  της  έ .δ . .  Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

θέσαµε ως στόχο να ερευνήσουµε την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες σε 

πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και να αναζητήσουµε στρατηγικές και πρακτικές που θα 

βελτιώνουν τη διδασκαλία και µάθηση επιδιώκοντας να θεµελιώσουµε µια πρόταση µε
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µορφή µοντέλου που θα µπορεί να πραγµατοποιείται σε τέτοια περιβάλλοντα (Λαθούρης ,  

2008: 8).  

2.  Ο  ερευνητής  στοχεύει  στην  κατανόηση  της  καθηµερινής  εµπειρίας  

των  εκπαιδευτικών  και  των  µαθητών ,  µε  σκοπό  να  βοηθήσει  στην  

ποιοτική  βελτίωση  της  πράξης .  Ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  

των  εκπαιδευτικών  και  των  µαθητών  σε  µια  προσπάθεια  

αλληλοκατανόησης  και  ποιοτικής  βελτίωσης  της  πράξης .  Η ερευνητική µας 

προσπάθεια, επιδιώκει να κατανοήσει την ανθρώπινη (µαθητές και εκπαιδευτικοί) εµπειρία 

και συµπεριφορά µέσα στο πλαίσιο του πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος (Λαθούρης ,  

2008: 137).  Η επιλογή της θεµελιωµένης Θεωρίας ως ερευνητικής µεθόδου για τη 

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων σε αυτή τη µελέτη, αιτιολογείται από το γεγονός ότι η 

έρευνά µας επικεντρώνεται στην ανθρώπινη εµπειρία και αλληλοεπίδραση (Λαθούρης ,  

2008: 139).  

3. Το  Α .Π .  για  τον  ερευνητή  αποτελεί  οδηγό  που  πρέπει  να  

προσαρµόζεται  από  τους  εκπαιδευτικούς  στην  πραγµατικότητα  της  

τάξης .  Μάλιστα  όπως  αναφέραµε  παραπάνω  αναφέρεται  σε  διεθνείς  

προσπάθειες  αναµόρφωσης  των  Α .Π .  Project 2061, National Curriculum, 

(Unesco, 2000)  µε  τα  οποία  θα  πρέπει  να  προσαρµοστεί  η  διδακτική  των  

Φ .Ε . .  Κατά τη γνώµη µας, κάθε σχολική τάξη είναι ξεχωριστή και χρειάζονται 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις προκειµένου να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 

επιτυχή διδασκαλία […]  η εκπαίδευση αποτελεί χώρο αναζήτηση της γνώσης 

(Λαθούρης ,  2008: 138).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  τόσο  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  

προσαρµογής  του  Α .Π .  σε  πολυπολιτισµικές  τάξεις  όσο  και  διατύπωση  

µιας  θεµελιωµένης  θεωρίας  που  θα  διαµορφώνει  ένα  πλαίσιο  

διδασκαλίας  των  Φ .Ε .  στις  πολυπολιτισµικές  τάξεις .  Η έρευνα που 

πραγµατοποιήσαµε αφορά τη µελέτη δυο περιπτώσεων ενώ σε αυτή εντάξαµε και στοιχεία 

από την ερευνητική µέθοδο της θεµελιωµένης θεωρίας (grounded theory) η οποία µας 

επιτρέπει να βασιστούµε στα δεδοµένα για να θεµελιώσουµε το µοντέλο που προτείνουµε 

(Λαθούρης ,  2008: 137, 138). Με την επιλογή της µεθόδου µελέτης περίπτωσης 

επιδιώκουµε να καταστήσουµε σαφές ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πάψει να αποτελεί 

µια αντικειµενική διαδικασία στην οποία µπορεί να εφαρµοστεί µια διδακτική µεθοδολογία 

σύµφωνα µε τα πρότυπα της θετικιστικής σχολής (Λαθούρης ,  2008: 138).  Η επιλογή 

αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης ανήκει στο νατουραλιστικό παράδειγµα στο οποίο 

έχουµε εντάξει το ερευνητικό µας θέµα, συµβάλλοντας στην τελική οικοδόµηση του 

µοντέλου διδασκαλίας/µάθησης στα πλαίσια πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος  

(Λαθούρης ,  2008: 137).  
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5. Αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  η  προσπάθεια  βελτίωσης  της  

εκπαιδευτικής  πρακτικής  όσον  αφορά  τη  διδασκαλία  των  φυσικών  

επιστηµών  στο  δηµοτικό  σχολείο  σε  ένα  πολυπολιτισµικό  περιβάλλον ,  

µε  απώτερο  σκοπό  την  αύξηση  του  επαγγελµατισµού  των  

εκπαιδευτικών ,  την  παραγωγή  νέας  γνώσης ,  τη  δηµιουργία  ενός  

κατάλληλου  µοντέλου  διδασκαλίας  των  φυσικών  επιστηµών  για  

πολυπολιτισµικές  τάξεις .  Η  έρευνα  ξεκινά  από  τις  επιστηµονικές  

αναζητήσεις  του  ερευνητή  και  όχι  από  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  

Το  πρόβληµα  το  διατυπώνει  ο  ερευνητής .  Η  έ .δ .  χρησιµοποιείται  ως  

προσέγγιση  […]  για τη διερεύνηση της διδασκαλίας και µάθησης στις Φ.Ε. και των 

αλλαγών που λαµβάνουν χώρα σε αυτό το επίπεδο µε επιδίωξη τη βελτίωση των πρακτικών 

διδασκαλίας και στρατηγικών µάθησης […]  επικεντρωνόµαστε στη δεύτερη µορφή της 

έρευνας δράσης που αφορά τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις Φ.Ε. σε πολυπολιτισµικά 

σχολικά περιβάλλοντα   (Λαθούρης ,  2008: 142).  

6. Η  θεωρία  στη  συγκεκριµένη  έρευνα  δοκιµάζεται  στην  πράξη .   

Προσαρµόζεται ,  βελτιώνεται  στα  πλαίσια  της  σχολικής  

πολυπολιτισµικής  πραγµατικότητας ,  δυο  αποκεντρωµένων  περιπτώσεων  

πολυπολιτισµικών  περιβαλλόντων .  Παράγοντες όπως συγκεκριµένη εθνική 

καταγωγή και κοινωνικο-οικονοµική προέλευση επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών µε 

βάση θέσεις όπως αυτές των Bourdieu και Bernstein (Λαθούρης ,  2008: 10).  Οι 

σύγχρονες κοινωνικοπιλτισµικές προσεγγίσεις µε κυριότερη τη θεωρία του Vygotsky (1993, 

2000) δίνουν µια νέα οπτική για τη σηµασία του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου στη 

µάθηση µε σηµείο αναφοράς την αλληλεπίδραση των ατόµων στα πλαίσια µιας κοινότητας 

(οµάδας)  (Λαθούρης ,  2008: 11). 

7. Χρησιµοποιούνται  ποιοτικά  ερευνητικά  εργαλεία-τεχνικές ,  όπως  η  

ανάλυση  λόγου ,  η  ανάλυση  διαλόγων ,  η  ανάλυση  περιεχοµένου  γραπτών  

απαντήσεων ,  η  βιντεοσκόπηση  µαθηµάτων  (παρατήρηση) ,  η  

µαγνητοφώνηση  διαλόγων ,  οι  παρατηρήσεις  του  ερευνητή  µε  τη  µορφή  

σηµειώσεων  πεδίου ,  τα  πρωτόκολλα  µαθητών  (φύλλα  αξιολόγησης ) .  […]  

τα ερευνητικά ερωτήµατα διερευνώνται τόσο µέσω της ανάλυσης λόγου στα πλαίσια της 

οµάδας, όπου οι µαθητές συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση µιας δραστηριότητας, ή 

µέσα από την ανάλυση διαλόγων µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, που λαµβάνουν χώρα 

στα πλαίσια της ολοµέλειας της σχολικής τάξης, όσο και µέσω ανάλυσης περιεχοµένου των 

γραπτών απαντήσεων των µαθητών σε φύλλα αξιολόγησης τα οποία τους διανεµήθηκαν στη 

διάρκεια της φάσης κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδακτική παρέµβαση 

(Λαθούρης ,  2008: 145).  

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  από  τη  συγκεκριµένη  έρευνα  είναι  

λειτουργική-διαδικαστική .  Στόχος  είναι  η  βελτίωση  της  διδακτικής  
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πραγµατικότητας .  Αλλά  κατά  µεγάλο  µέρος  (η  αποκτηθείσα  γνώση)   

αφορά  στη  διατύπωση  επαγωγικών  κανόνων-νουθεσιών  µια  και  στόχος  

είναι  η  διατύπωση  µιας  πρότασης  διδασκαλίας  στις  Φ .Ε .  σε  

περιβάλλοντα  πολυπολιτισµικά .  Στόχος  ήταν  η  βελτίωση  των  

εκπαιδευτικών  πρακτικών  στις  Φυσικές  Επιστήµες  και  η  θεµελίωση  ενός  

µοντέλου  διδασκαλίας /µάθησης  κατάλληλο  για  να  εφαρµόζεται  σε  

πολυπολιτισµικά  περιβάλλοντα  σχολείων  της  Πρωτοβάθµιας  

Εκπαίδευσης .  Η έρευνα στο πεδίο της σχολικής τάξης µπορεί να συντελέσει σηµαντικά 

στην κατανόηση για βελτίωση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες. Κύριο ερευνητικό 

ερώτηµα το οποίο επιδιώκεται να απαντηθεί µε την εφαρµογή του µοντέλου, είναι: Ποια 

είναι η κατάλληλη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες στα πλαίσια της πολυπολιτισµικής 

πραγµατικότητας της ελληνικής κοινωνίας (Λαθούρης ,  2008: 145).  Η επιλογή µας 

για αξιοποίηση πολλαπλών µεθόδων συλλογής δεδοµένων βασίστηκε στην άποψη ότι είναι 

χρήσιµες […] παρέχουν τη δυνατότητα κατανόησης και περιγραφής εµπειριών των ατόµων 

για διάφορα φαινόµενα […] για να δηµιουργήσουµε επαγωγικά µια πλήρως επεξεργασµένη 

και επεξηγηµατική θεωρία για ένα φαινόµενο (Λαθούρης ,  2008: 156). 

9. Ο  ερευνητής  φαίνεται  να  συνεργάζεται  µε  δυο  εκπαιδευτικούς  Ε΄  

τάξεων ,  οι  οποίοι  συµµετέχουν  στην  έρευνα  εθελοντικά  χωρίς  οι  ίδ ιοι  

να  έχουν  παρόµοιες  ερευνητικές  αναζητήσεις .  Η  επιλογή  των  τάξεων  και  

των  εκπαιδευτικών  έγινε  µε  βάση  τη  πολυπολιτισµικότητα  και  όχι  

κάποιο  πραγµατικό  πρόβληµα  που  αντιµετώπιζαν  οι  εκπαιδευτικοί  των  

συγκεκριµένων  τάξεων .  Οι  εκπαιδευτικο ί  φαίνεται  να  µην  έχουν  οι  ίδ ιοι  

ισότιµη  συνεργασία  µε  τον  ερευνητή  ούτε  και  επαφή  µεταξύ  τους .  

Ερευνητής  και  κριτικός  φίλος  είναι  το  ίδ ιο  πρόσωπο .  Ο  ερευνητής  

σχεδιάζει ,  επιλέγει  τα  ερευνητικά  εργαλεία  και  προτείνει  λύσεις  στους  

δυο  εκπαιδευτικούς .  Ο  ίδ ιος  ενδιαφέρεται  να  µετρήσει  την  

αποτελεσµατικότητα  των  µεθόδων  διδασκαλίας  τους  για  να  οδηγηθεί  σε  

µια  νέα  πρόταση  διδακτικής  προσέγγισης  των  Φυσικών  Επιστηµών  σε  

πολυπολιτισµικές  τάξεις .  Οι τάξεις και στις δυο περιπτώσεις είναι πολυπολιτισµικές 

αφού παρατηρείται ποικιλοµορφία  σχετικά µε την κουλτούρα των µαθητών οι οποίοι 

προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα και έχουν διαµορφώσει 

διαφορετική κουλτούρα (Λαθούρης ,  2008: 144).  Οι  εκπαιδευτικοί  συνεργάτες  

είναι  και  οι  ίδ ιοι  υποκείµενα  της  έρευνας .  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια της έρευνας υπήρξε καθοριστικός. Πριν ακόµη αρχίσει η ερευνητική διαδικασία 

υπήρξε αµοιβαία ενηµέρωση ερευνητή και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν 

για τις απαιτήσεις της έρευνας, ενώ οι ίδιοι παρείχαν χρήσιµες πληροφορίες για την 

κουλτούρα της σχολικής τους τάξης (Λαθούρης ,  2008: 144).  
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10. Ο  ερευνητής  χρησιµοποίησε  το  πεδίο  (σχολείο ,  µαθητές ,  

εκπαιδευτικούς )  για  να  απαντήσει  στα  ερευνητικά  ερωτήµατα  που  τον  

απασχολούσαν  και  να  οδηγηθεί  σε  µια  νέα  διδακτική  πρόταση .  Η  

αξιολόγηση  του  προγράµµατος  είχε  χαρακτήρα  τελικό .  ∆εν  γίνεται  

αναφορά  σε  αναστοχασµό  πάνω  στις  διαδικασίες  οργάνωσης  και  

υλοποίησης  της  έρευνας .  Ο  ερευνητής  ε ίναι  σταθερά  προσηλωµένος  στη  

συλλογή  στοιχείων  και  στην  εξαγωγή  συµπερασµάτων  µέσω  των  

τεχνικών  ερευνητικών  εργαλείων  που  χρησιµοποιεί .  Ο  ίδ ιος  

κατασκευάζει  το  αντικείµενο  της  έρευνας ,  θέτει  τα  ερευνητικά  

ερωτήµατα ,  αποφασίζει  για  τις  ερευνητικές  τεχνικές  και  εξάγει  τα  

ερευνητικά  του  συµπεράσµατα .  Στο πλαίσιο αυτού του επανακαθορισµού και µε 

βάση τα ερευνητικά µας δεδοµένα θεµελιώνεται ένα µοντέλο διδασκαλίας/µάθησης στις 

Φυσικές Επιστήµες κατάλληλο για να εφαρµόζεται σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα όπως 

αυτά που χαρακτηρίζουν τα σχολεία της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Λαθούρης ,  2008: 281).  Ο εκπαιδευτικός […] πρέπει να µπορέσει να προσεγγίσει τη 

διδασκαλία µέσα από µια κοινωνικοπολιτισµική προοπτική βιώνοντας και ο ίδιος το 

διάλογο και την ανάπτυξη στα πλαίσια κατάλληλης επιµόρφωσης που ευνοεί την 

αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση µεταξύ επιµορφωτή/ερευνητή και εκπαιδευτικού 

(Λαθούρης ,  2008: 283).  Πρέπει να επιλέγονται στρατηγικές και πρακτικές κατάλληλα 

σχεδιασµένες προκειµένου οι µαθητές να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και να 

οδηγούνται σε οµαλή διάβαση από την προσωπική τους κουλτούρα […] προς την 

κουλτούρα των Φυσικών Επιστηµών που συνήθως είναι πολύ διαφορετική από την 

προσωπική τους (Λαθούρης ,  2008: 285).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  έντονα  τεχνικό  

µε  πολλές  πρακτικές  εκφάνσεις .  ∆εν  παρουσιάζει  κανένα  χειραφετικό  

στοιχείο .  Είναι  φανερή  η  κυριαρχία  του  ερευνητή  σε  όλες  τις  φάσεις  της  

έρευνας .  Στόχος  είναι  να  προταθεί  από  τον  ερευνητή  ένα  µοντέλο  

διδασκαλίας  για  πολυπολιτισµικές  τάξεις .  Η  πραγµατικότητα  των  

τάξεων  και  των  εκπαιδευτικών  ενδιαφέρουν  τον  ερευνητή  µόνο  κατά  τη  

διάρκεια  της  έρευνας .  Η  έρευνα  δε  σχετίζεται  µε  αρχές  της  έ .δ .  όπως  η  

ισότητα ,  η  δικαιοσύνη ,  η  αλληλοκατανόηση  µεταξύ  ερευνητή  και  

εκπαιδευτικών  της  πράξης .  Ο  ερευνητής  εργαλειοποιε ί  και  επιστρατεύει  

όλους  όσους  συνεργάζονται  µαζί  του  για  να  απαντήσει  στα  δικά  του  

ερευνητικά  ερωτήµατα .   

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Λαθούρης,  Π. ∆. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/ΠΤ∆Ε/2008 

Η εκπαίδευση στις φυσικές 
επιστήµες σ’ ένα 
πολυπολιτισµικό περιβάλλον/ 
Φυσικές επιστήµες/περίπου ένα 
έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ Χ  
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Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  

 

Παυλίδου ,  Ε .  (1998).  Η ρυθµική ως µέσο εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. 

«Ένα συνδυαστικό πρόγραµµα ρυθµικής και κινητικής αγωγής». 

 

 

1. Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  µια  έρευνα  παρέµβαση  (έρευνα  δράσης )  µε  

στόχο  το  σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  ενός  αναπτυξιακού  

προγράµµατος  µε  πυρήνα  την  κίνηση  γ ια  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας .  

Το  πρόγραµµα  εφαρµόζεται  για  περίπου  ένα  χρόνο  από  τον  Οκτώβριο  

έως  τον  Μάρτιο  στο  παιδικό  κέντρο  του  Α .Π .Θ . .  Η  ερευνήτρια  

αναφέρεται  στην  ανάγκη  µελέτης  του  συγκεκριµένου  θέµατος ,  διότι  η  

κινητικότητα  κατέχε ι  επίλεκτη  θέση  στο  ΑΠ  του  νηπιαγωγείου ,  αφού  η  

κίνηση  είναι  το  µέσο  µε  το  οποίο  τα  νήπια  προσεγγίζουν  την  εµπειρία  

και  τη  γνώση .  Επίσης  το  ΑΠ  του  νηπιαγωγείου  αποτελεί  σύµφωνα  µε  

την  ερευνήτρια  τη  βάση  για  το  σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  της  

έρευνας .  Η  ερευνήτρια  αποδέχεται  τα  θεσµικά  πλαίσια  (πολιτικά ,  

κοινωνικά ,  επιστηµολογικά )  ερµηνευτικά ,  προσπαθώντας  να  βελτιώσει  

την  εκπαιδευτική  πράξη .  Θεωρεί  το  ΑΠ   και  τις  διεθνείς  διακηρύξεις  

(Παγκόσµια  Οργάνωση  για  το  Παιχνίδι )  αφετηρία  και  πρότυπο  για  

δράση  στα  πλαίσια  της  προσχολικής  αγωγής .  Η κινητικότητα κατέχει επιλεκτική 

θέση στο Νηπιαγωγείο, όχι µόνο γιατί τα νήπια έχουν χαρακτηριστική ενεργητικότητα και 

δεν υποφέρουν τη στατικότητα, αλλά  και επειδή η κίνηση είναι το µέσο, δια του οποίου το 

παιδί προσεγγίζει την εµπειρία και τη γνώση […] Σύµφωνα µε τη διακήρυξη της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης για το παιχνίδι (International Play association), το παιχνίδι 

αποτελεί βασική ανάγκη του παιδιού και ουσιαστική προϋπόθεση για να µπορέσει να 

αναπτύξει το κληρονοµικό δυναµικό του […] τονίζεται η υποχρέωση οι υπεύθυνοι ενήλικες 

να παρέχουν τις καταλληλότερες δυνατές συνθήκες για την πραγµάτωση αυτών των στόχων 

(Παυλίδου ,  1998: 2).  Σε σχέση µε τις προϋποθέσεις και τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα, το αναλυτικό πρόγραµµα των Ελληνικών Νηπιαγωγείων (Π.∆. 486/1989 – 

Φ.Ε.Κ.  208 Α΄) επιδιώκει την κινητική ανάπτυξη του παιδιού, µέσω της ψυχοκινητικής και 

φυσικής αγωγής (Α΄ µέρος). ∆ιαπιστώνει επίσης κανείς ότι η κινητικότητα θεωρείται 

παράγοντας, ο οποίος εξελίσσει, ως ένα βαθµό, συγκεκριµένους τοµείς της αισθητικής 

αγωγής, τη µουσική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι, κυρίως όσον αφορά στη 

δραµατοποίηση και την παντοµίµα (Γ΄µέρος του προγράµµατος) (Παυλίδου ,  1998: 2).   

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την εξέταση της υπόθεσης ήταν η έρευνα – 

παρέµβαση. Η έρευνα παρέµβαση είναι µια από τις πιο κλασικές ερευνητικές προσεγγίσεις 

στο χώρο της εφαρµοσµένης παιδαγωγικής […] Η έρευνα – παρέµβαση ξεκίνησε από τις 
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ιδέες του Kurt Lewin (1946), ο οποίος και καθιέρωσε το όρο action research. Σύµφωνα µε 

τη διατύπωση της θεωρίας του, η διαµόρφωση µια τέτοιας έρευνα περιλαµβάνει 4 φάσεις 

(κύκλους) που είναι: ο προγραµµατισµός, η παρέµβαση, η παρατήρηση – αξιολόγηση – 

επαναπροσδιορισµός των στόχων, η συζήτηση (Παυλίδου ,  1998: 68).  

2. Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  µια  ατοµική  έρευνα  δράσης .  Η  ίδ ια  

σχεδιάζει  και  υλοποιεί  τις  παρεµβάσεις  για  την  ανάπτυξη  της  αδρής  και  

λεπτής  κινητικότητας ,  την  προσέγγιση  του  ρυθµού ,  την  καλλιέργεια  

δεξιοτήτων  προσανατολισµού  κ .ά . .  Η  έρευνα  φαίνεται  να  είναι  µια  

πειραµατική  έρευνα  παρέµβαση  που  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  η  

ερευνήτρια . Από τις διαπιστώσεις που έγιναν από όλη την προκαταρτική φάση (πορεία 

διερεύνησης) δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα εξάσκησης και εφαρµόστηκε σε τρεις συνεδρίες, 

σε 49 παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε να ελεγχθεί η ανταπόκρισή τους σε 8 άξονες που 

αφορούν την ψυχοκινητική εξάσκηση  (Παυλίδου ,  1998: 72).  

3. Η  ερευνήτρια  λαµβάνει  υπόψη  της  το  ισχύον  ΑΠ  τους  στόχους  του  

οποίου  αποδέχεται  και  αποτελούν  οδηγό  στην  έρευνά  της  παράλληλα  µε  

τα  αποτελέσµατα  διεθνών  ερευνών  για  το  παιχνίδι  και  την  ψυχοκινητική  

ανάπτυξη  του  παιδιού . Σε σχέση µε τις προϋποθέσεις και τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα, το αναλυτικό πρόγραµµα των Ελληνικών Νηπιαγωγείων (Π.∆. 486/1989 – 

Φ.Ε.Κ.  208 Α΄) επιδιώκει την κινητική ανάπτυξη του παιδιού, µέσω της ψυχοκινητικής και 

φυσικής αγωγής (Α΄ µέρος). ∆ιαπιστώνει επίσης κανείς ότι η κινητικότητα θεωρείται 

παράγοντας, ο οποίος εξελίσσει, ως ένα βαθµό, συγκεκριµένους τοµείς της αισθητικής 

αγωγής, τη µουσική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι, κυρίως όσον αφορά στη 

δραµατοποίηση και την παντοµίµα (Γ΄µέρος του προγράµµατος) (Παυλίδου ,  1998: 2). 

Αυτές είναι οι ξεχωριστές περιοχές δραστηριοτήτων, οι οποίες, σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα, εµπεριέχουν λίγο έως πολύ το στοιχείο της κίνησης. Η κινητικότητα φαίνεται 

να προσανατολίζεται τελικά σε συγκεκριµένες εξειδικευµένες κατευθύνσεις, ανάλογα µε το 

τοµέα δράσης. Σήµερα πάντως σε διεθνή κλίµακα, υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας ως όλον προϋποθέτει ισοµερή σύµπραξη και συνέργεια όλων των 

επιµέρους τοµέων της ανάπτυξης του παιδιού (Παυλίδου ,  1998: 3).  

4. Η  ερευνήτρια  έχει  στόχο  µε  την  έρευνά  της  να  δοκιµάσει  τη  θεωρία  

στην  πράξη  και  να  αναπτύξει  τον  επαγγελµατισµό  της .  Η ερευνητική µελέτη 

που ακολουθεί αναφέρεται σε ειδικά σχεδιασµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα µε πυρήνα την 

κίνηση, για παιδιά προσχολικής ηλικίας και αποτελείται από δυο µέρη: στο πρώτο µέρος 

στα πλαίσια της θεωρητικής τοποθέτησης για το θέµα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 

του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, µε έµφαση στις κινητικές και αντιληπτικές 

δυνατότητές του. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τα στοιχεία της έρευνας […] αναλύεται η 

µεθοδολογία της έρευνας για το συγκεκριµένο θέµα και ο καθορισµός της αξιολόγησης των 

δεδοµένων (Pre – Post test)    (Παυλίδου ,  1998: 6).   
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5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτελεί  ένα  πρόβληµα  που  έχει  θέσει  η  ίδ ια  η  

ερευνήτρια ,  η  οποία  θέλει  να  µελετήσει  την  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  

πράξη .  Η  ίδ ια  διατυπώνει  υποθέσεις  µε  βάση  τη  θεωρία  και  ελέγχει  τα  

αποτελέσµατα  της  εφαρµογής  τους  στην  πράξη .  Τα  ερευνητικά  εργαλεία  

και  οι  τεχνικές  που  χρησιµοποιούνται  σχεδιάζονται  από  την  ερευνήτρια .  

Στην  έρευνα  δε  συµµετέχει  κριτικός φίλος ή  διευκολυντής .  Σύµφωνα µε αυτή 

την άποψη, στην Εκπαίδευση τα θεµέλια της υγιούς ψυχοσωµατικής ανάπτυξης του παιδιού 

στηρίζονται στην καταλληλότητα του περιβάλλοντος, των παιδαγωγικών και αναπτυξιακών 

προγραµµάτων πρωταρχικά της προσχολικής ηλικίας  (Παυλίδου ,  1998: 2).  Σύµφωνα 

µε τις επικρατούσες θεωρίες, εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία σχεδιάζονται, 

λαµβάνοντας υπόψη την αντιµετώπιση του παιδιού ολιστικά, αναµένεται να έχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα, από εκείνα που διαχωρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού σε τοµείς  

(Παυλίδου ,  1998: 5).  Το θέµα εστιάζεται στη σηµασία της ανάπτυξης της 

κινητικότητας του παιδιού και στη σπουδαιότητα της αγωγής της κίνησης, τόσο µε το 

ελεύθερο παιχνίδι, όσο και µε την κατάλληλη καθοδήγηση από την/τον εκπαιδευτικό 

(Παυλίδου ,  1998: 6) .  

6. Η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  πράξη .  Γίνονται  ποσοτικές  και  

ποιοτικές  επεξεργασίες  των  δεδοµένων  και  εξάγονται  συµπεράσµατα .  

Σύµφωνα µε τις επικρατούσες θεωρίες, εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία σχεδιάζονται, 

λαµβάνοντας υπόψη την αντιµετώπιση του παιδιού ολιστικά, αναµένεται να έχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα, από εκείνα που διαχωρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού σε τοµείς. Με την 

υπόθεση ότι νέα προγράµµατα, σχεδιασµένα σε αυτή τη βάση, συνεισφέρουν θετικά στην 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων για τους οποίους δηµιουργήθηκαν, πιστεύεται ότι θα 

µπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους (Παυλίδου ,  1998: 5).  

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  την  πειραµατική  µεθοδολογία  του  

αρχικού   και  του  τελικού  τεστ ,  pre – post  test ,  και  κάνει  ποιοτική  και  

ποσοτική  ανάλυση  των  αποτελεσµάτων .  Τα  δεδοµένα  τα  συλλέγει  µε  τη  

µέθοδο  της  συµµετοχικής  παρατήρησης  και  διατηρεί  και  προσωπικό  

ηµερολόγιο .  Η εγκυρότητα του ίδιου προγράµµατος ελέγχθηκε στατιστικά στην αρχική 

και τελική αξιολόγηση, για να εξεταστεί κατά πόσο το ίδιο το πρόγραµµα απέδωσε 

(Παυλίδου ,  1998: 199).  Τα ευρήµατα της ποιοτικής και της ποσοτικής ανάλυσης της 

παρούσας έρευνας – παρέµβασης οδηγούν στις εξής συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

(Παυλίδου ,  1998: 208).  Από την ποιοτική ανάλυση του προγράµµατος διαφαίνεται 

περιγραφικά µια προοδευτική ανοδική πορεία των παιδιών σε σχέση µε τους άξονες, στην 

οποία παρεµβάλλονται οι ηµέρες των εφαρµογών, µε αυξηµένη ανησυχία ορισµένων 

παιδιών και µειωµένη την απόδοσή τους, και ηµέρες, όπου όλα τα παιδιά υπήρξαν 

ιδιαίτερα δεκτικά και ανταποκρίθηκαν στο πρόγραµµα  (Παυλίδου ,  1998: 74). 

Έγιναν συστηµατικές παρατηρήσεις της απόδοσης των παιδιών σε κάθε εφαρµογή οι οποίες 
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πραγµατοποιήθηκαν µε βιντεοσκόπηση και µε προσωπικές σηµειώσεις […] για την 

αξιολόγηση των ευρηµάτων της έρευνας παρέµβασης έγιναν ποιοτικές και ποσοτικές 

αναλύσεις (Παυλίδου ,  1998: 73).  

8. Η  γνώση  είναι  σε  µεγάλο  βαθµό  κανονιστική ,  αλλά  αφήνονται  

περιθώρια  για  περαιτέρω  έλεγχο  των  υποθέσεων  και  σε  µε  νέους  

ερευνητικούς  κύκλους  έρευνας  – παρέµβασης .   Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει 

την άποψη ότι η εξάσκηση µε εναλλακτικούς τρόπους κίνησης αναπτύσσει τις αδρές 

κινητικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Παυλίδου ,  1998: 200).  Το 

ίδιο εύρηµα συµπίπτει µε τις διαπιστώσεις άλλων ερευνών, όπου προγράµµατα ολιστικής 

µουσικής εκπαίδευσης, στα οποία εµπεριέχονταν στοιχεία από συναισθήµατα και κίνηση µε 

το συναίσθηµα διευκόλυναν την ανάπτυξη της συµπάθειας και εποµένως της επικοινωνίας 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Παυλίδου ,  1998: 206).   Προγράµµατα ρυθµικής και 

κινητικής αγωγής, σχεδιασµένα στη βάση που στηρίχθηκε στο πρόγραµµα της 

συγκεκριµένης έρευνας – παρέµβασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν από Νηπιαγωγούς, 

µουσικοπαιδαγωγούς και καθηγητές φυσικής αγωγής (Παυλίδου ,  1998: 210).  

Σύµφωνα µε τις θέσεις που πρεσβεύει η έρευνα – παρέµβαση, η διευκρίνηση ενός θέµατος 

και µάλιστα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, δε σταµατά ποτέ. Το πρόγραµµα που 

αξιολογήθηκε ποιοτικά και ποσοτικά στην παρούσα διατριβή έχει τη δυνατότητα να 

διαµορφωθεί ανάλογα, ώστε να αποκτήσει ευρύτερες αναπτυξιακές προεκτάσεις και να 

αποτελέσει πρόκληση για διερεύνηση στο µέλλον  (Παυλίδου ,  1998: 210).  

9. Η  έρευνα  αποτελεί  προσωπική  πρωτοβουλία  της  ερευνήτριας  η  οποία  

δεν  διευκρινίζε ι  εάν  είναι  εκπαιδευτικός  της  πράξης  ή  αν  βρίσκεται  

στον  εκπαιδευτικό  χώρο  ως  ερευνήτρια .  ∆ε  φαίνεται  να  συνεργάζεται  µε  

άλλους  εκπαιδευτικούς .  Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  είναι  απλά  το  

ερευνητικό  δείγµα .  Ένας µικρός αριθµός κοριτσιών και αγοριών (8 παιδιά) έπαιξε 

κατ’ εξακολούθηση σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και διαµόρφωση του προγράµµατος, κατά 

την πορεία των εφαρµογών. […] ένας µικρός αριθµός αγοριών και κοριτσιών (5 παιδιά) 

που ανήκε στην κατηγορία των συνεσταλµένων και όχι ιδιαίτερα ικανών παιδιών στην 

κίνηση, παρουσίασε εντυπωσιακή πρόοδο σε όλους τους άξονες και ιδιαίτερα στη 

δηµιουργική κίνηση και την έκφραση (Παυλίδου ,  1998: 209).  Από τις διαπιστώσεις 

που έγιναν από όλη την προκαταρτική φάση (πορεία διερεύνησης) δηµιουργήθηκε το 

πρόγραµµα εξάσκησης και εφαρµόστηκε σε τρεις συνεδρίες, σε 49 παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, ώστε να ελεγχθεί η ανταπόκρισή τους σε 8 άξονες που αφορούν την ψυχοκινητική 

εξάσκηση […] Το δείγµα της έρευνας παρέµβασης αποτελούνταν από παιδιά δύο 

ηλικιακών οµάδων (Παυλίδου ,  1998: 72).  

10. Η  ερευνήτρια  αξ ιολογεί  το  βαθµό  επίτευξης  των  αρχικών  στόχων  και  

την  επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων . Η εγκυρότητα του ίδιου 



 

 - 215 - 

προγράµµατος ελέγχθηκε στατιστικά στην αρχική και τελική αξιολόγηση, για να εξεταστεί 

κατά πόσο το ίδιο το πρόγραµµα απέδωσε (Παυλίδου ,  1998: 199).  

  

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  καθαρά  τεχνική  

πειραµατική  έρευνα  δράσης ,  µε  οµάδα  ελέγχου  και  οµάδα  παρέµβασης  η  

οποία  κατατάσσεται  στο  θετικιστικό  «παράδειγµα».  Η  ερευνήτρια  

διατυπώνει  µόνη  τι ς  υποθέσεις ,  σχεδιάζει  παρεµβάσεις ,  αξιολογεί  την  

επίτευξη  των  αρχικών  στόχων  και  την  επιβεβαίωση  των  αρχικών  

υποθέσεων .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Παυλίδου Εύα/ΑΠΘ, Παιδαγωγικό 
Τµήµα Νηπιαγωγών/1998 

Η ρυθµική ως µέσο εκπαίδευσης 
στην προσχολική ηλικία «Ένα 
συνδυαστικό πρόγραµµα ρυθµικής 
και κινητικής αγωγής» /∆ιδακτική 
στην Προσχολική Αγωγή/ Ένας 
χρόνος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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∆ανιηλίδου ,  Α .  Ε .  (2004).  Έρευνα-παρέµβαση για τη γραφή και την ανάγνωση σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

 

1.   Η  ερευνήτρια  µελετά  πως  ένα  κατάλληλα  διαµορφωµένο  περιβάλλον  

µε  πλούσια  γλωσσικά  ερεθίσµατα  και  υλικά  βοηθά  τα  παιδιά  

προσχολικής  ηλικίας  να  αναπτύξουν  ενδιαφέρον  και  κίνητρα  για  

µάθηση .  Η  µέθοδος  που  χρησιµοποιεί  η  ερευνήτρια  στηρίζεται  στις  

γενικές  αρχές  της  έρευνας  δράσης .  Πρόκειται  όµως  για  µια  πειραµατική  

έρευνα  µε  οµάδα  παρέµβασης  και  οµάδα  ελέγχου .  H ερευνήτρια  

λαµβάνει  υπόψη  τους  περιορισµούς  που  θέτουν  θεσµικές  αρχές  και  

κείµενα  όπως  το  ΑΠ  του  νηπιαγωγείου ,  το  ωρολόγιο  πρόγραµµα ,  οι  

νηπιαγωγοί  των  τµηµάτων .  Οι  παρεµβάσεις  της  ερευνήτριας  γίνονται  µε  

τη  βοήθεια  επιµορφωµένων  φοιτητών  και  όχι  των  εκπαιδευτικών  της  

πράξης .   Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας στηρίχθηκε στις 

γενικές αρχές της έρευνας-δράσης (action research) (∆ανιηλίδου ,  2004: 84).  Στόχος 

αυτής της έρευνας είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 

(ανεξάρτητες-εξαρτηµένες) που περιγράφονται στην υπόθεση εργασίας [...] ακολουθήθηκε 

το µοντέλο της πειραµατικής οµάδας πριν και µετά (Φίλιας, 1996, Cohen & Manion, 1997) 

(∆ανιηλίδου ,  2004: 85).  Η χρονική διάρκεια της εφαρµογής καθορίστηκε σε τρεις 

µήνες, µε το σκεπτικό ότι γινόταν εµβόλιµα, κάλυπτε δηλαδή τον προβλεπόµενο από το ΑΠ 

χρόνο ελεύθερης απασχόλησης των παιδιών. Η πιθανότητα εκτενέστερης διάρκειας, 

σύµφωνα  και µε τη γνώµη των νηπιαγωγών του κάθε τµήµατος, θα δηµιουργούσε 

προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή του επίσηµου ωρολογίου προγράµµατος […] σηµαντικό 

ακόµη στοιχείο που λάβαµε υπόψη είναι ότι το πρόγραµµα δεν εφαρµόστηκε από τις 

νηπιαγωγούς των παιδιών. Η ερευνήτρια που έκανε την παρέµβαση καθώς και οι 

φοιτήτριες που συµµετείχαν στη διαδικασία της συστηµατικής παρατήρησης και 

καταγραφής ήταν πρόσωπα όχι ιδιαίτερα οικεία στα παιδιά […] (∆ανιηλίδου ,  2004: 

92).  

2. Η  ερευνήτρια  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  των  

εκπαιδευτικών  της  πράξης ,  αλλά  δε  χρησιµοποιεί  µέρος  αυτών  σαν  

αφετηρία  διδακτικών  παρεµβάσεων .  Όµως  χρειάζεται  την  συνειδητή  

συναίνεσή  τους  όπως  αναφέρει  για  να  υλοποιήσει  σε  συνεργασία  µε  

τους  φοιτητές  τις  διδακτικές  παρεµβάσεις .  Έτσι ενηµερώθηκαν οι νηπιαγωγοί 

των αντίστοιχων τµηµάτων σχετικά µε τη φύση, το περιεχόµενο του προγράµµατος, 

εξηγήθηκαν οι στόχοι της ερευνητικής παρέµβασης και ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη 

διεξαγωγή της (της έρευνας) (∆ανιηλίδου ,  2004: 94).  Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθεί ότι χρησιµοποιήθηκε και η τεχνική της συνέντευξης και συγκεκριµένα της µη 

δοµηµένης συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς των αντίστοιχων τµηµάτων. Στόχος αυτής της 
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ερευνητικής τεχνικής ήταν η καταγραφή των απόψεων των νηπιαγωγών για την ένταξη 

δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο (∆ανιηλίδου ,  2004: 91).  

3. Η  ερευνήτρια  λαµβάνει  υπόψη  της  τους  περιορισµούς  και  τις  επιταγές  

του  ΑΠ . ,  και  παρεµβαίνει  εµβόλιµα  σε  αυτό  µε  στόχο  να  το  βελτιώσει  

ποιοτικά  εντάσσοντας  σε  αυτό  κάποιες  δραστηριότητες  γραµµατισµού  

για  τα  νήπια .  Η χρονική διάρκεια της εφαρµογής καθορίστηκε σε τρεις µήνες, µε το 

σκεπτικό ότι γινόταν εµβόλιµα, κάλυπτε δηλαδή τον προβλεπόµενο από το ΑΠ χρόνο 

ελεύθερης απασχόλησης των παιδιών. Η πιθανότητα εκτενέστερης διάρκειας, σύµφωνα  και 

µε τη γνώµη των νηπιαγωγών του κάθε τµήµατος, θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην 

οµαλή διεξαγωγή του επίσηµου ωρολογίου προγράµµατος […] (∆ανιηλίδου ,  2004: 

92).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  µελέτη  των  αποτελεσµάτων  µια  

διδακτικής  παρέµβασης  σε  δυο  χρονικά  σηµεία :  κατά  τη  διάρκεια  της  

παρέµβασης  στο  νηπιαγωγείο  και  µετά  από  ένα  χρόνο  στη  Α΄δηµοτικού .  

Η  ερευνήτρια  κάνει  την  παρακάτω  υπόθεση .  Ότι  ένα  πλούσιο  σε  

γλωσσικά  ερεθίσµατα  περιβάλλον  στο  νηπιαγωγείο  βοηθάει  τους  

µαθητές  στις  πρώτες  τάξεις  του  δηµοτικού  σχολείου  να  έχουν  καλές  

επιδόσεις  στα  γλωσσικά  µαθήµατα .  Η  ερευνήτρια  διατυπώνει  µια  

υπόθεση  κάνει  την  παρέµβαση  και  µελετά  διαχρονικά  και  συγχρονικά  τα  

αποτελέσµατα  αυτής  της  παρέµβασης . Στόχος αυτής της έρευνας είναι να ελεγχθεί 

η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών (ανεξάρτητες-εξαρτηµένες) που περιγράφονται 

στην υπόθεση εργασίας […] ακολουθήθηκε το µοντέλο της πειραµατικής οµάδας πριν και 

µετά (Φίλιας, 1996, Cohen & Manion, 1997) (∆ανιηλίδου ,  2004: 85).  Η έρευνα αυτή 

έδειξε ότι ένα εµπλουτισµένο και κατάλληλα οργανωµένο περιβάλλον, µε ειδικά 

σχεδιασµένο γλωσσικό υλικό, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί της προσχολικής ηλικίας να 

εξερευνήσει, να παρατηρήσει, να καταγράψει διαφορές και οµοιότητες, να συγκρίνει, να 

κατανοήσει, ακολουθώντας το δικό του χρόνο και ατοµικό ρυθµό (∆ανιηλίδου ,  2004: 

182).  

5.  Η  αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  ένα  πρόβληµα  που  είχε  καθοριστεί  από  

πριν  από  την  ερευνήτρια .  Η  ίδ ια  καθορίζει  τη  µεθοδολογία  και  τα  

ερευνητικά  εργαλεία ,  συνεργάζεται  µε  επιµορφωµένες  φοιτήτριες  µε  τις  

οποίες  οργανώνει  την  διδακτική  παρέµβαση  και  παραγκωνίζει  τις  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Έτσι ενηµερώθηκαν οι νηπιαγωγοί των αντίστοιχων 

τµηµάτων σχετικά µε τη φύση, το περιεχόµενο του προγράµµατος, εξηγήθηκαν οι στόχοι της 

ερευνητικής παρέµβασης και ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της (της έρευνας) 

(∆ανιηλίδου ,  2004: 94).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  για  τον  πρώιµο  γραµµατισµό  εφαρµόζεται  στην  

πράξη  και  µελετούνται  τα  αποτελέσµατα  των  παρεµβάσεων  µε  στόχο  να  
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επιβεβαιωθούν  ή  να  διαψευσθούν  οι  αρχικές  υποθέσεις .  Η βασική υπόθεση 

στην παρούσα έρευνα στηρίζεται στην άποψη ότι ένα κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον 

προσχολικής εκπαίδευσης πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσµατα και υλικά, δίνει τη δυνατότητα 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν ενδιαφέρον και κίνητρα µάθησης για µια 

πρώτη προσέγγιση στις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης […] (∆ανιηλίδου ,  

2004: 84).    Επιλέχθηκαν δυο τµήµατα από δηµόσια νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης, τα 

οποία αποτέλεσαν και τις πειραµατικές οµάδες. Κατά την εφαρµογή αυτού του µοντέλου-

της µιας πειραµατικής οµάδας µε έλεγχο πριν και µετά – στα δυο τµήµατα των 

νηπιαγωγείων, παρατηρήσαµε την πειραµατική οµάδα πριν την εφαρµογή του 

προγράµµατος. ∆ιαπιστώσαµε ότι σύµφωνα µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα του 

νηπιαγωγείου δεν προβλεπόταν δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, ενταγµένες στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα και ούτε εφαρµόζονταν από τις νηπιαγωγούς των αντίστοιχων 

τµηµάτων (∆ανιηλίδου ,  2004: 86).  Στόχος αυτής της έρευνας είναι να ελεγχθεί η 

ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών (ανεξάρτητες-εξαρτηµένες) που περιγράφονται 

στην υπόθεση εργασίας […] ακολουθήθηκε το µοντέλο της πειραµατικής οµάδας πριν και 

µετά (Φίλιας, 1996, Cohen & Manion, 1997) (∆ανιηλίδου ,  2004: 85).  

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  την  συµµετοχική  και  µη  συµµετοχική  

παρατήρηση ,  τη  µη  δοµηµένη  συνέντευξη ,  το  ερωτηµατολόγιο  και  το  

προσωπικό  ηµερολόγιο .  Παράλληλα  χρησιµοποιεί  τη  µέθοδο  της  

τριγωνοποίησης  των  πηγών  συλλογής  δεδοµένων .  Η παρατήρηση στη 

συγκεκριµένη έρευνα χαρακτηρίζεται συµµετοχική εφόσον η ερευνήτρια είναι γνωστή στα 

µέλη της οµάδας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και συµµετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  (∆ανιηλίδου ,  2004: 85).  Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι 

χρησιµοποιήθηκε και η τεχνική της συνέντευξης και συγκεκριµένα της µη δοµηµένης 

συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς των αντίστοιχων τµηµάτων. Στόχος αυτής της ερευνητικής 

τεχνικής ήταν η καταγραφή των απόψεων των νηπιαγωγών για την ένταξη δραστηριοτήτων 

γραφής και ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο (∆ανιηλίδου ,  2004: 91).  Για τη συλλογή 

στοιχείων αυτής της έρευνας επιλέξαµε ως κύρια µεθοδολογική τεχνική τη συστηµατική, µη 

συµµετοχική παρατήρηση. Για το σκοπό αυτό τηρήθηκε ηµερολόγιο από την ερευνήτρια για 

κάθε µέρα παρατήρησης στο µάθηµα της Γλώσσας […] (∆ανιηλίδου ,  2004: 160). 

Για τη συλλογή στοιχείων στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήσαµε τρεις διαφορετικές 

τεχνικές – παρατήρηση, ερωτηµατολόγιο, συνέντευξη – µε στόχο τη διαµόρφωση µιας πιο 

ολοκληρωµένης εκτίµησης από διαφορετικές πηγές (ερευνήτρια, εκπαιδευτικός, γονείς) για 

τη στάση αυτών των παιδιών στις δεξιότητες του γραπτού λόγου (∆ανιηλίδου ,  2004: 

160).  

8. Η  ερευνήτρια  αφού  διαπιστώνει  τα  θετικά  αποτελέσµατα  από  τις  

διδακτικές  παρεµβάσεις  που  σχεδίασε  και  υλοποίησαν  οι  

συνεργαζόµενες  φοιτήτριες ,  προτείνει  το  µοντέλο  παρέµβασης  που  
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σχεδίασε  ως  κατάλληλο  και  αποτελεσµατικό  για  την  καλλιέργεια  του  

πρώιµου  γραµµατισµού  στο  νηπιαγωγε ίο . Η βασική υπόθεση στην παρούσα 

έρευνα στηρίζεται στην άποψη ότι ένα κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον προσχολικής 

εκπαίδευσης πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσµατα και υλικά, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν ενδιαφέρον και κίνητρα µάθησης για µια πρώτη 

προσέγγιση στις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης […] (∆ανιηλίδου ,  2004: 

84).  Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ένα εµπλουτισµένο και κατάλληλα οργανωµένο περιβάλλον, 

µε ειδικά σχεδιασµένο γλωσσικό υλικό, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί της προσχολικής 

ηλικίας να εξερευνήσει, να παρατηρήσει, να καταγράψει διαφορές και οµοιότητες, να 

συγκρίνει, να κατανοήσει, ακολουθώντας το δικό του χρόνο και ατοµικό ρυθµό 

(∆ανιηλίδου ,  2004: 182).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  φαίνεται  να  είναι  τα  νήπια  των  δυο  

νηπιαγωγείων  και  µετέπειτα  µαθητές  των  πρώτων  τάξεων  του  δηµοτικού  

σχολείου .  Η  ερευνήτρια  δεν  εντάσσει  στην  έρευνα  της  τους  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης  παρόλο  που  κάνει  µια  έρευνα  δράσης .  Οι  

φοιτήτριες  που  βοηθάνε  στις  παρεµβάσεις  φαίνεται  να  µην  έχουν  λόγο  

στις  τεχνικές ,  στις  µεθόδους  της  έρευνας .  Ενώ  οι  νηπιαγωγοί  των  

τάξεων  παραγκωνίζονται  εντελώς  από  τις  διαδικασίες  της  έρευνας .  Έτσι 

ενηµερώθηκαν οι νηπιαγωγοί των αντίστοιχων τµηµάτων σχετικά µε τη φύση, το 

περιεχόµενο του προγράµµατος, εξηγήθηκαν οι στόχοι της ερευνητικής παρέµβασης και 

ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της (της έρευνας) (∆ανιηλίδου ,  2004: 

94).  Ειδικότερα στην πρώτη φάση εφαρµογής η ερευνήτρια παρουσιάζει στα παιδιά το 

γλωσσικό υλικό, αντικαθιστώντας στην ουσία την εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ στη δεύτερη 

φάση εµπλέκεται στις δραστηριότητες των παιδιών, αφού λύνει τυχόν απορίες τους, 

επιβεβαιώνει, επιβραβεύει, διευκολύνει τις προσπάθειές τους, βοηθάει όταν της ζητηθεί. 

Για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιµο να συµµετέχουν στη διαδικασία της παρατήρησης και 

καταγραφής, κυρίως στο δεύτερο µέρος, δυο φοιτήτριες του τµήµατος προκειµένου η 

καταγραφή των συγκεκριµένων παραµέτρων να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και 

αντικειµενική (∆ανιηλίδου ,  2004: 89).  

10. Η  ερευνήτρια  αξιολογεί  την  επίτευξη  των  αρχικών  στόχων  και  την  

επιβεβαίωση  των  αρχικών  υποθέσεων .  Συνδέει  τα  αποτελέσµατα  της  

έρευνας  της  µε  τη  διεθνή  βιβλιογραφία .  Τα αποτελέσµατα της έρευνας, µε υψηλό 

ποσοστό συµµετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες του προγράµµατος (81% και 97% 

αντίστοιχα), επιβεβαιώνουν τη βασική υπόθεση, ότι ένα κατάλληλα διαµορφωµένο 

περιβάλλον προσχολικής εκπαίδευσης, πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσµατα και υλικά δίνει τη 

δυνατότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3,5-5,5) να αναπτύξουν ενδιαφέρον και 

κίνητρα για µια πρώτη προσέγγιση στις δεξιότητες της  γραφής και της ανάγνωσης και τα 

οδηγεί ανάλογα µε τις εµπειρίες τους, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες 
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τους στη σταδιακή κατάκτηση (∆ανιηλίδου ,  2004: 181).  Σύµφωνα µε τη Lesley 

Mandel Morrow, πρόεδρο της International Reading Association «για να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά η σχολική αποτυχία των παιδιών πρέπει το ενδιαφέρον και η προσοχή 

όλων να στραφούν στα προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης, που µε τη σειρά τους 

πρέπει να βελτιώσουν το περιεχόµενό τους σε ότι αφορά το γραπτό λόγο» (∆ανιηλίδου ,  

2004: 183). 

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  καθαρά  τεχνική  

πειραµατική  έρευνα  δράσης ,  µε  οµάδα  ελέγχου  και  οµάδα  παρέµβασης  η  

οποία  κατατάσσεται  στο  θετικιστικό  «παράδειγµα».  Η  ερευνήτρια  

παραγκωνίζει  από  τις  διαδικασίες  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης ,  

διατυπώνει  µόνη  της  υποθέσεις ,  σχεδιάζει  παρεµβάσεις ,  εντάσσει  

εκπαιδευτικούς ,  γονείς  και  φοιτητές  ως  ερευνητικά  υποκείµενα  στην  

έρευνα ,  αξιολογεί  την  επίτευξη  των  αρχικών  στόχων  και  την  

επιβεβαίωση  των  αρχικών  υποθέσεων .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

∆ανιηλίδου Α. Ευγενία/ΑΠΘ, 
ΠΤ∆Ε  /2004 

Έρευνα – παρέµβαση για τη γραφή 
και την ανάγνωση σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας/ Πρώιµος 
γραµµατισµός/ ∆υο χρόνια 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

Χ   

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ   

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ   

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Ευσταθίου ,  Χ .  Μ .  (2005).  Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην 

εκπαιδευτική πράξη: Εφαρµογές στη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας στο Γυµνάσιο 

και στο Λύκειο.  

 

1. Η  ερευνήτρια  προσπαθεί  να  συµβάλλει  στην  κατεύθυνση  

αναµόρφωσης  της   διδασκαλίας  του  µαθήµατος  της  ιστορίας  µε  το  

σχεδιασµό ,  την  εφαρµογή  και  την  αξιολόγηση  ενός  curr iculum το  οποίο  

δεν  έχει  σηµείο  αναφοράς  το  ισχύον  ΑΠ .  Η  ερευνήτρια  για  ένα  

ολόκληρο  σχολικό  έτος  δοκιµάζει  µια  πρόταση  ερευνητικής  παρέµβασης  

σε  τρία  Γυµνάσια  και  τρία  Λύκεια  του  νοµού  Θεσσαλονίκης .  Η  

ερευνήτρια  αναγνωρίζει  την  πολύτιµη  συνεισφορά  των  

διευθυντών /τριών  των  σχολείων  για  την  υλοποίηση  της  παρέµβασης  

καθώς  και  την  πολύτιµη  βοήθεια  µαθητών  και  διδακτικού  προσωπικού .  

Η  ερευνήτρια  αντ ιµετωπίζει  ερµηνευτικά  τα  υπάρχοντα  πολιτικά ,  

θεσµικά ,  κοινωνικά  πλαίσια ,  προσπαθώντας  να  αναµορφώσει  και  να  

συµπληρώσει  το  ισχύον  ΑΠ  της  ιστορίας  στην  κατεύθυνση  της  

ευαισθητοποίησης  των  µαθητών ,  ώστε  να  ενεργούν  µετά  από  περίσκεψη  

και  να  µη  δρουν  κινούµενοι  µόνο  στην  επιφάνεια  του  ιστορικού  υλικού  

που  πραγµατεύονται .  Η  έρευνα  είναι  µια  έρευνα  δράσης  που  διεξάγεται  

από  την  ερευνήτρια  και  µια  οµάδα  εκπαιδευτικών  των  έξι  τάξεων  των  

σχολείων  που  έχουν  επιλεγεί .  Η εργασία παρουσιάζει µια πρόταση διδακτικής 

παρέµβασης, η οποία δοκιµάστηκε για ένα ολόκληρο σχολικό έτος σε τρία Γυµνάσια και 

τρία Λύκεια (Ευσταθίου ,  2005: 1).   Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συµβάλει 

προς την κατεύθυνση της αναµόρφωσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε το 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός curriculum το οποίο έχει ως σηµείο 

αναφοράς το ισχύον ΑΠ, δίνει το προβάδισµα στην ανάπτυξη της ολόπλευρης 

προσωπικότητας των µαθητών και ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των γνωστικών, 

ψυχικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων τους (Ευσταθίου ,  2005: 1).   Γενικός 

στόχος που διαπερνά τη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση στο µάθηµα της Ιστορίας ήταν 

η σταδιακή ευαισθητοποίηση των µαθητών, ώστε να ενεργούν µετά από περίσκεψη και να 

µη δρουν κινούµενοι µόνο στην επιφάνεια του ιστορικού υλικού που πραγµατεύονται 

(Ευσταθίου ,  2005: 1). Η έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει µια συγκεκριµένη πτυχή 

της διδακτικής πράξης, τη µεθόδευση της διδασκαλίας µε στόχο να την κατανοήσει και να 

τη βελτιώσει. Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές 

τους παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την αντιµετωπίζουν κριτικά, την 

αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της. Τα στοιχεία αυτά 

διαγράφουν το πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής έρευνας δράσης, αφού οι δύο βασικοί στόχοι 

αυτού του τύπου έρευνας είναι η συνειδητή εµπλοκή και η βελτίωση (Ευσταθίου ,  2005: 
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107).  Έτσι, στην αρχή του σχολικού έτους, 2001-2002 έγινε, µε τυχαία επιλογή, 

ενηµερωτική επίσκεψη  στους διευθυντές ενός γυµνασίου και ενός λυκείου της ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, στους διευθυντές ενός γυµνασίου και ενός λυκείου της δυτικής 

Θεσσαλονίκης, και στους διευθυντές ενός πειραµατικού γυµνασίου και του αντίστοιχου 

λυκείου, τέθηκε υπόψη το γενικό πλαίσιο της παρέµβασης που σχεδιαζόταν για όλη τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους που άρχιζε και ζητήθηκε η συνεργασία ενός καθηγητή που 

επρόκειτο να διδάξει το µάθηµα της Ιστορίας στη Γ΄ λυκείου ή Γ΄ γυµνασίου αντίστοιχα 

(Ευσταθίου ,  2005: 143).  Ακόµη, ευχαριστώ όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες 

που συµµετέχοντας µε ρόλο συµπρωταγωνιστών στην έρευνα, έδειξαν έναν αξιοθαύµαστο 

ενθουσιασµό και τροφοδότησαν µε ιδέες και ζωντάνια το µακρύ δρόµο της έρευνας αυτής. 

Επίσης ευχαριστώ τους διευθυντές και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων για το 

ενδιαφέρον και την προθυµία τους στην επίλυση των δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. Το ενδιαφέρον και η συνεργασία όλων κατέστησαν δυνατή 

την εφαρµογή και την αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης (Ευσταθίου ,  2005: 2).  

Στη συγκεκριµένη έρευνα αξιοποιούνται οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για να 

σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µια πρόταση µεθόδευσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της 

Ιστορίας η οποία θεµελιώνεται στην ανθρωπολογική προοπτική αναφορικά µε τις 

µαθησιακές δυνατότητες και τις προσαρµογές του ανθρώπου  (Ευσταθίου ,  2005: 10). 

Η συγκρότηση µια εναλλακτικής πρότασης η οποία θα αναδεικνύει κάτω από τις συνθήκες 

φθίνουσας καθοδήγησης του εκπαιδευτικού, µορφές ενεργητικής δράσης και συνεργασίας 

µεταξύ των µαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα λαµβάνει υπόψη και τις ισχύουσες δοµές στην 

εκπαίδευση, αποτελεί τον απώτερο στόχο της όλης παρέµβασης (Ευσταθίου ,  2005: 

105).   

2.  Η  ερευνήτρια  ξεκινά  την  έρευνά  της  από  την  εκπαιδευτική  πράξη .  

Ενδιαφέρεται  για  τι ς  άρρητες  θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  

και  τις  λαµβάνει  υπόψη  της  στο  σχεδιασµό  της  έρευνας  και  των  

διδακτικών  παρεµβάσεων .  Στόχο  έχει  να  βελτιωθεί  η  εκπαιδευτική  

πραγµατικότητα  µέσα  στα  πλαίσια  και  τους  στόχους  του  ήδη  υπάρχοντος  

– ισχύοντος  ΑΠ .  Στον αρχικό προβληµατισµό µας και στις συζητήσεις που είχαν γίνει 

µε εκπαιδευτικούς της πράξης, αναζητήθηκαν οι παράγοντες που καθιστούν 

αναποτελεσµατική τη διδασκαλία τους µαθήµατος της ιστορίας (Ευσταθίου ,  2005: 

129).  Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 

δηλώνουν ότι επιλέγουν να διδάξουν το µάθηµα µε δική τους πρωτοβουλία, δεν τους 

απασχολεί, όµως εάν οι µαθητές έχουν γενικές γνωστικές ικανότητες ή έχουν εµπεδώσει 

κάποιες ιστορικές γνώσεις […]  (Ευσταθίου ,  2005: 126).    Βασικός σκοπός της 

εργασίας είναι να συµβάλει προς την κατεύθυνση της αναµόρφωσης της διδασκαλίας του 

µαθήµατος της Ιστορίας µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός 

curriculum το οποίο έχει ως σηµείο αναφοράς το ισχύον ΑΠ, δίνει το προβάδισµα στην 
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ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των µαθητών και ενδιαφέρεται για την 

καλλιέργεια των γνωστικών, ψυχικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων τους 

(Ευσταθίου ,  2005: 1).  Η έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει µια συγκεκριµένη 

πτυχή της διδακτικής πράξης, τη µεθόδευση της διδασκαλίας µε στόχο να την κατανοήσει 

και να τη βελτιώσει. Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες εκπαιδευτικοί µε τους 

µαθητές τους παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την αντιµετωπίζουν 

κριτικά, την αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της (Ευσταθίου ,  

2005: 107).  

3. Το  ΑΠ  για  την  ερευνήτρια  αποτελεί  οδηγό  αλλά  όχι  θέσφατο .  Η  

ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  ΑΠ  ως  διαδικασία  στη  βάση  του  Μοντέλου  

∆ιαδικασίας  του  L.  Stenhouse (1975).  Η  ερευνήτρια  µε  την  αναµόρφωση  

του  ΑΠ  του  µαθήµατος  της  Ιστορίας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  καλυφθούν  

διδακτικές  αδυναµίες  του  και  να  βοηθηθούν  οι  µαθητές  να  κατανοούν ,  

να  σκέφτονται  και  να  κρίνουν .  Στον αρχικό προβληµατισµό µας και στις 

συζητήσεις που είχαν γίνει µε εκπαιδευτικούς της πράξης, αναζητήθηκαν οι παράγοντες που 

καθιστούν αναποτελεσµατική τη διδασκαλία τους µαθήµατος της ιστορίας (Ευσταθίου ,  

2005: 129). Η συγκρότηση µια εναλλακτικής πρότασης η οποία θα αναδεικνύει κάτω 

από τις συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης του εκπαιδευτικού, µορφές ενεργητικής δράσης 

και συνεργασίας µεταξύ των µαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα λαµβάνει υπόψη και τις 

ισχύουσες δοµές στην εκπαίδευση, αποτελεί τον απώτερο στόχο της όλης παρέµβασης 

(Ευσταθίου ,  2005: 105).  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συµβάλει προς την 

κατεύθυνση της αναµόρφωσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε το 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός curriculum το οποίο έχει ως σηµείο 

αναφοράς το ισχύον ΑΠ, δίνει το προβάδισµα στην ανάπτυξη της ολόπλευρης 

προσωπικότητας των µαθητών και ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των γνωστικών, 

ψυχικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων τους (Ευσταθίου ,  2005: 1).  Με αφετηρία 

τις προηγούµενες επισηµάνσεις και σηµείο αναφοράς το ισχύον ΑΠ µεθοδεύτηκε µια 

εξελικτική πορεία µάθησης η οποία µετασχηµάτισε το περιεχόµενο του ΑΠ σε 

συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους αλλά και το διεύρυνε µε δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη διαµόρφωση 

στάσεων (Ευσταθίου ,  2005: 156).  Στην παρούσα πρόταση λαµβάνοντας υπόψη το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και το ρόλο που διαδραµατίζει ο παράγοντας εξετάσεις στις 

οµάδες αναφοράς, υιοθετήθηκαν συµπληρωµατικά το µοντέλο στόχων του (Mager, 1985) 

και το µοντέλο της διαδικασίας  (Stenhouse, 1975), για να οργανωθεί µια διδακτική 

παρέµβαση στην οποία επιδιώχθηκε η ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών που οφείλονται σε 

παράγοντες όπως, ασάφεια στη µεθόδευση, γενικόλογη διατύπωση στόχων κ.ά. 

(Ευσταθίου ,  2005: 165).  
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4. Σκοπός  της  έρευνα  είναι  η  ανάγκη  τροποποίησης  του  ΑΠ  και  η  

ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη .  Μάλιστα  όπως  η  ίδ ια  η  

ερευνήτρια  µας  πληροφορεί  η  έρευνα  ξεκινά  από  την  πράξη  των  

εκπαιδευτικών  και  στόχο  αρχικά  έχε ι  να  κατανοήσει  την  ίδ ια  την  

εκπαιδευτική  πράξη .  Η έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει µια συγκεκριµένη πτυχή 

της διδακτικής πράξης, τη µεθόδευση της διδασκαλίας µε στόχο να την κατανοήσει και να 

τη βελτιώσει. Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές 

τους παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την αντιµετωπίζουν κριτικά, την 

αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της (Ευσταθίου ,  2005: 

107). Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συµβάλει προς την κατεύθυνση της 

αναµόρφωσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε το σχεδιασµό, την εφαρµογή 

και την αξιολόγηση ενός curriculum το οποίο έχει ως σηµείο αναφοράς το ισχύον ΑΠ, δίνει 

το προβάδισµα στην ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των µαθητών και 

ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των γνωστικών, ψυχικών και συναισθηµατικών 

ικανοτήτων τους (Ευσταθίου ,  2005: 1).   

5. Αφετηρία  της  έρευνας  είναι  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  που  

αντιµετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης .  Το  πρόβληµα  

απασαφηνίζεται  και  διαµορφώνεται  στην  πορεία  της  έρευνας .  Έχει ως 

αφετηρία την ίδια την εκπαιδευτική πράξη, µε την οποία συνδέεται άµεσα, και όχι τη 

θεωρία. Κάθε πρόγραµµα έρευνας δράσης αντανακλά την πεποίθηση ότι η θεωρία γεννιέται 

µέσα από την πράξη (Ευσταθίου ,  2005: 110) .  Η έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει 

µια συγκεκριµένη πτυχή της διδακτικής πράξης, τη µεθόδευση της διδασκαλίας µε στόχο να 

την κατανοήσει και να τη βελτιώσει. Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες 

εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την 

αντιµετωπίζουν κριτικά, την αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της 

(Ευσταθίου ,  2005: 107).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  στη  συγκεκριµένη  έρευνα  εµπλουτίζεται  και  

βελτιώνεται  µέσω  της  πράξης .  Η  έρευνα  ξεκινά  από  την  κατανόηση  της  

εκπαιδευτικής  πράξης  και  στοχεύει  στη  βελτίωσή  της  στα  πλαίσια  του  

ισχύοντος  ΑΠ .  Η  ερευνήτρια  έχει  το  ρόλο  της  συντονίστριας  και  της  

κριτικής  φίλης  στο  πρόγραµµα .   Στη διάρκειά της η ερευνήτρια και ορισµένες 

εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους παρακολουθούν συστηµατικά τη διδακτική πράξη, την 

αντιµετωπίζουν κριτικά, την αξιολογούν και συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βελτίωσή της 

(Ευσταθίου ,  2005: 107).  Η κάθε εκπαιδευτικός σχεδίασε τη διδασκαλία σε 

συνεργασία µε τη συντονίστρια και την υλοποίησε σε συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης, 

επιδιώκοντας τη δραστηριοποίηση των µαθητών και τη δηµιουργική συµµετοχή τους 

(Ευσταθίου ,  2005: 145).  
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7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποσοτικά  και  ποιοτικά  εργαλε ία  συλλογής  

και  επεξεργασίας  δεδοµένων .  Η  εγκυρότητα  της  έρευνα  διασφαλίζεται  

µε  την  τριγωνοποίηση  των  δεδοµένων   και  της  επεξεργασίας  των  

αποτελεσµάτων .  Τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  βασίζονται  στις  θεωρίες  

της  θεµελιωµένης  θεωρίας ,  δηλαδή  τα  συµπεράσµατα  εννοούνται  µέσα  

από  τις  διαδικασίες  και  τα  επιµέρους  ερευνητικά  αποτελέσµατα .  Έτσι στην 

παρούσα έρευνα συνδυάστηκαν το ποσοτικό και το ποιοτικό παράδειγµα. Το πρώτο 

συνδέεται µε το θετικιστικό µοντέλο των φυσικών επιστηµών, στηρίζεται στη δηµιουργία 

θεωρητικών πλαισίων, επιδιώκει την κατασκευή θεωριών και συλλέγει δεδοµένα µε την 

εφαρµογή πειραµατικών µεθόδων έρευνας. Το ποιοτικό παράδειγµα αντίθετα θεµελιώνεται 

στην ερµηνευτική προσέγγιση, η οποία ενδιαφέρεται για την καταγραφή και κατανόηση της 

ανθρώπινης δράσης και της ατοµικής εµπειρίας, όπως αυτές νοηµατοδοτούνται από τους 

συµµετέχοντες, ενώ συλλέγει δεδοµένα παρατηρώντας περιστάσεις επικοινωνίας µέσα στο 

πλαίσιο δηµιουργίας τους. Έτσι, µέσα από τα δεδοµένα γεννιέται η θεωρία, µια θεωρία 

αυταπόδεικτη που εδραιώνεται στα δεδοµένα, η «θεµελιωµένη θεωρία» (Ευσταθίου ,  

2005: 130).  Στην έρευνα συνδυάστηκαν ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι συλλογής και 

επεξεργασίας δεδοµένων κατά τρόπο συµπληρωµατικό µεταξύ τους, για να εξεταστεί η 

πορεία του προγράµµατος διδακτικής παρέµβασης που υλοποιήθηκε και για να εκτιµηθούν 

τα αποτελέσµατά του (Ευσταθίου ,  2005: 131).  Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 

από αυτή την πηγή πληροφόρησης (παρατήρηση) συγκρίθηκαν και διασταυρώθηκαν µε 

δεδοµένα άλλων πηγών, που συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Με την 

εφαρµογή, δηλαδή, της µεθοδολογικής και χρονικής τριγωνοποίησης (methodological & 

time triangulation) ελέγχθηκε η συγκεκριµένη πηγή, προκειµένου να αποκλεισθούν 

εναλλακτικές ερµηνείες και να ανακαλυφθούν διασυνδέσεις µεταξύ δεδοµένων που 

δηµιουργούν µια συνολική εικόνα  (Ευσταθίου ,  2005: 135).  

8. Η  γνώση  που  προέκυψε  από  την  έρευνα  σύµφωνα  µε  την  ερευνήτρια  

είναι  έγκυρη  και  όχι  σχετική  και  δίνει  τη  δυνατότητα  να  διατυπωθούν  

συµπεράσµατα  και  προτάσεις .  Είναι  γνώση  λειτουργική  και  

διαδικαστική .  Η  νέα  γνώση  εµπεριέχεται  στα  αποτελέσµατα  που  

προκύπτουν  από  την  επεξεργασία  των  ποσοτικών  και  ποιοτικών  

δεδοµένων  και  την  επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων .  Έχοντας 

συνδέσει τη θεωρία µε την πράξη και τις ερευνητικές υποθέσεις µε την επαλήθευσή τους 

µέσα από τα ευρήµατα που προέκυψαν, καταλήξαµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τις δυνατότητες µεθόδευσης της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας µε 

τρόπους που δραστηριοποιούν τους µαθητές και προάγουν τις ιστορικές γνώσεις τους. Η 

συµπληρωµατικότατα των ερευνητικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, η µακρά 

διάρκεια της εφαρµογής της (ένα σχολικό έτος) το πλήθος των συµµετεχόντων (7 

εκπαιδευτικοί και 184 µαθητές) και το κλίµα εµπιστοσύνης και άνεσης που δηµιουργήθηκε 
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ανάµεσα στους συµµετέχοντες (εκπαιδευτικούς, µαθητές, ερευνήτρια) – χάρη στη συχνή 

παρουσία της ερευνήτριας στα σχολεία και σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική ιδιότητά της, 

θεωρούµε ότι στοιχειοθετούν σε ικανοποιητικό βαθµό την εσωτερική εγκυρότητα των 

συµπερασµάτων της έρευνας και σκιαγραφούν µια εικόνα η οποία δεν εφίσταται σηµαντικά 

από την πραγµατική. Με βάση την εγκυρότητα των συµπερασµάτων αυτών µπορούµε να 

προβούµε στη διατύπωση προτάσεων σχετικών µε τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

Ιστορίας (Ευσταθίου ,  2005: 334).  

9. Η  ερευνήτρια  συνεργάζεται  αρµονικά  µε  τα  ερευνητικά  υποκείµενα  

της  έρευνας ,  εκπαιδευτικούς  και  µαθητές ,  τα  οποία  φαίνεται  να  

συµµετάσχουν  σε  υψηλό  βαθµό  στο  σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  των  

ερευνητικών  παρεµβάσεων .  Η  ερευνήτρια  είναι  η  συντονίστρια  της  

έρευνα  και  η  ίδ ια  είναι  εκπαιδευτικός  της  πράξης .  Παίζει  το  ρόλο  της  

κριτικής  φίλης  και  βρίσκεται  σε  ένα  επίπεδο  ανώτερο  από  τους  

εκπαιδευτικούς  και  τους  µαθητές ,  όµως  και  οι  τρεις  οµάδες  

συνεργάζονται   αρµονικά .  Η συµληρωµατικότητα των ερευνητικών εργαλείων που 

χρησιµοποιήθηκαν, η µακρά διάρκεια της εφαρµογής της (ένα σχολικό έτος) το πλήθος των 

συµµετεχόντων (7 εκπαιδευτικοί και 184 µαθητές) και το κλίµα εµπιστοσύνης και άνεσης 

που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στους συµµετέχοντες (εκπαιδευτικούς, µαθητές, ερευνήτρια) – 

χάρη στη συχνή παρουσία της ερευνήτριας στα σχολεία και σε συνδυασµό µε την 

εκπαιδευτική ιδιότητά της, θεωρούµε ότι στοιχειοθετούν σε ικανοποιητικό βαθµό την 

εσωτερική εγκυρότητα των συµπερασµάτων της έρευνας και σκιαγραφούν µια εικόνα η 

οποία δεν αφίσταται σηµαντικά από την πραγµατική (Ευσταθίου ,  2005: 334). Η κάθε 

εκπαιδευτικός σχεδίασε τη διδασκαλία σε συνεργασία µε τη συντονίστρια και την υλοποίησε 

σε συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης, επιδιώκοντας τη δραστηριοποίηση των µαθητών και 

τη δηµιουργική συµµετοχή τους (Ευσταθίου ,  2005: 145).  Βασική αρχή, που 

κατηύθυνε την πορεία της έρευνας σε όλη τη διάρκειά της, ήταν ο διάλογος τόσο ανάµεσα 

στους συµµετέχοντες όσο και των συµµετεχόντων µε το γνωστικό υλικό του µαθήµατος, µε 

ευρύτερο στόχο την ανάπτυξη νέων, βελτιωµένων κάθε φορά στρατηγικών δράσης. Μέσα 

σε ένα τέτοιο πλαίσιο παραγωγής γνώσης όπου ο εκπαιδευτικός εξετάζει κριτικά την ίδια 

την πρακτική του, προάγεται η χειράφετη πράξη και µπορεί, µακροπρόθεσµα να αναπτυχθεί 

η κριτική σκέψη […] (Ευσταθίου ,  2005: 170).  Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το τελικό 

προϊόν της συνεργασίας συντονίστριας και εκπαιδευτικών ήταν ο ευέλικτος σχεδιασµός 

ενός προγράµµατος τύπου (curriculum), το οποίο συνδυάζει το µοντέλο στόχων και 

περιεχοµένων µε το µοντέλο διαδικασίας (Eisner, 1985: 379, Kelly, 1988: 87 – 120) 

(Ευσταθίου ,  2005: 168).  Γενικότερα, ο ρόλος της συντονίστριας σκιαγραφείται ως 

παρεµβατικός στην αρχή της έρευνας, η ίδια ζήτησε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, 

προκειµένου να οργανωθεί µια έρευνα […] (Ευσταθίου ,  2005: 148).  
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10. Στην  έρευνα  αξιολογούνται  τόσο  ο  βαθµός  επίτευξης  των  αρχικών  

στόχων  όσο  και  οι  διαδικασίες ,  η  ποιότητα  της  συνεργασίας  η  

εγκυρότητα  της  γνώσης  που  παράθχηκε .  Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  για  

την  έρευνα  το  συνδυασµό  ενός  στοχοθετικού  µοντέλου  και  του  µοντέλου  

∆ιαδικασίας ,  γι ’  αυτό  και  ενδιαφέρεται  τόσο  για  την  επίτευξη  των  

αρχικών  στόχων  όσο  και  για  τις  διαδικασίες  πραγµατοποίησης  των  

διδακτικών  παρεµβάσεων .   Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το τελικό προϊόν της 

συνεργασίας συντονίστριας και εκπαιδευτικών ήταν ο ευέλικτος σχεδιασµός ενός 

προγράµµατος τύπου (curriculum), το οποίο συνδυάζει το µοντέλο στόχων και 

περιεχοµένων µε το µοντέλο διαδικασίας (Eisner,  1985: 379, Kel ly,  1988: 87 – 

120) (Ευσταθίου ,  2005: 168). Βασική αρχή, που κατηύθυνε την πορεία της έρευνας 

σε όλη τη διάρκειά της, ήταν ο διάλογος τόσο ανάµεσα στους συµµετέχοντες όσο και των 

συµµετεχόντων µε το γνωστικό υλικό του µαθήµατος, µε ευρύτερο στόχο την ανάπτυξη 

νέων, βελτιωµένων κάθε φορά στρατηγικών δράσης (Ευσταθίου ,  2005: 170).  Η 

συγκεντρωτική αξιολόγηση της έρευνας µεθοδεύτηκε σε τρία επίπεδα. Μια άµεση – 

διαµορφωτική αξιολόγηση ακολούθησε την κάθε µια από τις δύο φάσεις της διδακτικής 

παρέµβασης. Μια συνολική αξιολόγηση έγινε από τους µαθητές και τις διδάσκουσες στο 

τέλος του διδακτικού έτους (Μάιος 2002) και µια συµπληρωµατική επιχειρήθηκε στο τέλος 

του πρώτου τετράµηνου του επόµενου σχολικού έτους (Ιανουάριος 2003) για όσα από τα 

τµήµατα που συνεργάστηκαν ήταν εφικτό (Ευσταθίου ,  2005: 145).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  ότι  η  ερευνήτρια  διεξάγει  µια  πρακτική  

έρευνα  δράσης  µε  τεχνικά  σηµεία  το  ότι  προβαίνει  στη  διατύπωση  

κανονιστικών  συµπερασµάτων  και  προτάσεων  η  εγκυρότητα  των  οποίων  

προκύπτει  από  το  πλήθος  τους  δείγµατος ,  την  τριγωνοποίηση  της  

συλλογής  και  επεξεργασίας  των  ερευνητικών  δεδοµένων  και  από  τις  

ειλικρινείς  σχέσεις  που  αναπτύχθηκαν  µεταξύ  των  υποκειµένων  της  

έρευνας  και  της  ερευνήτριας .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 . 3  Φ ΙΛΤΡΟ ,  Ε ΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΚΩ∆ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Ευσταθίου Χ. Μαρίας/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης/Φιλοσοφική Σχολή, 
Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, 
Τοµέας Παιδαγωγικής/2005 

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη: 
Εφαρµογές στη διδασκαλία του 
µαθήµατος της Ιστορίας στο Γυµνάσιο 
και στο Λύκειο /∆ιδακτική του 
µαθήµατος της Ιστορίας/ Ένα έτος 
 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται Χ Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της Χ   
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Χατζηνικολάου ,  Χ .  Α .  (2005). Αλφαβητισµός παιδιών Ροµά από τη διδασκαλία 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆υνατότητες και Περιορισµοί. 

 

1.  Ο  ερευνητής  σχεδιάζει  και  εφαρµόζει  µια  συµµετοχική  έρευνα  δράσης  

στη  βάση  της  προσέγγισης  του  ΑΠ  µε  τις  αρχές  της  κριτικής  και  

πολιτικής  συνειδητοποίησης  του  Paul  Freire (1977).  O ερευνητής  

εφαρµόζει  τη  µεθοδολογία  της  έρευνας  δράσης  ως  κύρια  ερευνητική  

προσέγγιση .  Η  έρευνα  στοχεύει  στο  να  βοηθήσει  τους  Ροµά  της  

περιοχής  της  Χαλάστρας  του  Ν .  Θεσσαλονίκης  να  διεκδικήσουν  τα  

ατοµικά  και  κοινωνικά  τους  δικαιώµατα  µέσα  από  την  εκπαίδευση .  Ο  

ερευνητής  είναι  ανατρεπτικός  όσον  αφορά  τα  επικρατούντα  κοινωνικά ,  

πολιτικά ,  οικονοµικά  πλαίσια  και  θεωρεί  ότι  ο  κοινωνικός  

µετασχηµατισµός  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  ριζοσπαστικές  δράσεις .  Η 

εργασία αυτή αποτελεί µια σηµαντική διερεύνηση και ανάλυση των παραγόντων 

αποκλεισµού ως αναλυτικό πρόγραµµα αλφαβητισµού µε τα παιδιά Ροµά της Χαλάστρας, 

προκειµένου να αναδειχθούν αφενός όλες οι διαστάσεις του αποκλεισµού τους από την 

εκπαίδευση και αφετέρου να δείξουµε ότι µέσα σ’ αυτό το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο 

των αντιφάσεων µε µεθοδολογία την κριτική συνειδητοποίηση είναι δυνατή η εκπαίδευση 

όλων των παιδιών Ροµά  (Χατζηνικολάου ,  2005: 450).  Στην παρούσα εργασία 

ερευνώνται και µετατρέπονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του παιδιού σε υλικό 

αλφαβητισµού και ταυτόχρονα η διδασκαλία τους στηρίζεται στη δράση των παιδιών για 

την πραγµάτωση αυτών των δικαιωµάτων τους. Με τα απλά κείµενα ή φράσεις, που 

καταγράφουν, συγκεντρώνεται ένα υλικό το οποίο στα πλαίσια της κριτικής και πολιτικής 

συνειδητοποίησης µετατρέπεται σε υλικό µάθησης (Φρέιρε, 1977) και ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας του σχολείου και της Χαλάστρας  (Χατζηνικολάου ,  2005: 7).  Στην 

παρούσα εργασία τα προβλήµατα αυτά ξεπερνιούνται µε την υιοθέτηση των αρχών της 

έρευνας δράσης, που βασίζονται στην πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας 

όπως διαµορφώθηκαν από το Βραζιλιάνο παιδαγωγό Πάουλο Φρέιρε και άλλους ερευνητές 

της απελευθερωτικής αγωγής. Προφανώς η προσέγγιση αυτή µέσα από τη συµµετοχική 

παρατήρηση διαµορφώνει καθηµερινά τόσο τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής παρέµβασης 

όσο και το εµπειρικό πλαίσιο της έρευνάς µας (Χατζηνικολάου ,  2005: 8).  

2.  Ο  ερευνητής  αποδέχεται  την  άποψη  ότι  οι  άρρητες  θεωρίες  των  

κατοίκων  της  Χαλάστρας  των  εκπαιδευτικών  του  σχολε ίου  και  του  

κοινωνικού  περιβάλλοντος  είναι  πολιτισµικές  επιβολές  στερεότυπα  που  

πρέπει  να  ανατραπούν  µέσα  στην  πράξη  των  συµµετεχόντων  στην  

έρευνα .  Στόχος  είναι  η  αλληλοκατανόηση  των  δυο  κοινωνιών  των  Ροµά  

και  των  κατοίκων  της  Χαλάστρας  και  η  ποιοτική  βελτίωση  της  

πραγµατικότητας .  Η συµµετοχική παρατήρηση πραγµατοποιείται ταυτόχρονα 1ο στον 
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καταυλισµό προκειµένου να εντοπιστούν τα προβλήµατα και να οργανωθούν από κοινού µε 

τους Ροµά οι δυνατότητες παρέµβασης στις αρµόδιες υπηρεσίες 2ο στο σχολείο προκειµένου 

το πρόβληµα µε τα παιδιά να αποτελέσει υλικό αλφαβητισµού και συνειδητοποίησης ως 

δικαίωµα από το οποίο αποκλείονται και 3ο αυτό το υλικό ως παράγοντας αποκλεισµού να 

αποτελέσει για την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου αφορµή για διερεύνηση 

διαστάσεων που επηρεάζουν τη φοίτηση των παιδιών του καταυλισµού και τον αποκλεισµό 

τους από την εκπαίδευση µε ταυτόχρονη διερεύνηση και όλων εκείνων των 

γραφειοκρατικών µηχανισµών και δοµών του εκπαιδευτικού συστήµατος, που συµβάλλουν 

στον αποκλεισµό των Ροµά από την εκπαίδευση   (Χατζηνικολάου ,  2005: 8).  Αυτές 

όµως οι εκπαιδευτικές πολιτικές αναπαράγουν τη θεώρηση του «προβλήµατος των 

Τσιγγανοπαίδων» και αντί να οριστεί το πρόβληµα ως πρόβληµα της εκπαίδευσης και της 

κοινωνίας, οι οποίες δεν ανέχονται την ύπαρξη πολιτισµικών µειονοτήτων, µεταβιβάζουν 

την ύπαρξη του προβλήµατος στα ίδια τα πρόσωπα των µελών των µειονοτήτων και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση στους Ροµά (Χατζηνικολάου ,  2005: 9).  Η δηµοσιοποίηση 

από τα ίδια τα παιδιά Ροµά της Χαλάστρας των δικών τους κειµένων σε δυο βιβλία µε τον 

τίτλο «Τα δικαιώµατά µου» ως απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα είναι: Ναι η σχολική 

επιτυχία ως πρώτο στάδιο αλφαβητισµού για τα παιδιά Ροµά, που βιώνουν συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού απακλεισµού είναι δυνατή κάτω από εναλλακτικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις όπως σε παιδαγωγικές συνθήκες αντιρατσιστικής και κριτικής 

συνειδητοποίησης (Χατζηνικολάου ,  2005: 457).     

3. Ο  ερευνητής  προσεγγίζει  το  ΑΠ  ως  µια  διαδικασία  στη  βάση  του  

Μοντέλου  ∆ιαδικασίας  του  L.  Stenhouse. Το  επίσηµο  ΑΠ  

αµφισβητείται .  Σχεδιάζεται  και  υλοποιεί ται  ένα  αποκεντρωµένο  ΑΠ  στη  

βάση  των  αναγκών  των  Ροµα  µε  περιεχόµενο  σηµαντικά  – καθηµερινά   

προβλήµατα  του  καταυλισµού  στη  βάση  των  ατοµικών ,  κοινωνικών  και  

πολιτικών  δικαιωµάτων  του  ανθρώπου .  Στην παρούσα εργασία ερευνώνται και 

µετατρέπονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του παιδιού σε υλικό αλφαβητισµού και 

ταυτόχρονα η διδασκαλία τους στηρίζεται στη δράση των παιδιών για την πραγµάτωση 

αυτών των δικαιωµάτων τους. Με τα απλά κείµενα ή φράσεις, που καταγράφουν, 

συγκεντρώνεται ένα υλικό το οποίο στα πλαίσια της κριτικής και πολιτικής 

συνειδητοποίησης µετατρέπεται σε υλικό µάθησης (Φρέιρε, 1977) και ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας του σχολείου και της Χαλάστρας  (Χατζηνικολάου ,  2005: 7).  

4. Στόχος  του  ερευνητή  είναι  να  ανατρέψει  τη  δοτή  επιβαλλόµενη  

εκπαιδευτική  – κοινωνική  πραγµατικότητα  των  παιδιών  Ροµά  και  των  

οικογενειών  τους  µέσα  από  µια  δράση  αλφαβητισµού  και  ανάδειξης  των  

καθηµερινών  προβληµάτων  που  αντιµετωπίζουν .  Στην παρούσα εργασία 

ερευνώνται και µετατρέπονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του παιδιού σε υλικό 

αλφαβητισµού και ταυτόχρονα η διδασκαλία τους στηρίζεται στη δράση των παιδιών για 
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την πραγµάτωση αυτών των δικαιωµάτων τους. Με τα απλά κείµενα ή φράσεις, που 

καταγράφουν, συγκεντρώνεται ένα υλικό το οποίο στα πλαίσια της κριτικής και πολιτικής 

συνειδητοποίησης µετατρέπεται σε υλικό µάθησης (Φρέιρε, 1977) και ευαισθητοποίησης 

της κοινωνίας του σχολείου και της Χαλάστρας  (Χατζηνικολάου ,  2005: 7).  Η 

εργασία αυτή αποτελεί µια σηµαντική διερεύνηση και ανάλυση των παραγόντων 

αποκλεισµού ως αναλυτικό πρόγραµµα αλφαβητισµού µε τα παιδιά Ροµά της Χαλάστρας, 

προκειµένου να αναδειχθούν αφενός όλες οι διαστάσεις του αποκλεισµού τους από την 

εκπαίδευση και αφετέρου να δείξουµε ότι µέσα σ’ αυτό το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο 

των αντιφάσεων µε µεθοδολογία την κριτική συνειδητοποίηση είναι δυνατή η εκπαίδευση 

όλων των παιδιών Ροµά  (Χατζηνικολάου ,  2005: 450).  Η κριτική προσέγγιση στη 

διδασκαλία παρουσιάζεται ως µια δυνατότητα υπέρβασης της σχολικής πραγµατικότητας, 

που καταγράφεται καθηµερινά. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται µέσα από τη σταδιακή 

µετάβαση από την υπαρκτή κατάσταση της χειραγώγησης σε µια επιθυµητή κατάσταση της 

χειραφέτησης των παιδιών (Χατζηνικολάου ,  2005: 9).  

5. Ο  ερευνητής  ξεκινά  την  έρευνά  του  από  ένα  πραγµατικό  κοινωνικό  

και  εκπαιδευτικό  πρόβληµα .  Τον  αποκλεισµό  από  την  εκπαίδευση  των  

παιδιών  Ροµά .  Στόχος  του  είναι  µέσα  από  εκπαιδευτικές  παρεµβάσεις  

στο  σχολείο  και  στον  καταυλισµό  οι  µαθητές  να  αντιµετωπίσουν  το  

αναλφαβητισµό  και  να  λύσουν  βασικά  καθηµερινά  προβλήµατα . Η 

διδασκαλία και η έρευνά µας στηρίζεται στην καθηµερινή συνδιαπραγµάτευση µε τα παιδιά 

πάνω σε φαινόµενα και καταστάσεις της καθηµερινότητας και προβληµάτων τους στον 

καταυλισµό και µέσα από αυτά να µάθουν να χρησιµοποιούν τη γραφή και ανάγνωση ως 

εργαλεία διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους (Χατζηνικολάου ,  2005: 461).  

6. Η  θεωρία  αντ ιµετωπίζεται  κριτικά  στη  συγκεκριµένη  έρευνα .  

Γίνονται  υποθέσεις  ότι  η  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  των  Ροµά  µε  τα  

πραγµατικά  προβλήµατα  του  καταυλισµού  θα  εµπλέξει  τα  παιδιά  των  

Ροµά  σε  πραγµατικές  δράσεις  για  την  αλλαγή  της  καθηµερινής  

πραγµατικότητας  και  θα  καταπολεµήσει  τον  αναλφαβητισµό  τους .  Για 

µας, θεωρούµε πως η συνδιαπραγµάτευση όλων των προβληµάτων των παιδιών των Ροµά 

µε τα ίδια και τους γονείς τους καταλήγει σε µια υπόσχεση ζωής για να µη µείνει κανένα 

παιδί Ροµά έξω από το σχολείο, γι’ αυτό κρίνουµε ότι δεν θα καταλήξουµε σε 

συγκεκριµένες προτάσεις γενικής υιοθέτησης και εφαρµογής  (Χατζηνικολάου ,  2005: 

467).  

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ως  κύριο  ερευνητικό  εργαλείο  τη  

συµµετοχική   παρατήρηση .  ∆εν  καταλήγει  σε  συµπεράσµατα  και  

νουθεσίες .  Στόχος  του  είναι  η  αλλαγή  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας  

των  Ροµά  της  περιοχής  της  Χαλάστρας  Θεσσαλονίκης .  Στην περίπτωση αυτή 

δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέξουµε τη στάση του απλού παρατηρητή οπότε σε 
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συνεργασία µε τους γονείς τους, την τοπική αυτοδιοίκηση και το σχολείο αναλαµβάνουµε 

κάποια από αυτά να επιλύσουµε ή να πάρουµε θέση αλληλεγγύης µαζί µε τα παιδιά και να 

κινητοποιήσουµε στην κοινωνία την παραβίαση των δικαιωµάτων τους και τα προβλήµατα 

που αυτήν προκύπτουν (Χατζηνικολάου ,  2005: 12). Προφανώς η προσέγγιση αυτή 

µέσα από τη συµµετοχική παρατήρηση διαµορφώνει καθηµερινά τόσο τις διαστάσεις της 

εκπαιδευτικής παρέµβασης όσο και το εµπειρικό πλαίσιο της έρευνάς µας 

(Χατζηνικολάου ,  2005: 8). Για µας, θεωρούµε πως η συνδιαπραγµάτευση όλων των 

προβληµάτων των παιδιών των Ροµά µε τα ίδια και τους γονείς τους καταλήγει σε µια 

υπόσχεση ζωής για να µη µείνει κανένα παιδί Ροµά έξω από το σχολείο, γι’ αυτό κρίνουµε 

ότι δεν θα καταλήξουµε σε συγκεκριµένες προτάσεις γενικής υιοθέτησης και εφαρµογής  

(Χατζηνικολάου ,  2005: 467).  

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  προκύπτει  δεν  είναι  κανονιστική ,  είναι  

διαδικαστική  χειραφετική  τόσο  για  τον  ερευνητή  όσο  και  για  τα  ίδ ια  τα  

υποκείµενα  της  έρευνας .  Γονείς  και  µαθητές  Ροµά .  Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης αυτής δεν µπορούν χωρίς εξειδικεύσεις να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για όλες 

τις οµάδες των Ροµά στην Ελλάδα. Αναδεικνύουν όµως την πολυπλοκότητα των 

προβληµάτων. Με την εργασία επιχειρούµε έναν άλλο τρόπο θεώρησης των πραγµάτων που 

λαµβάνει υπόψη της τη σκοπιά των άµεσα ενδιαφερόµενων δηλ. των Ροµά, θέτει σε 

αµφισβήτηση τη µέχρι τώρα πρακτική του σχολείου και προσδιορίζει το λεγόµενο πρόβληµα 

της εκπαίδευσης των Ροµά ως πρόβληµα πολιτικό που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία 

(Χατζηνικολάου ,  2005: 13).  Με άλλα λόγια θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς πως 

η µέθοδος αυτή αυτούσια θα µπορεί να εφαρµοστεί εξ ολοκλήρου όπου υπάρχουν παιδιά 

Ροµά, να δώσει λύσεις χωρίς να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι κατά τόπους συνθήκες 

και το πλέγµα των σχέσεων, που επικρατεί επί τόπου ανάµεσα στους αποκλεισµένους Ροµά 

και µη Ροµά της πλειοψηφίας. Μπορεί όµως να αποτελέσει όλη αυτή η εµπειρία ένα 

πολύτιµο υλικό για προβληµατισµό και ανάπτυξη κριτικής (Χατζηνικολάου ,  2005: 

468).    

9. Ο  ερευνητής  συνεργάζεται  σχεδόν  ισότιµα  µε  ερευνητικά  υποκείµενα .  

Ακούει  την  άποψή  τους ,  τα  προβλήµατά  τους  και  τις  προτάσεις  για  

λύσεις  και  παρεµβάσεις  τις  αποφασίζουν  από  κοινού .  Η παρέµβασή µας 

δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός θεσµός και οι µηχανισµοί του είναι αυτοί που πρέπει να 

κατανοήσουν ότι η ισότητα που νοµικά υιοθετείται ως ιδεολογία από όλους τους πολίτες 

αυτής της χώρας είναι αυτή που «καταπατάται» εις βάρος των Ροµά και ότι το χάσµα 

ανάµεσα στη συνταγµατική επιταγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  και στην πράξη, και 

στην περίπτωσή µας της µη τακτικής φοίτησης των παιδιών Ροµά, βαραίνει κυρίως το όλο 

οργανωµένο κρατικό θεσµικό πλαίσιο και άρα και το σχολείο (Χατζηνικολάου ,  2005:  

452).  Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέξουµε τη στάση του απλού 

παρατηρητή οπότε σε συνεργασία µε τους γονείς τους, την τοπική αυτοδιοίκηση και το 
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σχολείο αναλαµβάνουµε κάποια από αυτά να επιλύσουµε ή να πάρουµε θέση αλληλεγγύης 

µαζί µε τα παιδιά και να κινητοποιήσουµε στην κοινωνία την παραβίαση των δικαιωµάτων 

τους και τα προβλήµατα που αυτήν προκύπτουν (Χατζηνικολάου ,  2005: 12).  Για 

µας, θεωρούµε πως η συνδιαπραγµάτευση όλων των προβληµάτων των παιδιών των Ροµά 

µε τα ίδια και τους γονείς τους καταλήγει σε µια υπόσχεση ζωής για να µη µείνει κανένα 

παιδί Ροµά έξω από το σχολείο, γι’ αυτό κρίνουµε ότι δεν θα καταλήξουµε σε 

συγκεκριµένες προτάσεις γενικής υιοθέτησης και εφαρµογής  (Χατζηνικολάου ,  2005: 

467).  

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  τις  διαδικασίες  και  το  αποτέλεσµα  της  

δράσης  µε  κριτική  διάθεση  και  υπευθυνότητα .  Τον  ενδιαφέρει  η  

πρόοδος  και  η  συµµετοχή  των  παιδιών  στα  σχολικά  και  κοινωνικά  

δρώµενα  του  καταυλισµού  και  η  επιτυχής  ευαισθητοποίηση  της  τοπικής  

κοινωνίας  µέσα  στην  οποία  βρίσκεται  ο  καταυλισµός .  Τα  κείµενα  των  

µαθητών  και  τα  δύο  βιβλία  που  παράχθηκαν  µε  τα  δικαιώµατα  των  

παιδιών  Ροµά  από  τα  ίδ ια  τα  παιδιά  αποτελούν  ένα  θετικό  αποτέλεσµα  

για  τον  ερευνητή .  Επίσης  ερευνητής  αξιολογεί  το  βαθµό  στον  οποίο  

επιτεύχθηκε  ο  κοινωνικός  µετασχηµατισµός  και  η  εξάλειψη  των  

αρνητικών  στερεοτύπων  για  τους  Ροµά  από  την  τοπική  κοινωνία  και  το  

σχολείο .  Η δηµοσιοποίηση από τα ίδια τα παιδιά Ροµά της Χαλάστρας των δικών τους 

κειµένων σε δυο βιβλία µε τον τίτλο «Τα δικαιώµατά µου» ως απάντηση στο παραπάνω 

ερώτηµα είναι: Ναι η σχολική επιτυχία ως πρώτο στάδιο αλφαβητισµού για τα παιδιά 

Ροµά, που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού είναι δυνατή κάτω 

από εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως σε παιδαγωγικές συνθήκες 

αντιρατσιστικής και κριτικής συνειδητοποίησης (Χατζηνικολάου ,  2005: 457).  Πολύ 

σηµαντικό επίσης αποτελεί το γεγονός ότι παρά τα πολλά και εξαιρετικά σηµαντικά 

προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν τα παιδιά Ροµά, ενεργοποιούνται στις εκδηλώσεις και 

προσπαθούν να ξεπεράσουν το ρόλο του παθητικού δέκτη και της τυπικής τους παρουσίας 

στο σχολείο (Χατζηνικολάου ,  2005: 460).   Για το παιδί Ροµά η γνώση είτε είναι 

θεωρητική είτε πρακτική έχει αξία, αν του επιτρέπει να δηµιουργήσει. Η θέση αυτού του 

παιδιού κρίνεται επισφαλής σε ένα σχολείο, όπου η γνώση περνάει µόνο µέσα από τη χρήση 

της κυρίαρχης γλωσσικής ευταξίας και άκρας θεωρητικοποίησης (Χατζηνικολάου ,  

2005: 461).  Η διδασκαλία µας στην έρευνά µας στηρίζεται στην καθηµερινή 

συνδιαπραγµάτευση µε τα παιδιά πάνω σε φαινόµενα και καταστάσεις της καθηµερινότητας 

και προβληµάτων τους στον καταυλισµό και µέσα από αυτά να µάθουν να χρησιµοποιούν 

τη γραφή και ανάγνωση ως εργαλεία διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους 

(Χατζηνικολάου ,  2005: 461).  
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Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  ο  ερευνητής  να  διεξάγει  µια  χειραφετική  

έρευνα  δράσης  µε  στόχο  το  µετασχηµατισµό  της  κοινωνία  και  την  

εξάλειψη  των  στερεοτύπων  στην  τοπική  κοινωνία  όπου  φιλοξενείται  ο  

καταυλισµός  των  Ροµά .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Χατζηνικολάου Χ. 
Άγγελος/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο  
Θεσσαλονίκης/ΠΤ∆Ε/2005 

Αλφαβητισµός παιδιών Ροµά µέσα 
από τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. ∆υνατότητες και 
Περιορισµοί/Εκπαίδευση 
Μειονοτήτων/ ∆ύο έτη 
 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

  Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

  Χ 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία   Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.   Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ Χ 

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ Χ 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

  Χ 

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

  Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

  Χ 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ Χ 
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Λόλης ,  Α .  (2006).  ∆ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα 

και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας. 

 

1. O ερευνητής  µε  την  έρευνα  αυτή  αναζητά  ένα  νέο  τρόπο  διδασκαλίας  

της  γραµµατικής  και  του  γλωσσικού  µαθήµατος  στην  Πρωτοβάθµια  

εκπαίδευση ,  που  να  δίνει  έµφαση  στις  επικοινωνιακές  προσεγγίσεις ,  στη  

χρήση  της  γλώσσας ,  σε  ποικίλες  περιστάσεις  επικοινωνίας .  Με  αυτή  τη  

µέθοδο  στοχεύει  να  ενεργοποιείται  η  διαισθητική  γνώση  των  µαθητών  

για  τα  γραµµατικά  φαινόµενα  και  τη  γλώσσα .  Ο  ερευνητής  αναζητά  

στην  διεθνή  και  ελληνική  βιβλιογραφία  ένα  εργαλείο ,  µια  µέθοδο  

διδασκαλίας ,  που  θα  παρέχει  αυτή  τη  δυνατότητα  στους  µαθητές .  Τελικά  

αποφασίζει  πως  η  κατάλληλη  µέθοδος  είναι  το  πρόγραµµα  διδασκαλίας  

της  λειτουργικής  χρήσης  της  γλώσσας  των  Χαραλαµπόπουλου  & 

Χατζησαββίδη .  Το  πρόγραµµα  αυτό  προσεγγίζει  τη  διδασκαλία  της  

γλώσσας  λειτουργικά  – επικοινωνιακά .  Για  την  πραγµάτωση  αυτού  του  

προγράµµατος  ο  ερευνητής  συνεργάζεται  µε  τον  επιβλέποντα  καθηγητή  

της  εργασίας  του  ο  οποίος  παίρνει  στην  έρευνα  το  ρόλο  του  

επιστηµονικού  συνεργάτη  – κριτικού  φίλου .  Η  έρευνα  έχει  κύρια  

µεθοδολογική  προσέγγιση  την  έρευνα  δράσης .  Βασικός  στόχος  του  

ερευνητή  είναι  η  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  πράξη  και  η  δοκιµή  της .  Ο  

ερευνητής  για  την  τροποποίηση  του  ΑΠ  απευθύνεται  στους  θεσµούς  

όπως :  ΠΙ ,  ∆ιευθυντή ,  Σχολικό  Σύµβουλο ,  που  περιορίζουν  και  ελέγχουν  

τη  λειτουργία  του  σχολείου .  Ο  ερευνητής  αξιοποιε ί  το  θεσµικό  πλαίσιο  

ερµηνευτικά  για  να  καταφέρει  να  υλοποιήσει  την  έρευνά  του . Η παρούσα 

έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει πως η διαισθητική γνώση των µαθητών για τη γλώσσα τους 

µέσα από τη γλωσσική διδασκαλία καλλιεργείται και αναπτύσσεται για να µετασχηµατιστεί 

σταδιακά σε γλωσσική επίγνωση (Λόλης ,  2006: 84).  Η παρούσα έρευνα είναι έρευνα – 

δράση (action research) γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους έρευνας. Ο 

διδάσκων – ερευνητής µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος «∆ιδασκαλία της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» των Χαραλαµπόπουλου & Χατζησαββίδη εφαρµόζει 

έναν καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής αλλά και του γλωσσικού µαθήµατος 

γενικότερα, ο οποίος διαφοροποιείται από τον εφαρµοζόµενο στο ελληνικό σχολείο 

(∆ηµοτικό) που διδάσκει τη γραµµατική µε έναν φορµαλιστικό τρόπο (Λόλης ,  2006: 

83). Με βάση το θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο του προγράµµατος αυτού 

σχεδιάστηκαν διδακτικές δραστηριότητες µέσα από τις οποίες διδάχθηκε το γλωσσικό 

µάθηµα για ένα σχολικό έτος σε µαθητές της Β΄τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου (Λόλης ,  

2006: 5).  Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

έπρεπε στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικής έρευνας να αναφέρει και 
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συγκεκριµένα σχολεία […] Στη συνέχεια ο προϊστάµενος του 1ου Γραφείου της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νάουσας τον τοποθέτησε µε βάση τις ανάγκες στελέχωσης 

των σχολείων και όχι ύστερα από αίτηµα δικό του στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νάουσας. Το 

σχολείο ήταν εξατάξιο και ήταν πάντα πρωινό (Λόλης ,  2006: 86).  Στο σηµείο αυτό 

αξίζει να αναφέρουµε τη στάση των γονέων, των δασκάλων και του διευθυντή του 

σχολείου, καθώς και του Σχολικού Συµβούλου της περιφέρειας απέναντι στο πρόγραµµα 

(Λόλης ,  2006: 92).  

2. Στην  έρευνα  δε  συµµετέχουν  άλλοι  εκπαιδευτικοί  εκτός  από  τον  

ερευνητή  που  είναι  ο  εκπαιδευτικός  της  τάξης .  Οι  εκπαιδευτικοί  του  

σχολείου  δείχνουν  ένα  ενδιαφέρον  για  την  έρευνα  χωρίς  καµιά  

περαιτέρω  συµµετοχή .  Ο διδάσκων – ερευνητής εκτός από το µάθηµα της γλώσσας 

δίδασκε και τα υπόλοιπα µαθήµατα που προβλέπει το Πρόγραµµα Σπουδών για τη Β΄τάξη. 

[…] όλοι οι δάσκαλοι εκτός µιας περίπτωσης έδειξαν «χλιαρό» ενδιαφέρον για το 

πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα κάπου κάπου ρωτούσαν σχετικά µε το πρόγραµµα αλλά 

µέχρι του σηµείου αυτού. […] Αντίθετα ο διευθυντής έδειξε έντονο ενδιαφέρον, το οποίο 

φάνηκε όχι µόνο από την υλική στήριξη που µου παρείχε, π.χ. αγορά συσκευών 

µαγνητοφώνησης κτλ. αλλά και αφού παρακολούθησε µια δραστηριότητα στην εξέλιξή της, 

στη συνέχεια συζήτησε µαζί µου – και όχι µόνο µια φορά – θέµατα θεωρητικά που 

αφορούσαν την προσέγγιση   (Λόλης ,  2006: 92-93).  

3. Ο  ερευνητής  αντιµετωπίζει  το  ΑΠ  ως  µια  διαδικασία .  Θεωρεί  ότι  

πρέπει  να  εµπλουτίζεται  και  να  αναπροσαρµόζεται  ανάλογα  τις  ανάγκες  

της  τοπικής  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Ο  ίδ ιος  σχεδιάζει  και  

υλοποιεί  ένα  αναµορφωµένο  αναλυτικό  πρόγραµµα  για  το  µάθηµα  της  

Γλώσσας .  Οι δραστηριότητες µε βάση τις οποίες διδασκόταν το γλωσσικό µάθηµα 

σχεδιάστηκαν υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος την εργασία αυτή (βλ. πίνακα 3 για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και τα είδη των κειµένων που 

έγραψαν οι µαθητές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών) (Λόλης ,  2006: 93).  Τα 

όσα παραπάνω σχηµατικά παρουσιάστηκαν αποτελούν συστατικά µέρη ενός προγράµµατος 

σπουδών για το µάθηµα της γλώσσας. Ένα πρόγραµµα σπουδών που χαρακτηρίζεται από 

δυναµικότητα και ευελιξία και όχι στατικό, που αντιµετωπίζει τη γλώσσα ως γνωστικό 

αντικείµενο και όχι ως µέσο επικοινωνίας και µάθησης, που θέλει το δάσκαλο 

διεκπεραιωτή της διδακτικής διαδικασίας και το µαθητή παθητικό αποδέκτη της 

παρεχόµενης γνώσης (Λόλης ,  2006: 194).     

4. Στόχος  της  έρευνας  ήταν  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  προσαρµογής  

του  ΑΠ ,  η  δοκιµή  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  η  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης .  Επικεντρώνοντας την προσοχή µας 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαπιστώνουµε ότι η γραµµατική διδάσκεται 

στο σχολείο όχι ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο αλλά ενταγµένη στο γλωσσικό µάθηµα. 
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Ο τρόπος που διδάσκεται η γραµµατική στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος προκαλεί 

προβληµατισµό για την αποτελεσµατικότητά του (Λόλης ,  2006: 4).   Η θέση της 

συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης είναι ότι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της γλωσσικής 

επίγνωσης επιτυγχάνεται µέσα από την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας και µέσα από 

αυτή τη (χρήση) επιδιώκει τη συνειδητοποίηση της δοµής της από τους µαθητές (Λόλης ,  

2006: 84).  Τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορεί να έχουν µια συµβολή στο να αλλάξουν 

οι εκπαιδευτικοί στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στη γλώσσα και τη γραµµατική και να 

τους εφοδιάσουν µε νέες στρατηγικές για τη διαχείριση της διδακτικής διαδικασίας του 

γλωσσικού µαθήµατος και της γραµµατικής (Λόλης ,  2006: 83).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  δεν  είναι  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  που  

αντιµετωπίζει  ο  εκπαιδευτικός  της  πράξης  στην  τάξη  του .  Το  πρόβληµα  

το  ορίζει  ο  ερευνητής  – εκπαιδευτικός  µε  βάση  τη  θεωρία .  Στόχο  έχει  να  

ερευνήσει  και  να  ελέγξει  την  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  πράξη .  Πως 

όµως είναι δυνατόν µέσα από αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής να επιτευχθεί 

ο στόχος του σχολείου να καλλιεργήσει το λόγο, προφορικό και γραπτό, των µαθητών, ώστε 

να µπορούν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να επικοινωνούν αποτελεσµατικά; […] ο 

παραπάνω προβληµατισµός αποτέλεσε αφετηρία για την αναζήτηση ενός διαφορετικού 

τρόπου διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος που να λαµβάνει ισοδύναµα υπόψη του τη 

διττή υφή της γλώσσας, δοµή και χρήση (Λόλης ,  2006: 5).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  εφαρµόζεται  στην  πράξη  και  ελέγχονται  τα  

αποτελέσµατά  της .  Έτσι  η  γνώση  δοκιµάζεται  στη  πράξη  ισχυροποιείται  

η  αποδυναµώνεται .  Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει πως η διαισθητική 

γνώση των µαθητών για τη γλώσσα τους µέσα από τη γλωσσική διδασκαλία καλλιεργείται 

και αναπτύσσεται για να µετασχηµατιστεί σταδιακά σε γλωσσική επίγνωση (Λόλης ,  

2006: 84). . Ο διδάσκων – ερευνητής µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος 

«∆ιδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» των Χαραλαµπόπουλου & 

Χατζησαββίδη εφαρµόζει έναν καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής αλλά και του 

γλωσσικού µαθήµατος γενικότερα, ο οποίος διαφοροποιείται από τον εφαρµοζόµενο στο 

ελληνικό σχολείο (∆ηµοτικό) που διδάσκει τη γραµµατική µε έναν φορµαλιστικό τρόπο 

(Λόλης ,  2006: 83).  

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  των  δεδοµένων .  Η πραγµάτωση των στόχων της έρευνας θα γίνει 

µέσα από την ανάλυση συνοµιλιών. Πρόκειται για συνοµιλίες µέσα από τις οποίες µαθητές 

και δάσκαλος διαπραγµατεύονται διάφορα λεξικογραµµατικά φαινόµενα (Λόλης ,  2006: 

06). Η ανάλυση των δεδοµένων είναι πρωτίστως ποιοτική και δευτερευόντως ποσοτική 

(Λόλης ,  2006: 84).  Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε α) µη απαραίτητη η χρήση οµάδας 

ελέγχου και β) η ανάλυση των δεδοµένων να είναι κυρίως ποιοτική (Λόλης ,  2006: 85).   

Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος ο δάσκαλος – ερευνητής µε βάση τις 
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καθηµερινές παρατηρήσεις που κατέγραφε και µε τις συµβουλευτικές παρεµβάσεις που 

επιβλέπονται όποτε κρινόταν απαραίτητο, έκανε βελτιωτικές αναπροσαρµογές στις 

διδακτικές δραστηριότητες, ώστε το διδακτικό και µαθησιακό πλαίσιο να συµβάλλει 

θετικότερα στην ανάπτυξη της γνώσης για τη γλώσσα και για τη γραµµατική ειδικότερα από 

τους µαθητές (Λόλης ,  2006: 06).  Πριν την ανάλυση των συνοµιλιακών δεδοµένων να 

υπενθυµίσουµε ότι το δείγµα των συνοµιλιακών δεδοµένων προέρχεται από τις πέντε 

πρώτες δραστηριότητες, που πραγµατοποιήθηκαν, δηλαδή τους πρώτους µήνες του 

σχολικού έτους, και τις πέντε τελευταίες, που πραγµατοποιήθηκαν τους τελευταίους µήνες 

της σχολικής περιόδου (Λόλης ,  2006: 107).  Στη συνέχεια προχωρούµε πρώτα στην 

ποσοτική και µετά στην ποιοτική ανάλυση των συνοµιλιακών αποσπασµάτων (Λόλης ,  

2006: 110).    

8.  Ο  ερευνητής  στα  συµπεράσµατα  αναφέρεται  στην  επιβεβαίωση  ή  µη  

των  αρχικών  υποθέσεων .  Καταλήγει  σε  συµπεράσµατα  και  νουθεσίες  για  

τη  βελτίωση  της  διδασκαλίας  της  γραµµατικής  στο  µάθηµα  της  

γλώσσας .  Θεωρητικό, λοιπόν συµπέρασµα είναι ότι η γραµµατική της γλώσσας µπορεί να 

συνειδητοποιηθεί και να κατανοηθεί καλύτερα από τους µαθητές όταν την προσεγγίζουν 

συνδέοντάς την µε το νόηµα  και την επικοινωνία και όχι ως γνώση για τη γνώση, να 

µάθουµε τη γραµµατική για τη γραµµατική. […] Συνεπώς η διδασκαλία εάν θέλαµε να έχει 

κάποιο όφελος σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να αλλάξει ριζικά. Κάτι τέτοιο όµως σηµαίνει 

επαναδιατύπωση του θέµατος σε όλα τα επίπεδα: […]  (Λόλης ,  2006: 192).  Η 

κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να 

µετουσιώνουν τη θεωρία σε συγκεκριµένη εκπαιδευτική πρακτική, η οποία ως διαδικασία 

µε συγκεκριµένους στόχους πρέπει να είναι σύµφωνη µε το θεωρητικό πλαίσιο της 

επικοινωνιακής προσέγγισης (Λόλης ,  2006: 193).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  είναι  οι  µαθητές  της  Β΄τάξης  του  2ου  

∆ηµοτικού  Σχολείου  Νάουσας .  Οι  µαθητές  δε  φαίνεται  να  έχουν  κάποια  

συµµετοχή  στις  διαδικασίες  σχεδιασµού  και  υλοποίησης  της  έρευνας .  Οι  

εκπαιδευτικοί  από  την  άλλη  που  συνυπηρετούν  στο  σχολείο  δε  φαίνεται  

να  έχουν  κάποια  συµµετοχή  η  γνώµη  για  την  έρευνα .  Ο  διευθυντής  του  

σχολείου  δείχνει  ένα  ιδ ιαίτερο  ενδιαφέρον  και  ζητά  από  τον  ερευνητή  

να  ενηµερώσει  το  σύλλογο  διδασκόντων  για  τις  µεθόδους  και  τις  

διδακτικές  παρεµβάσεις  που  εφαρµόζει  ο  ερευνητής .  Ο  ρόλος  του  

κριτικού  φίλου  είναι  καθοριστικός  στο  σχεδιασµό  των  διδακτικών  

παρεµβάσεων .  Οι δραστηριότητες µε βάση τις οποίες διδασκόταν το γλωσσικό µάθηµα 

σχεδιάστηκαν υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος την εργασία αυτή (βλ. πίνακα 3 για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και τα είδη των κειµένων που 

έγραψαν οι µαθητές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών) (Λόλης ,  2006: 93). Ο 

διδάσκων – ερευνητής εκτός από το µάθηµα της γλώσσας δίδασκε και τα υπόλοιπα 
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µαθήµατα που προβλέπει το Πρόγραµµα Σπουδών για τη Β΄τάξη. […] όλοι οι δάσκαλοι 

εκτός µιας περίπτωσης έδειξαν «χλιαρό» ενδιαφέρον για το πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα 

κάπου κάπου ρωτούσαν σχετικά µε το πρόγραµµα αλλά µέχρι του σηµείου αυτού. […] 

Αντίθετα ο διευθυντής έδειξε έντονο ενδιαφέρον, το οποίο φάνηκε όχι µόνο από την υλική 

στήριξη που µου παρείχε, π.χ. αγορά συσκευών µαγνητοφώνησης κτλ. αλλά και αφού 

παρακολούθησε µια δραστηριότητα στην εξέλιξή της, στη συνέχεια συζήτησε µαζί µου – και 

όχι µόνο µια φορά – θέµατα θεωρητικά που αφορούσαν την προσέγγιση   (Λόλης ,  2006: 

92-93).  

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  τόσο  το  βαθµό  επίτευξης  των  αρχικών  

στόχων  όσο  και  τις  διαδικασίες  µέσα  από  τις  οποίες  επιτεύχθηκαν  οι  

συγκεκριµένοι  στόχοι .  Βασικό  ρόλο  στη  διαδικασία  και  το  σχεδιασµό  

των  δράσεων  έπαιξε  ο  αναστοχασµός  πάνω  στα  αποτελέσµατα  κάθε  

διδακτικής  παρέµβασης .  Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος ο 

δάσκαλος – ερευνητής µε βάση τις καθηµερινές παρατηρήσεις που κατέγραφε και µε τις 

συµβουλευτικές παρεµβάσεις που επιβλέπονται όποτε κρινόταν απαραίτητο, έκανε 

βελτιωτικές αναπροσαρµογές στις διδακτικές δραστηριότητες, ώστε το διδακτικό και 

µαθησιακό πλαίσιο να συµβάλλει θετικότερα στην ανάπτυξη της γνώσης για τη γλώσσα και 

για τη γραµµατική ειδικότερα από τους µαθητές (Λόλης ,  2006: 06).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  ο  ερευνητής  να  εφαρµόζει  µια  πρακτική  

έρευνα  δράσης  µε  πολλά  τεχνικά  στοιχεία  που  εντοπίζονται  στην  

καθοριστική  συµµετοχή  του  επιβλέποντα  καθηγητή  που  κατευθύνει  την  

έρευνα ,  στο  ότι  ο  ερευνητής  δε  συνεργάζεται  µε  τους  εκπαιδευτικούς  

του  σχολείου  – καθορίζει  και  ερευνά  µόνος  του  ένα  πρόβληµα  – στο   ότι  

καταλήγει  σε  συµπεράσµατα  και  νουθεσίες  προς  τους  εκπαιδευτικούς  

αναγνωρίζοντας  µια  «αντικειµενικότητα» στα  αποτελέσµατα  της  

µελέτης  περίπτωσης  που  υλοποιεί .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Λόλης Αθανάσιος/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο  
Θεσσαλονίκης/Τµήµα Φιλολογίας, 
Τοµέας Γλωσσολογίας /2006 

∆ιερεύνηση της διαισθητικής 
γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα 
και ανάπτυξη της γλωσσικής τους 
επίγνωσης µέσω της γλωσσικής 
διδασκαλίας/ ∆ιδακτική της 
Γλώσσας – Γραµµατικής/ Ένα  έτος 
 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ   

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Λιθοξοΐδου ,  Σ .  Λ .  (2006).  Η συµβολή ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών στην προσχολική ηλικία.  

 

1. Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  ένα  πρόγραµµα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  

σε  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  µε  στόχο  να  µελετήσει  πως  

µεταβάλλονται  οι  στάσεις  των  παιδιών  σχετικά  µε  το  περιβάλλον  και  τα  

περιβαλλοντικά  προβλήµατα  κατά  τη  διάρκεια  συµµετοχής  τους  στο  

περιβαλλοντικό  σχολικό  πρόγραµµα .  Το  πρόγραµµα  στοχεύει  στη  

δηµιουργία  ενός  περιβαλλοντικού  ήθους  µέσω  της  ενσυναισθητικής  

προσέγγισης  στα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας .  Η  έρευνα  είναι  

µεθοδολογικά  µια  έρευνα  δράσης  µε  στοιχεία  µελέτης  περίπτωσης  λόγω  

του  τοπικού  χαρακτήρα  της  εφαρµογής  της .  Η  ερευνήτρια  είναι  η  ίδ ια  η  

εκπαιδευτικός  της  τάξης .  Η  έρευνα  εντάσσεται  σε  ένα  ευρύτερο  

θεωρητικό  πλαίσιο  δράσης  µε  τον  τίτλο :  «Αναδυόµενος  

Περιβαλλοντισµός».  Η  ερευνήτρια  προσπαθεί ,  εφαρµόζοντας  τη  

θεωρητική  γνώση  από  το  αναφερόµενο  πρόγραµµα  στην  αποκεντρωµένη  

εκπαιδευτική  πραγµατικότητα ,  να  δοκιµάσει  τη  θεωρία  στην  πράξη ,  να  

αναπτύξει  τον  επαγγελµατισµό  της  και  να  βοηθήσει  στην  αλλαγή  

περιβαλλοντικής  στάσης  των  µαθητών .  Η  ερευνήτρια  αποδέχεται  

ερµηνευτικά  τα  εκπαιδευτικά ,  επιστηµολογικά ,  κοινωνικά  πλαίσια  

προσπαθώντας  µέσα  από  πνεύµα  δηµοκρατίας  και  συµµεχικότητας  να  

µετασχηµατίσει  τις  στάσεις  των  µαθητών  για  τα  περιβαλλοντικά  

ζητήµατα  και  να  δοκιµάσει  τη  θεωρία  και  τις  µεθόδους  στην  πράξη .  Η  

ίδ ια  θεωρεί  ότι  στην  έρευνά  της  εµπεριέχεται  τόσο  το  κριτικό  όσο  και  

το  ερµηνευτικό  και  θετικιστικό  εµπειρ ικό  παράδειγµα .  Για  την  ανάγκη  

εφαρµογής  του  περιβαλλοντικού  προγράµµατος  κάνει  αναφορά  σε  

αυθεντίες  όπως  οι  αποφάσεις  της  συνόδου  κορυφής  για  το  περιβάλλον  

που  πάρθηκαν  στο  Ρίο  το  1992.  Η έρευνα εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 

πρόγραµµα µε τον τίτλο «Αναδυόµενος Περιβαλλοντισµός» και είναι διακρατική. Στα 

πλαίσια του ίδιου προγράµµατος µελετήθηκε η αναδυόµενη γνώση των παιδιών για µακρινά 

περιβάλλοντα, όπως είναι τα τροπικά δάση και οι πολικές περιοχές (Palmer, 1993, Palmer 

et.al, 1999) και ο τρόπος που αυτή µπορεί να µεταβάλλεται σε διάστηµα δύο ετών υπό την 

επίδραση του σχολείου (Λιθοξοΐδου ,  2006: 58).  Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να 

µελετήσει τις στάσεις και τις τοποθετήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφορικά µε 

ένα ζήτηµα του τοπικού περιβάλλοντος τους καθώς και τον τρόπο που αυτές µεταβάλλονται 

κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους σε ένα πρόγραµµα ΠΕ ο σχεδιασµός του οποίου 

βασίζεται στην προσπάθεια δηµιουργίας νέου περιβαλλοντικού ήθους µέσω της 

ενσυναισθητικής προσέγγισης (Λιθοξοΐδου ,  2006: 59).  Η παρούσα έρευνα έχει 
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χαρακτηριστικά από τα τρία επιστηµολογικά παραδείγµατα που συναντώνται στην έρευνα 

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το ερµηνευτικό, το θετικιστικό – εµπειρικό και το 

κοινωνικό κριτικό (Φλογαΐτη  & Λιαράκου ,  2005)  (Λιθοξοΐδου ,  2006: 61).  

Όσον αφορά στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών στάσεων και αξιών χρησιµοποιείται η 

οιονεί πειραµατική επικύρωση της θεωρίας που αποτελεί ερευνητική στρατηγική του 

εµπειρικού παραδείγµατος.  […] Η ερευνήτρια επίσης αναµειγνύεται προσωπικά, 

συνδιαµορφώνοντας την παρέµβαση και αξιολογώντας ποιοτικά σε τακτά διαστήµατα τις 

δραστηριότητες του προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του και την 

αποτελεσµατικότητά του στα παιδιά (Λιθοξοΐδου ,  2006: 61).  Κύρια θεµατική ενότητα 

του προγράµµατος επιλέχθηκε να είναι το «δάσος». Στη θεµατολογία της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «το δάσος» αποτελεί βασικό θεµατικό πυρήνα καθώς η διαχείριση των δασών 

παρουσιάζεται ως ένα βασικό ζήτηµα/πρόβληµα στην Agenda 21 της Συνόδου Κορυφής του 

Ρίου το 1992 (Λιθοξοΐδου ,  2006: 63).  

2. Η  ερευνήτρια  δε  φαίνεται  να  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  

των  εκπαιδευτικών  αν  και  αναφέρει  ότι  συµµετέχουν  ενεργά  σε  κάποιες  

φάσεις  της  έρευνας .  Η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως αντικείµενο την εκπαιδευτική 

διαδικασία τη µέθοδο διδασκαλίας και τα αποτελέσµατά της και διεξάγεται από την ίδια την 

εκπαιδευτικό µέσα στην τάξη της στο ευρύ πλαίσιο της έρευνας – δράσης […] 

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 62).   Με δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη πειραµατική εφαρµογή 

στηρίζεται σε συγκεκριµένες αρχές και παραδοχές, αφήνει δε περιθώρια διαµόρφωσής της 

από τους συµµετέχοντες συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης  […] 

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 78).  Εκτός από τη νηπιαγωγό – ερευνήτρια στην έρευνα 

εµπλέκεται άλλη µία νηπιαγωγός (το  νηπιαγωγείο είναι ολοήµερο και απασχολεί δύο 

εκπαιδευτικούς καθώς και δάσκαλοι και µαθητές των δύο συστεγαζόµενων δηµοτικών 

σχολείων, οι οποίοι συµµετέχουν ενεργητικά σε ορισµένες φάσεις του προγράµµατος 

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 79).  

3. Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  ΑΠ  ως  διαδικασία  συνδιαµόρφωσης  

στη  βάση  των  προσδοκιών  και  των  ενδιαφερόντων  της  τοπικής  

κοινωνίας .  Όµως  δε  στοχεύει  να  αποκοπεί  από  τους  βασικούς  στόχους  

του  επίσηµου  ΑΠ .  Αντίθετα  προσπαθεί  να  εντάξει  την  έρευνα  µέσα  στις  

βασικές  αρχές  αυτού  του  πλαισίου .  Θα  λέγαµε  ότι  προσεγγίζει  το  ΑΠ  

για  την  προσχολική  αγωγή  ερµηνευτικά  στη  βάση  της  αποκεντρωµένης  

σχολικής  πραγµατικότητας .  Το Αναλυτικό Πρόγραµµα (1989) στο νοητικό τοµέα 

περιλαµβάνει την ενότητα «Γνωριµία των νηπίων µε το φυσικό περιβάλλον: α. Βασικά 

χαρακτηριστικά των ζώων, των φυτών και των γεωφυσικών στοιχείων […] […] Σύµφωνα 

µε το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο το 

«δάσος» εντάσσεται ως θέµα στη Μελέτη του Φυσικού Περιβάλλοντος (Λιθοξοΐδου , 

2006: 79). Η θεµατική ενότητα «το δάσος» ενσωµατώνεται στο περιεχόµενο και τους 
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στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος για το Νηπιαγωγείο (1989/2003) (Λιθοξοΐδου , 

2006: 63). 

4. Σκοπός  της  έρευνα  είναι  η  µελέτη  των  στάσεων  των  νηπίων  µετά  από  

την  εφαρµογή  ενός  προγράµµατος  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης .  Η  

ερευνήτρια  προσπαθεί  να  συνδέσει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  

τροποποιώντας  το  ΑΠ  και  µελετώντας  τ ις  επιπτώσεις  των  παρεµβάσεων  

στη  συµπεριφορά  και  τις  στάσεις  των  µαθητών .   Η παρούσα έρευνα προσπαθεί 

να µελετήσει τις στάσεις και τις τοποθετήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφορικά 

µε ένα ζήτηµα του τοπικού περιβάλλοντος τους καθώς και τον τρόπο που αυτές 

µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους σε ένα πρόγραµµα ΠΕ ο σχεδιασµός 

του οποίου βασίζεται στην προσπάθεια δηµιουργίας νέου περιβαλλοντικού ήθους µέσω της 

ενσυναισθητικής προσέγγισης (Λιθοξοΐδου ,  2006: 59).  

5. Αφετηρία  της  έρευνα  αποτελεί  ένα  πρόβληµα  που  καθορίζει  από  την  

αρχή  η  εκπαιδευτικός  της  τάξης .  Η  εκπαιδευτικός  µελετά  τις  στάσεις  

των  µαθητών  σε  ένα  περιβαλλοντικό  πρόγραµµα  που  σχεδιάζει  και  

υλοποιεί  η  ίδ ια  στην  τάξης  της  χρησιµοποιώντας  για  τις  ανάγκες  

πειραµατικού  ελέγχου  µια  οµάδα  παρέµβασης  (την  τάξη  της )  και  µια  

οµάδα  ελέγχου  την  τάξη  µιας  άλλης  συναδέλφου  νηπιαγωγού .  Η 

ερευνήτρια επίσης αναµειγνύεται προσωπικά, συνδιαµορφώνοντας την παρέµβαση και 

αξιολογώντας ποιοτικά σε τακτά διαστήµατα τις δραστηριότητες του προγράµµατος σε 

σχέση µε τους στόχους του και την αποτελεσµατικότητά του στα παιδιά (Λιθοξοΐδου ,  

2006: 61).  Στη συγκεκριµένη έρευνα οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι µαθητές του 46ου 

Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα µε 60ο 

Νηπιαγωγείο που αποτελεί πειραµατική οµάδα (Λιθοξοΐδου ,  2006: 63).  

6. Η  ερευνήτρια  δοκιµάζει  τη  θεωρητική  γνώση  στην  πράξη ,  

βελτιώνοντάς  την  και  παράγοντας  νέες  ποιοτικές  εκφάνσεις  της .  Η 

παρούσα έρευνα προσπαθεί να µελετήσει τις στάσεις και τις τοποθετήσεις των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας αναφορικά µε ένα ζήτηµα του τοπικού περιβάλλοντος τους καθώς και 

τον τρόπο που αυτές µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους σε ένα 

πρόγραµµα ΠΕ ο σχεδιασµός του οποίου βασίζεται στην προσπάθεια δηµιουργίας νέου 

περιβαλλοντικού ήθους µέσω της ενσυναισθητικής προσέγγισης (Λιθοξοΐδου ,  2006: 

59). Η έρευνα εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πρόγραµµα µε τον τίτλο «Αναδυόµενος 

Περιβαλλοντισµός» και είναι διακρατική. Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος µελετήθηκε 

η αναδυόµενη γνώση των παιδιών για µακρινά περιβάλλοντα, όπως είναι τα τροπικά δάση 

και οι πολικές περιοχές (Palmer, 1993, Palmer et.al, 1999) και ο τρόπος που αυτή µπορεί 

να µεταβάλλεται σε διάστηµα δύο ετών υπό την επίδραση του σχολείου (Λιθοξοΐδου ,  

2006: 58).  
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7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  τόσο  ποσοτικές  όσο  και  ποιοτικές  

µεθόδους  συλλογής  και  επεξεργασίας  δεδοµένων .  Στην  έρευνα  

κυριαρχεί  το  εµπειρικό  θετικιστικό  «παράδειγµα» διότι  χρησιµοποιεί  

πειραµατική  οµάδα  και  οµάδα  ελέγχου . Στη συγκεκριµένη έρευνα οµάδα ελέγχου 

αποτέλεσαν οι µαθητές του 46ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης το οποίο συστεγάζεται στο 

ίδιο σχολικό συγκρότηµα µε 60ο Νηπιαγωγείο που αποτελεί πειραµατική οµάδα 

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 63).  Η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως αντικείµενο την 

εκπαιδευτική διαδικασία τη µέθοδο διδασκαλίας και τα αποτελέσµατά της και διεξάγεται 

από την ίδια την εκπαιδευτικό µέσα στην τάξη της στο ευρύ πλαίσιο της έρευνας – δράσης 

[…] (Λιθοξοΐδου ,  2006: 62).   Η ανάλυση που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της 

διαµορφωτικής αξιολόγησης είναι ποιοτική. Ο/η ερευνητής/τρια της δράσης στηρίζεται στην 

ερµηνευτική κατανόηση για να προχωρήσει µε αυτό το εφόδιο και µε την πράξη στο 

µετασχηµατισµό του κοινωνικού κόσµου και παραµένει ανοικτός/ή σε νέες ιδέες που µπορεί 

να επηρεάσουν την πορεία της έρευνας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της   

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 81).  Όσον αφορά στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών στάσεων 

και αξιών χρησιµοποιείται η οιονεί πειραµατική επικύρωση της θεωρίας που αποτελεί 

ερευνητική στρατηγική του εµπειρικού παραδείγµατος.  […]  Η ερευνήτρια επίσης 

αναµειγνύεται προσωπικά, συνδιαµορφώνοντας την παρέµβαση και αξιολογώντας ποιοτικά 

σε τακτά διαστήµατα τις δραστηριότητες του προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του 

και την αποτελεσµατικότητά του στα παιδιά (Λιθοξοΐδου ,  2006: 61).  

8. Η  ερευνήτρια  δοκιµάζει  τη  θεωρητική  γνώση  στην  πράξη ,  την  

υποβάλλει  σε  διαµορφωτική  και  τελική  αξιολόγηση  εµπλουτίζοντάς  τη  

και  βελτιώνοντας  την  διδακτική  πράξη .  Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  

σχετική .  Η  ερευνήτρια  αναγνωρίζει  τους  περιορισµούς  της  γνώσης  που  

παράχθηκε  και  δε  προβαίνει  σε  γενικεύσεις .   Από την άλλη η συµµετοχή στην 

έρευνά µας µια µικρής οµάδας παιδιών την καθιστά έρευνα µικρής κλίµακας που δεν 

αποσκοπεί σε γενίκευση των συµπερασµάτων της. Όσον αφορά στο σχεδιασµό και τη 

διαµόρφωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος ο ρόλος της πειραµατικής οµάδας είναι 

ενεργητικός (Λιθοξοΐδου ,  2006: 61).  

9. Η  ερευνήτρια  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  την  έρευνα  χωρίς  την  

ουσιαστική  συµµετοχή  των  ερευνητικών  υποκειµένων .  Αν  και  αναφέρει  

η  ίδ ια  ότι  στην  έρευνα  συµµετέχουν  και  άλλοι  εκπαιδευτικοί  του  

σχολείου ,  πουθενά  δε  φαίνεται  να  συµµετάσχουν  στην  επιλογή  µεθόδων ,  

εργαλείων  και  δράσεων .  Μάλιστα  σε  µεγάλο  βαθµό  η  ερευνήτρια  

φαίνεται  να  αναφέρεται  τακτικά  στο  δικό  της  ουσιαστικό  ρόλο  στην  

έρευνα .  Η ερευνήτρια επίσης αναµειγνύεται προσωπικά, συνδιαµορφώνοντας την 

παρέµβαση και αξιολογώντας ποιοτικά σε τακτά διαστήµατα τις δραστηριότητες του 

προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του και την αποτελεσµατικότητά του στα παιδιά 
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(Λιθοξοΐδου ,  2006: 61). Η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως αντικείµενο την 

εκπαιδευτική διαδικασία τη µέθοδο διδασκαλίας και τα αποτελέσµατά της και διεξάγεται 

από την ίδια την εκπαιδευτικό µέσα στην τάξη της στο ευρύ πλαίσιο της έρευνας – δράσης 

[…] (Λιθοξοΐδου ,  2006: 62).  Εκτός από τη νηπιαγωγό – ερευνήτρια στην έρευνα 

εµπλέκεται άλλη µία νηπιαγωγός (το  νηπιαγωγείο είναι ολοήµερο και απασχολεί δύο 

εκπαιδευτικού) καθώς και δάσκαλοι και µαθητές των δύο συστεγαζόµενων δηµοτικών 

σχολείων, οι οποίοι συµµετέχουν ενεργητικά σε ορισµένες φάσεις του προγράµµατος 

(Λιθοξοΐδου  2006: 79).  

10. Η  αξιολόγηση  είναι  διαµορφωτική  και  τελική .  Η  ερευνήτρια  

συγκρίνει  στο  τέλος  της  διαδικασίας  τα  δεδοµένα  της  πειραµατικής  

οµάδας  και  της  οµάδας  ελέγχου  ενώ  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  

αναστοχάζεται  πάνω  στις  διαδικασίες  και  στα  αποτελέσµατα  των  

παρεµβάσεων .  Επίσης  η  ερευνήτρια  αξιολογεί  κατά  πόσο  επιτεύχθηκε  ο  

µετασχηµατισµός  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  και  τα  πόσο  

µετασχηµατίστηκε  η  αντίληψη  των  νηπίων  για  τα  περιβαλλοντικά  

θέµατα .  2. Η συµµετοχή των παιδιών στο πρόγραµµα διαφοροποίησε τις αρχικές τους 

στάσεις, οι οποίες από εγωκεντρικές και κοινωνικοκεντρικές που αρχικά ήταν 

µετατράπηκαν σε περιβαλλοντικά ανθρωποκεντρικές και οικοκεντρικές (Λιθοξοΐδου ,  

2006: 210).  Η ανάλυση που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της διαµορφωτικής αξιολόγησης 

είναι ποιοτική. Ο/η ερευνητής/τρια της δράσης στηρίζεται στην ερµηνευτική κατανόηση για 

να προχωρήσει µε αυτό το εφόδιο και µε την πράξη στο µετασχηµατισµό του κοινωνικού 

κόσµου και παραµένει ανοικτός/ή σε νέες ιδέες που µπορεί να επηρεάσουν την πορεία της 

έρευνας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της   (Λιθοξοΐδου ,  2006: 81).  Η συγκριτική 

µελέτη της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου κατέδειξε τις διαφοροποιήσεις 

των δυο οµάδων ως προς την περιβαλλοντική τους αντίληψη µετά την παρέµβαση 

(Λιθοξοΐδου ,  2006: 210).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  ότι  η  ερευνήτρια  διεξάγει  µια  πρακτική  

έρευνα  δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τη  χρήση  πειραµατικής  

οµάδας  και  οµάδας  ελέγχου ,  την  µη  ουσιαστική  συµµετοχή  οµάδας  

εκπαιδευτικών  στις  δράσεις ,  το  ότι  η  αφετηρία  της  έρευνας  και  ο  

σχεδιασµός  της  καθορίζονται  και  ελέγχονται  από  την  ίδ ια  την  

εκπαιδευτικό .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 . 3  Φ ΙΛΤΡΟ ,  Ε ΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΚΩ∆ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Λιθοξοΐδου Σ. Λουκία/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/Τµήµα 
Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης/2006 

Η συµβολή ενός προγράµµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
καλλιέργεια στάσεων και αξιών στην 
προσχολική ηλικία /Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση/2,5 µήνες 
 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ Χ 
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Χασιώτης ,  Β .  (2010).  Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέµβασης για 

το γραµµατισµό ενηλίκων κρατουµένων. Το παράδειγµα των δικαστικών φυλακών 

∆ιαβατών Θεσσαλονίκης.  

 

1.  Η  έρευνα  ασχολείται  µε  το  ζήτηµα  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  

κρατούµενων  στις  φυλακές  ∆ιαβατών  Θεσσαλονίκης .  Ο  ερευνητής  

αναλαµβάνει  την  πρωτοβουλία  µε  ένα  συνεργάτη  του  να  οργανώσουν  

ένα  σχολείο  µέσα  στις  φυλακές  διαβατών ,  να  αναπτύξουν  και  να  

εφαρµόσουν  ένα  ΑΠ  στη  βάση  των  δικαιωµάτων  των  κρατουµένων  στις  

δικαστικές  φυλακές .  Το  όλο  εγχείρηµα  έχει  χειραφετικό  χαρακτήρα  και  

βασίζεται  στις  αρχές  της  εκπαίδευσης  που  χάραξε  ο  P.  Freire.  Η  

παρέµβαση  κράτησε  τέσσερα  χρόνια .  Η  εργασία  αναφέρεται  στα  δύο  

πρώτα  χρόνια  της  παρέµβασης .  H παρέµβαση  αρχικά  είχε  στόχο  να  

διδαχθεί  σε  αναλφάβητους  κρατούµενους  η  ελληνική  γλώσσα .  Τελικά  

κατέληξε  στη  δηµιουργία  ενός  σχολείου  µέσα  στις  φυλακές .  Ο  

ερευνητής  είναι  ανατρεπτικός  όσον  αφορά  τα  επικρατούντα  θεσµικά  

πλαίσια  στο  χώρο  των  φυλακών .  Στοχεύει  µε  την  έρευνά  του  να  

µετασχηµατίσει  αυτά  τα  πλαίσια  και  να  βοηθήσει  τους  κρατουµένους  να  

διεκδικήσουν  τα  δικαιώµατά  τους .  Το ζήτηµα της εκπαίδευσης ενηλίκων – 

κρατουµένων που απασχολεί την παρούσα ερευνητική εργασία – δεν ξεφεύγει από το 

γενικότερο σκεπτικό µε το οποίο αντιµετωπίζονται τόσο η εκπαίδευση οµάδων που 

απειλούνται µε ή βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό όσο και η εκπαίδευση ενηλίκων στο 

πλαίσιο της  κυρίαρχης λογικής που επικρατεί σε αυτή (Χασιώτης ,  2010: 3).  Μια 

αντίστοιχη κατάσταση αντιµετώπιζαν και οι κρατούµενοι – Έλληνες, Ροµά, αλλοδαποί και 

παλιννοστούντες – των φυλακών ∆ιαβατών, οι οποίοι, εκτός από την ελευθερία τους, 

στερούνταν συστηµατικά του δικαιώµατός τους στην εκπαίδευση µε ιδιαίτερα επιβαρυντικές 

συνέπειες (Χασιώτης ,  2010: 3).   Σκοπός της εργασίας είναι να συµβάλει στη 

συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής πρότασης για το γραµµατισµό ενηλίκων 

κρατουµένων – όπως αυτή σκιαγραφείται µέσα από την παρέµβαση – και να παρουσιάσει 

µια άλλη οπτική της εκπαίδευσης κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων […]  (Χασιώτης ,  

2010: 4).  Για το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας που αφορά τόσο τη συγκέντρωση των 

στοιχείων για τη λειτουργία του θεσµού της φυλακής όσο και για την έρευνα του θεµατικού 

σύµπαντος των µαθητών αξιοποιήθηκε η συµµετοχική έρευνα δράσης ως η πλέον 

κατάλληλη για τη µελέτη της καθηµερινότητας της οµάδας των κρατουµένων στο 

περιβάλλον της φυλακής  (Χασιώτης ,  2010: 5).  Η παρέµβασή µας θέλησε να 

λειτουργήσει σαν µια άσκηση ελευθερίας που παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις µέσα στη 

φυλακή. Θέλησε να αποτελέσει µια πράξη απελευθέρωσης και υπέρβασης του αποκλεισµού 

από την εκπαίδευση, µε τη συνειδητή και ενεργή συµµετοχή των κρατουµένων ως 
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υποκειµένων της όλης διαδικασίας, µέσα από τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών 

διαλόγου και επικοινωνίας (Χασιώτης ,  2010: 207).    

2. Η  εκπαίδευση  και  το  πρόγραµµα  βασίζεται  αποκλε ιστικά  στις  

ανάγκες  των  κρατουµένων  και  ο  ερευνητής  αφουγκράζεται  τις  απόψεις  

τους  σε  ένα  πνεύµα  συνεργασίας .  ∆ε  µπορούµε  να  πούµε  ότι  οι  σχέσεις  

που  αναπτύσσονται  µεταξύ  ερευνητή  και  ερευνώµενων  είναι  ισότιµες  

αλλά  οι  απόψεις  των  ερευνώµενων ,  τα  προβλήµατά  τους  λαµβάνονται  

σοβαρά  υπόψη  από  τον  ερευνητή .  Ως εναλλακτική ερευνητική πρακτική, η δική 

µας µέθοδος, διαπνέεται από την πεποίθηση ότι η επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να 

επιδιώκει απλώς την απόκτηση γνώσης, αλλά κυρίως να αποτελεί µια µορφή συνειδητής 

κοινωνικής πρακτικής (Χασιώτης ,  2010: 177).  Στηριζόµενοι σε αυτές τις αρχές για 

τη µέθοδο έρευνας δεν επιδιώκουµε να χειραγωγήσουµε τα «υποκείµενα» αλλά 

φιλοδοξούµε να ακούσουµε τη φωνή των «συµµετεχόντων», συνεργαζόµενοι µαζί τους στην 

αναζήτηση της γνώσης και της δικαιοσύνης (Χασιώτης ,  2010: 178).  Η διερεύνηση 

όλων αυτών των παραγόντων απαιτούσε την ενεργή ανάµειξη τόσο των 

δασκάλων/ερευνητών όσο και των ίδιων των κρατουµένων, στην προσπάθεια για την 

αξιολόγηση, την υπέρβαση και την αξιοποίησή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Χασιώτης ,  2010: 194).  

3. Το  ΑΠ  βασίζεται  στο  µοντέλο  ∆ιαδικασίας  του  L.  Stenhouse, 

διαµορφώνεται  από  κοινού  µε  τα  υποκείµενα  της  έρευνας  µέσα  από  

διαλογική  συζήτηση  στη  βάση  των  ενδιαφερόντων  των  υποκειµένων .  Από 

τα παραπάνω πρέπει να καταστεί σαφές ότι η έρευνα σε ένα κλειστό και καταπιεστικό 

περιβάλλον – όπως αυτό των φυλακών – είναι άµεσα συνδεδεµένη µε καθηµερινές έγνοιες 

και εµπειρίες και οφείλει να διεξαχθεί µε διαφορετική λογική από την παραδοσιακή 

κοινωνική επιστήµη τόσο στη µορφή όσο και στο περιεχόµενο (Χασιώτης ,  2010: 

184).  Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές και το πλαίσιο στο οποίο 

έπρεπε να οργανωθεί και να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική µας παρέµβαση, τις ανάγκες των 

κρατουµένων µαθητών µας, όπως επίσης και το γεγονός ότι µας δινόταν η ευκαιρία να 

καθορίσουµε µαζί τους τις θεµατικές της διδασκαλίας και να εργαστούµε χωρίς τους 

περιορισµούς του αναλυτικού προγράµµατος της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, κρίθηκε 

απαραίτητο να εφαρµοστεί  µια εναλλακτική ριζοσπαστική πολιτική µέθοδος έρευνας, που 

στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της Συµµετοχικής Έρευνας ∆ράσης (Χασιώτης ,  2010: 

200).   

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανατροπή  της  δοτής  επιβαλλόµενης  

πραγµατικότητας  όσον  αφορά  την  εκπαίδευση  των  κρατουµένων  µε  τη  

δηµιουργία  σχολείου  µέσα  στις  φυλακές  και  η  ανάγκη  για  καλλιέργεια  

καθαρών  αξιών  όπως  δικαιοσύνη ,  ελευθερία ,  ισότητα .  Η καταγραφή των 

προβληµάτων ήταν απαραίτητη, µε σκοπό να επισηµανθούν και να αξιοποιηθούν τόσο στη 
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διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης, όσο και στην επίτευξη ενός εκ των βασικών 

στόχων της παρέµβασής µας που ήταν η δηµιουργία µια επίσηµης σχολικής µονάδας στο 

χώρο των φυλακών  (Χασιώτης ,  2010: 195).   

5.  Αφετηρία  της  έρευνα  ήταν  η  ανάγκη  για  κοινωνικό  µετασχηµατισµό  

στο  χώρο  της  φυλακής ,  η  ανάγκη  γ ια  χειραφέτηση  και  απόκτηση  

αυτοπεποίθησης  των  κρατουµένων  µέσω  της  καταπολέµησης  του  

αναλφαβητισµού  µε  τη  δηµιουργία  σχολείου  στο  χώρο  των  φυλακών .  Η  

έρευνα  ξεκινά  από  τα  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν  οι  κρατούµενοι  

µαθητές  στις  φυλακές  ∆ιαβατών .  Υπό αυτή τη λογική, ως ερευνητές – δάσκαλοι 

προσπαθήσαµε να οργανώσουµε κατά την παρέµβασή µας µια εκπαιδευτική διαδικασία, όχι 

απλά για τους κρατούµενους, αλλά µαζί µε τους κρατούµενους µαθητές, µε µεσάζοντα την 

πραγµατικότητα που εντυπωσιάζει και προκαλεί και τα δυο εµπλεκόµενα µέρη και γεννά 

απόψεις και κριτικό στοχασµό πάνω σε αυτή (Χασιώτης ,  2010: 195).  Από τα θέµατα 

αυτά, που ο Freire ονοµάζει παραγωγικά θέµατα, ξεκινούσε και η διερεύνηση των 

προβληµάτων, των ζητηµάτων που απασχολούσαν τους κρατούµενους µαθητές, η 

διερεύνηση του θεµατικού σύµπαντος. Η διερεύνηση κάθε παραγωγικού θέµατος σήµαινε 

διερεύνηση της σκέψης τους για την πραγµατικότητα και της δράσης πάνω στην 

πραγµατικότητα δηλαδή της πράξης (Χασιώτης ,  2010: 203).  

6. Η  θεωρία  αποτελεί  αφετηρία  που  δοκιµάζεται  στην  πράξη .  Το  πλαίσιο  

της  χειραφετικής  αγωγής  του  P.  Freire δοκιµάζεται  ως  θεωρία  και  

µεθοδολογία  στην  πράξη  µε  στόχο  την  καταπολέµηση  του  

αναλφαβητισµού  και  την  ίδρυση  σχολείου  στις  φυλακές .  Η εκπαιδευτική µας 

παρέµβαση στις φυλακές των ∆ιαβατών στηρίχθηκε στην ευρύτατη αναγνώριση της 

συµβολής του Freire στην παιδαγωγική θεωρία και πράξη και στην εκπαιδευτική έρευνα 

στο χώρο που ονοµάζεται εκπαίδευση ενηλίκων (Χασιώτης ,  2010: 205).   

7.  Στην  έρευνα  χρησιµοποιήθηκαν  ποιοτικά  εργαλε ία  συλλογής  

δεδοµένων  όπως  το  προσωπικό  ηµερολόγιο  καταγραφής ,  η  παρατήρηση ,  

τα  συγγράµµατα  των  µαθητών .  Η έρευνα δε στοχεύει στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού θέλει να αναδείξει τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης τέτοιων 

αποκλεισµένων οµάδων. Τα µέσα και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα για 

την καλύτερη συλλογή των στοιχείων και την υλοποίηση της παρέµβασης ήταν: α) το 

προσωπικό ηµερολόγιο καταγραφής, β) οι ατοµικές ή συλλογικές συζητήσεις µε τους 

κρατούµενους κατά τη διάρκεια ή εκτός των ωρών των µαθηµάτων, γ) οι φωτογραφίες, δ) 

η προβολή ταινιών, ε) οι εφηµερίδες (ελληνικές και ξένες) και τα περιοδικά, στ) η 

παραγωγή υλικού αλφαβητισµού και ζ) η αξιολόγηση µε τη συγγραφή από τους ίδιους τους 

κρατούµενους ενός βιβλίου µε τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν και αφορούσαν τα 

δικαιώµατά τους, την καθηµερινότητα στη φυλακή και άλλα (Χασιώτης ,  2010: 208).   
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8. Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  σχετική  και  συζητήσιµη .  ∆εν  παράγεται  

γενικευµένη  γνώση  ούτε  και  προτείνεται  κάποιο  µοντέλο  εκπαιδευτικής  

παρέµβασης  στις  φυλακές .  Αποκτάται  περισσότερο  κριτική  χειραφετική  

γνώση  για  την  ίδ ια  την  πράξη  µε  σκοπό  την  αλλαγή  της  

πραγµατικότητας  των  κρατουµένων .  Η έρευνά µας δεν θέλει να αποτελέσει απλώς 

ένα πρακτικό µοντέλο για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ούτε φιλοδοξεί 

να διατυπώσει γενικεύσιµα µοντέλα έρευνας για τον αλφαβητισµό ενηλίκων που ανήκουν σε 

κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Θέλει όµως να συµβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης που αφορούν αυτές τις οµάδες 

(Χασιώτης ,  2010: 209).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  συνεργάζονται  ισότιµα  µε  τους  ερευνητές  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης  συµµετέχουν  στο  σχεδιασµό  και  στην  

εφαρµογή  και  αξιολόγηση  του  υλικού  στην  πράξη .  Στόχο  έχουν  την  

ανατροπή  των  υπαρχουσών  δοµών  και  το  µετασχηµατισµό  της  κοινωνίας  

της  φυλακής .  Η διερεύνηση όλων αυτών των παραγόντων απαιτούσε την ενεργή 

ανάµειξη τόσο των δασκάλων/ερευνητών όσο και των ίδιων των κρατουµένων, στην 

προσπάθεια για την αξιολόγηση, την υπέρβαση και την αξιοποίησή τους κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Χασιώτης ,  2010: 194).  Έτσι ο ερευνώµενος γνωρίζει τους 

λόγους για τους οποίους πραγµατοποιείται η έρευνα και για τους οποίους συµµετέχει σε 

αυτή, και όταν αυτοί τον αφορούν πραγµατικά, συµµετέχει µε ενδιαφέρον χωρίς να 

επιχειρεί να εξαπατήσει τον ερευνητή, κάτι που φοβάται το κλασικό µοντέλο 

[…] (Χασιώτης ,  2010: 182). Υπό αυτή τη λογική, ως ερευνητές – δάσκαλοι 

προσπαθήσαµε να οργανώσουµε κατά την παρέµβασή µας µια εκπαιδευτική διαδικασία, όχι 

απλά για τους κρατούµενους, αλλά µαζί µε τους κρατούµενους µαθητές, µε µεσάζοντα την 

πραγµατικότητα που εντυπωσιάζει και προκαλεί και τα δυο εµπλεκόµενα µέρη και γεννά 

απόψεις και κριτικό στοχασµό πάνω σε αυτή (Χασιώτης ,  2010: 195).  

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  κατά  πόσο  επιτεύχθηκε  ο  επιθυµητός  

µετασχηµατισµός  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  και  οι  αρχικοί  

στόχοι  που  τέθηκαν ,  στην  περίπτωσή  µας  η  δηµιουργία  σχολείου  στις  

φυλακές  ∆ιαβατών  και  ο  καθορισµός  κάποιων  βασικών  πρακτικών  και  

περιεχοµένου  σχετικών  µε  το  ΑΠ .  Επιδίωξη της συµµετοχικής έρευνας δράσης 

ήταν η ενδυνάµωση των κρατουµένων µαθητών και η κριτική συνειδητοποίηση. ∆εν ήταν η 

επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων των ανθρώπων που συµµετείχαν στη διαδικασία, 

αλλά η διερεύνηση των ικανοτήτων τους, αρχικά µε τη βοήθεια των δασκάλων, έπειτα σε 

συνεργασία µαζί τους και στο τέλος ανεξάρτητα, ώστε να µπορούν να φέρουν σε πέρας µε 

επιτυχία διάφορες απαραίτητες για τη ζωή τους διαδικασίες και να διεκδικούν τα 

δικαιώµατα που τους παρέχει ο Σωφρονιστικός Κώδικας και ο Εσωτερικός Κανονισµός 

της φυλακής  (Χασιώτης ,  2010: 207).  Θα είναι το σχολείο ένας θεσµός που 



 

 - 254 - 

αναπαράγει και νοµιµοποιεί τα προβλήµατα των ανθρώπων ή θα είναι ένας χώρος 

επίλυσης προβληµάτων; […]   (Χασιώτης ,  2010: 298).  Σκοπός της έρευνα ήταν να 

εξελιχθεί σε µια πράξη αντίστασης στην απαξίωση και την καταπίεση, µέσα σε ένα χώρο 

που, αυτές, ασκούνται κρυµµένες πίσω από το όνοµα της δικαιοσύνης και του 

σωφρονισµού (Χασιώτης ,  2010: 299).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  χειραφετική  έρευνα  

δράσης  στα  χνάρια  του  µοντέλου  του  P.  Freire που  στόχο  έχει  να  κάνει  

τους  κρατούµενους  στις  φυλακές  ∆ιαβατών  να  συνειδητοποιήσουν  τη  

θέση  τους  και  να  διεκδικήσουν  τα  δικαιώµατά  τους  για  εκπαίδευση  και  

αξιοπρέπεια .  Κάποια  πρακτικά  σηµεία  στην  έρευνα  είναι  ότι  έχει  

αφετηρία  τη  θεωρία  του  P.  Freire,  για  την  εκπαίδευση  των  

καταπιεσµένων  οµάδων ,  την  οποία  την  εφαρµόζει  στην  πράξη  και  

µελετά  τα  αποτελέσµατά  της .     

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Χασιώτης, Β. /Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
/ΠΤ∆Ε/2010 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
εκπαιδευτικής παρέµβασης για το 
γραµµατισµό ενηλίκων κρατουµένων. Το 
παράδειγµα των δικαστικών φυλακών 
∆ιαβατών Θεσσαλονίκης.  
/Αλφαβητισµός Ενηλίκων, Εκπαίδευση 
Ενηλίκων/∆ύο έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

  Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

  Χ 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία   Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.   Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.   Χ 

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

  Χ 

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

  Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

  Χ 

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες   Χ 
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Πανεπιστήµιο  Μακεδονίας  

 

Ρωσσίου ,  Ν .  Ε .  (2010) . Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών σε συνεργεία µε την ηλεκτρονική µάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική 

µάθηση για την υλοποίηση Εικονικών Τάξεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

1. Στόχος  της  έρευνας  αποτέλεσε  η  ενίσχυση  της  αποτελεσµατικότητας  

της  µάθησης  τόσο  στην  επίδοση  όσο  και  στη  θετική  στάση  των  

φοιτητών /τριών  στη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία  µέσα  από  την  ανάπτυξη  ενός  πλαισίου  διεξαγωγής  σύγχρονης  

εικονικής  τάξης  (ΣΕΤ)  το  οποίο  συνδυάζει  διάφορες  εκπαιδευτικές  

µεθόδους  και  τεχνικές  που  υποστηρίζονται  από  τις  ΤΠΕ .  Στόχος  είναι  να  

αποκτήσουν  οι  φοιτητές  µαθησιακές  εµπειρίες  µέσα  από  την  εκπαίδευση  

από  απόσταση  των  φοιτητών /τριών ,  η  οποία  διεξάγεται  συµπληρωµατικά  

στο  µάθηµα  «Αλγόριθµοι  µε  C» στο  Τµήµα  Εφαρµοσµένης  

Πληροφορικής  του  Πανεπιστηµίου  Μακεδονίας .  Βασική  αφετηρία  της  

έρευνας  αποτέλεσε  το  µικρό  ποσοστό  επιτυχίας  των  φοιτητών  στις  

εξετάσεις  του  συγκεκριµένου  µαθήµατος  40% και  η  διερεύνηση  της  

εξεύρεσης  λύσεων  για  το  συγκεκριµένο  πρόβληµα .  Η  ερευνήτρια  στόχο  

έχει  να  ενισχύσει  την  παραδοσιακή  διδασκαλία  του  µαθήµατος  και  όχι  

να  την  µετασχηµατίσει .  Όµως ,  […] µέσα από τις εικονικές τάξεις ο ρόλος του 

καθηγητή-διδάσκοντα µεταλλάσσεται από µεταφορέα γνώσεων σε καθηγητή-σύµβουλο 

(Ρωσσίου ,  2010: 347).  Η  κύρια  ερευνητική  µεθοδολογία  που  

χρησιµοποιεί  η  ερευνήτρια  είναι  η  έρευνα  δράση  και  η  επισκόπηση .  Για 

την ερευνητική µελέτη της παρούσας διατριβής ακολουθήθηκε η έρευνα δράση και η 

επισκόπηση (Ρωσσίου ,  2010: 34).  Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω η έρευνα της 

παρούσας διατριβής είναι µια έρευνα δράσης κατά την οποία αρχικά υλοποιήθηκε ένα 

διαγνωστικό στάδιο του Blum (Cohen & Manion 1994, σελ. 258) κατά το οποίο αναλύθηκε 

το πρόβληµα και αναπτύχθηκαν υποθέσεις (Ρωσσίου ,  2010: 103).  Το ερώτηµα που 

τέθηκε ήταν πως µπορούµε να ενισχύσουµε την παραδοσιακή διδασκαλία προκειµένου να 

βελτιώσουµε τόσο τη συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο την 

επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους περιορισµούς που 

υπάρχουν λόγω του διαθέσιµου χρόνου των φοιτητών και των διαθέσιµων ωρών 

διδασκαλίας όσο και την διατήρηση του υψηλού γνωστικού επιπέδου τους (Ρωσσίου ,  

2010: 23).  Η  ερευνήτρια  λαµβάνει  υπόψη  της  τα  διεθνή  δεδοµένα  και  

τις  πρακτικές  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  µε  τη  χρήση  των  ΤΠΕ  

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  τις  επιταγές  και  κατευθύνσεις  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης 
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για την ανάπτυξη της «κοινωνίας της γνώσης» µε όχηµα την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τη 

συνακόλουθη διαµόρφωση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης στα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα (European Commission, 2001) (Ρωσσίου ,  2010: 26).  Ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό των τελευταίων προσπαθειών για τη βελτίωση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η τάση δηµιουργίας και παροχής µεικτών ή 

υβριδικών υπηρεσιών µάθησης (blended learning) που συνδυάζουν την παραδοσιακή µε 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο για µεταπτυχιακά όσο και για προπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών (Ρωσσίου ,  2010: 26).  Η  ερευνήτρια  αποδέχεται  

ερµηνευτικά  τα  πολιτικά ,  επιστηµολογικά ,  κοινωνικά  πλαίσια .  Στόχο  

έχει  την  αύξηση  της  συµµετοχικότητας  και  της  επίδοσης  των  φοιτητών  

σε  ένα  δύσκολο  µάθηµα .  Ειδικότερα, για τους φοιτητές τα αναµενόµενα οφέλη ήταν 

η ενεργοποίηση της συµµετοχής κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και η εµβάθυνση στο 

γνωστικό αντικείµενο (στην προκείµενη περίπτωση στις έννοιες των αλγορίθµων) που 

οδηγεί στις καλύτερες επιδόσεις εξετάσεων (Ρωσσίου ,  2010: 40).  

2. Λαµβάνονται  υπόψη  βασικές  αδυναµίες  τόσο  των  διδασκόντων  στο  

συγκεκριµένο  µάθηµα  όσο  και  των  φοιτητών  που  το  παρακολουθούν .  Η  

ερευνήτρια  στόχο  έχει  να  δώσει  τη  δυνατότητα  στους  φοιτητές  να  

αποκτήσουν  εµπειρίες ,  και  πρακτική  εκπαίδευση  από  απόσταση  και  να  

καταγράψει  τις  απόψεις  και  τις  στάσεις  των  πρωτοετών  φοιτητών  σε  

σχέση  µε  την  ποιότητα-αποτελεσµατικότητα  των  σύγχρονων  διδακτικών  

παρεµβάσεων .  Καταγράφονται δυσκολίες και περιορισµοί της υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων, διερευνώνται και αναλύονται οι απόψεις και στάσεις των 

πρωτοετών φοιτητών/τριών σε σχέση µε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των 

σύγχρονων διαδικτυακών παρεµβάσεων και διαµορφώνεται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το 

οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των εξ αποστάσεως διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων […] (Ρωσσίου ,  2010: ix ) .  

  Έτσι δόθηκε έµφαση στο να: iii) να καταγραφούν, διερευνηθούν και αναλυθούν οι 

απόψεις και στάσεις των πρωτοετών φοιτητών/τριών σε σχέση µε την ποιότητα και 

αποτελεσµατικότητα των σύγχρονων διαδικτυακών παρεµβάσεων (Ρωσσίου ,  2010: 

40).  Οι συµµετέχοντες δείχνουν ότι αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα και τη 

λειτουργικότητα των πολλαπλών (εικονικών) χώρων όπου συµµετέχουν ενεργά, 

οργανώνουν το χρόνο και τις επιµέρους δραστηριότητες, και συνεργάζονται εστιασµένοι 

στο σκοπό της δραστηριότητας (Ρωσσίου ,  2010: 39).   

3. Η  ερευνήτρια  αποδέχεται  το  ΑΠ  του  µαθήµατος  «Αλγόριθµοι  µε  C»  

και  προσπαθεί  µε  παρεµβάσεις  µεικτής  µάθησης  µε  τη  χρήση  ΤΠΕ  να  

βοηθήσει  τους  πρωτοετείς  φοιτητές  του  τµήµατος ,  Τµήµα  

Εφαρµοσµένης  Πληροφορικής  του  Πανεπιστηµίου  Μακεδονίας ,  να  

περάσουν  το  µάθηµα  και  να  αποκτήσουν  εµπειρίες  εξ  αποστάσεως  
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εκπαίδευσης .  Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει διακριτές και σαφώς ορισµένες και 

στοχευµένες δράσεις που θα λάβουν χώρα σε κάθε χώρο µε τη χρήση συγκεκριµένων 

εργαλείων και την υιοθέτηση κατάλληλων σεναρίων (Ρωσσίου ,  2010: 39). Το 

ερώτηµα που τέθηκε ήταν πως µπορούµε να ενισχύσουµε την παραδοσιακή διδασκαλία 

προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο τη συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία όσο την επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους 

περιορισµούς που υπάρχουν λόγω του διαθέσιµου χρόνου των φοιτητών και των 

διαθέσιµων ωρών διδασκαλίας όσο και την διατήρηση του υψηλού γνωστικού επιπέδου 

τους (Ρωσσίου ,  2010: 23).  Εποµένως η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

αναδεικνύει σπουδαίους παράγοντες που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της µαθησιακής διεργασίας των 

φοιτητών. Το πρόγραµµα σπουδών είναι αποτελεσµατικό όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι του 

(Ρωσσίου ,  2010: 97).  

4. Η  ερευνήτρια  στοχεύει  στη  βελτίωση  της  διδακτικής  πράξης ,  στην  

επιτυχία  των  µαθητών  στην  αξιολόγηση  του  µαθήµατος  και  στην  

απόκτηση  διαδικαστικής  γνώσης  για  παραπέρα  χρήση  του  διδακτικού  

µοντέλου  από  άλλες  τάξεις  ή  πανεπιστήµια . Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν πως 

µπορούµε να ενισχύσουµε την παραδοσιακή διδασκαλία προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο 

τη συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο την επίδοσή τους στις 

τελικές εξετάσεις λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους περιορισµούς που υπάρχουν λόγω του 

διαθέσιµου χρόνου των φοιτητών και των διαθέσιµων ωρών διδασκαλίας όσο και την 

διατήρηση του υψηλού γνωστικού επιπέδου τους (Ρωσσίου ,  2010: 23).  Επιπλέον, τα 

αποτελέσµατα µπορούν να κοινοποιηθούν και σε άλλους φορείς ανώτατης και όχι µόνο 

εκπαίδευσης που έχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Ρωσσίου ,  2010: 97).  Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν πως 

µπορούµε να ενισχύσουµε την παραδοσιακή διδασκαλία µε µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ηλεκτρονική µάθηση (Ρωσσίου ,  2010: 98).  

∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση η πενταετής έρευνα-δράσης να συνεισφέρει όχι µόνο στην 

πρακτική αλλά και σε µια θεωρία της παιδείας και διδασκαλίας στην οποία µπορούν να 

έχουν πρόσβαση όλοι οι δάσκαλοι (Stenhouse, 1979) (Ρωσσίου ,  2010: 104).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσε  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  της  

πράξης  που  αφορούσε  τις  χαµηλές  επιδόσεις  των  φοιτητών  στο  µάθηµα  

«Αλγόριθµοι  µε  C» και  πώς  αυτές  µπορούν  να  βελτιωθούν  µέσα  από  ένα  

σύστηµα  διδασκαλίας  µεικτής  (µε  ΤΠΕ  και  δια  ζώσης )  εκπαίδευσης .  Η 

διαπίστωση της παθητικής συµµετοχής και παρακολούθησης των µαθηµάτων κατά τη 

διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου αλλά και το µικρό ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών (-

40%) στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος οδήγησαν στην διερεύνηση εξεύρεσης λύσης του 

προβλήµατος (Ρωσσίου ,  2010: 23).   Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν πως µπορούµε να 
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ενισχύσουµε την παραδοσιακή διδασκαλία προκειµένου να βελτιώσουµε τόσο τη συµµετοχή 

των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο την επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους περιορισµούς που υπάρχουν λόγω του διαθέσιµου χρόνου 

των φοιτητών και των διαθέσιµων ωρών διδασκαλίας όσο και την διατήρηση του υψηλού 

γνωστικού επιπέδου τους (Ρωσσίου ,  2010: 23).  

6. Η  ερευνήτρια  εφαρµόζει  – δοκιµάζει  στην  πράξη  τη  θεωρητική  γνώση  

µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  ίδ ιας  της  πράξης .   Την τελευταία εικοσαετία, η 

υποστηριζόµενη από υπολογιστή συνεργασία αποτέλεσε αρχικά µια δυναµικά εξελισσόµενη 

ερευνητική περιοχή, ενώ πλέον αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πρακτική (Ρωσσίου ,  2010: 

26).  Στόχος ήταν να υλοποιούνται (οι ΟΣΤ) (Οµαδικές Συµβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις)  

σε περιβάλλον εικονικών τάξεων και να υπάρχουν σαφώς διατυπωµένοι στόχοι και 

περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµοί για τους φοιτητές. Ο σχεδιασµός και η 

υλοποίηση των ΟΣΤ βασίστηκε α) στη διαδικασία µάθησης Bloom […] β) σε παιδαγωγικές 

αρχές που απορρέουν από θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις σύγχρονες εικονικές 

τάξεις γ) σε αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων λόγω της ηλικίας των φοιτητών […]  

(Ρωσσίου ,  2010: 36).  

7. Τα  εργαλεία  συλλογής  δεδοµένων  είναι  ποσοτικά  και  ποιοτικά .  

Χρησιµοποιούνται  η  παρατήρηση ,  η  συνέντευξη ,  το  ερωτηµατολόγιο .   

Στην  συλλογή  και  επεξεργασία  τους  εφαρµόζεται  η  µέθοδος  της  

τριγωνοποίησης .  Εκτός από τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις αξιοποιήθηκε και 

η παρατήρηση η οποία αναφέρεται στην τεχνική συλλογής πληροφοριών από τον ίδιο τον 

ερευνητή-αξιολογητή (Μακράκης 1998, σελ.298) (Ρωσσίου ,  2010: 107).  Για τη 

συλλογή των στοιχείων επιλέξαµε περισσότερες της µιας µεθόδους. Η τεχνική της 

τριγωνοποίησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλη στο χώρος της εκπαίδευσης  (Ρωσσίου ,  

2010: 102).  

8. Η  γνώση  που  προέκυψε  από  την  έρευνα  είναι  λειτουργική-

διαδικαστική .  Λαµβάνονται  υπόψη  οι  απόψεις  εκπαιδευτικών  και  

φοιτητών  στο  σχεδιασµό  και  στην  βελτ ίωση  της  διδακτικής  πράξης .  Η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων ως συµπληρωµατικό εργαλείο στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση είναι χρήσιµη στην πράξη γιατί αναφέρονται στη µάθηση, διδασκαλία και 

εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εµπλέκονται οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες αλλά και 

διδάσκοντες (Thorpe, 1998) (Ρωσσίου ,  2010: 110).  Οι περισσότεροι αναγνώρισαν τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ καθηγητών-συµβούλων και φοιτητών αλλά και 

φοιτητών µεταξύ τους τόσο µε την έκφραση αποριών όσο και µε τις συνεργατικές 

δραστηριότητες (Ρωσσίου ,  2010: 345).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (καθηγητές -φοιτητές )  συνεργάζονται  

µεταξύ  τους  και  µε  την  ερευνήτρια ,  διατυπώνουν  τις  απόψεις  τους  για  

τη  βελτίωση  των  παρεµβάσεων  σχεδιάζουν  συνεργατικά  µέρος  των  
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ερευνητικών  εργαλείων  και  των  διδακτικών  τεχνικών .  Η  ερευνήτρια  

όµως  διατηρεί  τον  έλεγχο  της  έρευνας  και  τον  καθορισµό  των  βηµάτων  

και  των  εξειδικευµένων  παρεµβάσεων .  Το ερευνητικό τµήµα της διατριβής αφορά 

α) τη στάση των φοιτητών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία β) τους τρόπους ενθάρρυνσης της ενεργητικής συµµετοχής τους σε τεχνικές 

συνεργατικής και βιωµατικής µάθησης από απόσταση και γ) τις δυνατότητες παροχής εξ 

αποστάσεως εξατοµικευµένης υποστήριξης µε την ηλεκτρονική µάθηση (Ρωσσίου ,  

2010: 43).  Ως εκ τούτου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα έρευνας προκειµένου να 

αναδειχθούν οι «φωνές» των ίδιων των φοιτητών ώστε να σχεδιαστούν τα προγράµµατα 

σπουδών προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους (Ρωσσίου ,  2010: 97).  Τα συµπεράσµατα 

της έρευνας αυτής µπορούν να αξιοποιηθούν από […] για το σχεδιασµό και βελτίωση του 

προγράµµατος σπουδών, ώστε να υπηρετεί τις αρχές µάθησης ενηλίκων […] να δοθούν 

δυνατότητες συµµετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών τους και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διεργασίας των 

φοιτητών (Ρωσσίου ,  2010: 97).  Οι καθηγητές-σύµβουλοι διατήρησαν σηµαντικό 

έλεγχο της ΟΣΤ αρχικά αλλά στη συνέχεια οι φοιτητές είχαν µεγαλύτερη ελευθερία και 

αυτονοµία να θέσουν ζητήµατα για συζήτηση αν και ανέµεναν από τους διδάσκοντες να 

έχουν τον κυρίαρχο ρόλο, παραµένοντας σε στερεότυπα συµπεριφοράς παραδοσιακής τάξης 

(Ρωσσίου ,  2010: 342).   

10. Η  αξιολόγηση  στην  έρευνα  είναι  διαµορφωτική  και  τελική .  Ένας  

από  τους  βασικούς  στόχους  της  έρευνας  είναι  η  επίτευξη ,  από  τους  

φοιτητές ,  καλύτερων  τελικών  αποτελεσµάτων  στο  µάθηµα  «Αλγόριθµοι  

µε  C».  Αξιολογούνται  γενικά  οι  αρχικοί  στόχοι  που  τέθηκαν ,  η  

συµµετοχή  των  φοιτητών ,  η  αποτελεσµατικότητα  των  παρεµβάσεων  και  

γίνεται  κριτική  ανάλυση  της  διαδικασίας .  ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση η πενταετής 

έρευνα-δράσης να συνεισφέρει όχι µόνο στην πρακτική αλλά και σε µια θεωρία της 

παιδείας και διδασκαλίας στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δάσκαλοι 

(Stenhouse, 1979) (Ρωσσίου ,  2010: 104).  Η προσέγγιση αξιολόγησης των σύγχρονων 

εικονικών τάξεων και της µεικτής µάθησης ως συµπληρωµατικό εργαλείο στην Ανώτατη 

εκπαίδευση γίνεται ποσοτικά µε τη χρήση ερωτηµατολογίου κα ποιοτικά µε την χρήση της 

συνέντευξης (Ρωσσίου ,  2010: 109).  Κάθε συµµετέχων συµµετείχε σε τρεις 

διαφορετικές οµάδες (ολοµέλεια, οµάδα συνεργατικής δραστηριότητας, οµάδα 

αξιολόγησης) (Ρωσσίου ,  2010: 343).  Η αξιοποίηση της τεχνολογίας µέσω των ΟΣΤ 

αποτελεί αρωγό της διδασκαλίας και προωθεί την αποτελεσµατική εκπαίδευση των 

φοιτητών/τριών. […] Όµως απαιτείται αναστοχασµός πάνω στη σηµασία της επικοινωνίας, 

της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας στην εκπαίδευση αλλά και τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας (Ρωσσίου ,  2010: 365).  
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Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  ερευνήτρ ια  να  εφαρµόζει  µια  πρακτική   

έρευνα  δράσης  µε  κάποια  χειραφετικά  στοιχεία  όπως  είναι  η  αλλαγή  του  

ρόλου  του  διδάσκοντα  καθηγητή  σε  σύµβουλο  των  φοιτητών ,  η  ενεργή  

συµµετοχή  των  φοιτητών  και  η  προσαρµογή  του  προγράµµατος  στις  

ανάγκες  τους .  Πρακτικά  στοιχεία  είναι  η  βελτίωση  της  θεωρίας  στην  

πράξη ,  η  παραγωγή  νέας  γνώσης ,  η  ανάπτυξη  σχέσεων  συνεργασία ,  

αλληλοκατανόησης  µεταξύ  καθηγητών  και  εκπαιδευτικών .  

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Ελένη Ν. Ρώσσιου /Πανεπιστήµιο  
Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής /2010 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνέργεια µε 
την ηλεκτρονική µάθηση και τη 
διαδικτυακή συνεργατική µάθηση για 
την υλοποίηση Εικονικών Τάξεων στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση/Νέες Τεχνολογίες 
και ∆ιδασκαλία/Πέντε  έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ X 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  X  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Μακεδονίας  

 

Σπανακά ,  Κ .  Α .   (2005). Οι Νέες Τεχνολογίες ως µια περίπτωση εκπαιδευτικής 
αλλαγής: Μια µακροχρόνια έρευνα δράσης σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 
1. Η  έρευνα  αφορά  την  ένταξη  των  Ν .Τ .  (Νέων  Τεχνολογιών)  στη  

διδακτική  διαδικασία  σε  σχολεία  της  Πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης  και  

πραγµατοποιήθηκε  από  το  1999 – 2003, τρία  έτη .  Όπως  µας  πληροφορεί  

η  ερευνήτρια  πρόκειται  για  µακροχρόνια  έρευνα  δράσης  στην  οποία  

συµµετέχουν  εθελοντικά  επτά  εκπαιδευτικοί .  Η παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής 

των εκπαιδευτικών (Σπανακά ,  2005: 76).  […]  στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται µε 

τη χρήση πολυµέσων και Ν.Τ. η ανάπτυξη αναλυτικής ικανότητας και η ανύψωση του 

επιπέδου αυτογνωσίας (Σπανακά ,  2005: 78).  Στόχος  είναι  η  χρήση  

λογισµικών  στη  διδακτική  πράξη  και  η  παραγωγή  κατάλληλου  

παιδαγωγικού  υλικού  µε  τις  Ν .Τ .  (µε  τη  χρήση  του  Hyper Studio) στα  

πλαίσια  του  Α .Π . .  Η  ανάγκη  χρήσης  των  Ν .Τ .  στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία  συγκλίνει  µε  τις  κατευθύνσεις  και  τους  στόχους  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  ΟΟΣΑ .  Το 1992, ο ΟΟΣΑ παρατήρησε ότι η 

επανάσταση της πληροφορικής αποτελεί πρόκληση για τις δυτικές κοινωνίες, αφού θα 

προκαλέσει διαθρωτική αναδόµηση της αγοράς εργασίας. Η πλειονότητα των 

επαγγελµάτων στο άµεσο µέλλον θα στηρίζεται στην ικανότητα του εργαζοµένου να 

χρησιµοποιεί υπολογιστές και να διαχειρίζεται πληροφορίες στο διαδίκτυο (Κάτσικας  & 

Θεριανός ,  2008: 177).  Βασικές  προτεραιότητες  της  Ελληνικής  

Προεδρίας  για  θέµατα  παιδείας  το  2003 […]  είναι η ανάδειξη του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων ως βασικών παραγόντων για τη διεύρυνση της 

ενσωµάτωσης της τεχνο-επιστήµης και ειδικά των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στο δηµόσιο χώρο, και παράλληλα η προβολή της ανάγκης δηµιουργίας 

µηχανισµών για τον έλεγχο της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (Κάτσικας ,  2005: 

41).  Μπορούµε  να  πούµε  ότι  η  ερευνήτρια  αποδέχεται  κοµφορµιστικά  

της  επιταγές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  ΟΟΣΑ  για  την  εφαρµογή  

των  Ν .Τ .  σε  όλες  τις  πτυχές  της  εκπαίδευσης  προσπαθώντας  να  

επιµορφώσει  τους  εκπαιδευτικούς  στη  χρήση  του  νέου  εργαλείου  στη  

διδακτική  διαδικασία .  Επίσης  χρησιµοποιεί  την  εξουσία  θεσµών  της  

εκπαίδευσης ,  όπως  το  θεσµό  του  σχολικού  συµβούλου ,  για  να  πείσει  

εκπαιδευτικούς  να  συµµετάσχουν  στην  έρευνα .  Χαρακτηριστικά  

αναφέρει :  προσπάθησε να συµµετάσχουν στην έρευνα εκείνοι οι παράγοντες, που 

επιδρούν στην επιτυχία ή αποτυχία µιας εκπαιδευτικής καινοτοµίας, όπως η εισαγωγή των
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Ν.Τ. στην εκπαίδευση (Σπανακά ,  2005: 97).  Η ερευνήτρια µε τη βοήθεια ενός 

σχολικού συµβούλου στις αρχές του 2001 απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς που δίδασκαν 

κυρίως στις δύο τελευταίες τάξεις […] (Σπανακά ,  2005: 100) 

2. Η  ερευνήτρια  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  των  

συµµετεχόντων  στην  έρευνα .  Όµως ,  δε  φαίνεται  να  τις  χρησιµοποιεί  σαν  

αφετηρία  αυτοπραγµάτωσης  των  εκπαιδευτικών  και  βελτίωσης  της  

εκπαιδευτικής  πράξης .  Αντίθετα  τις  καταγράφει  και  τις  αντιµετωπίζει  

ως  εµπόδια  στις  διαδικασίες  υλοποίησης  του  αρχικού  της  σχεδιασµού .  Η  

ερευνήτρια  θεωρεί  ότι  οι  εκπαιδευτικο ί  που  συµµετέχουν  δεν  είναι  οι  

επαγγελµατίες  της  πράξης  αλλά  αυτό  θα  επιτευχθεί  µέσα  από  τη  

συµµετοχή  τους  στην  έρευνα .  Μερικοί  συµµετέχοντες  αποχωρούν  από  

την  έρευνα  χωρίς  να  γίνεται  αναζήτηση  των  βαθύτερων  αιτιών  που  τους  

οδήγησαν  σε  αυτή  την  απόφαση .  ∆ιερευνώνται ακόµη τα εµπόδια που τυχόν 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε κάποιες καινοτόµες προσπάθειές τους κατά την πρώτη 

φάση της έρευνας […]  αναζητούνται τα χαρακτηριστικά της καλής διδασκαλίας, καθώς 

και η κριτική που ασκούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στο επάγγελµά τους […]  (Σπανακά ,  

2005: 89).  […]  η έρευνα της αλλαγής πεποιθήσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών 

που αποτέλεσε έναν από τους στόχους της έρευνας απαιτεί χρόνο και παρατήρηση σε βάθος 

χρόνου (Σπανακά ,  2005: 96).  Έγινε και σε αυτούς η εξέταση και διερεύνηση των 

απόψεων τους για τις  Ν.Τ. στην εκπαίδευση µέσα από το γραπτό ερωτηµατολόγιο, καθώς 

και από την προσωπική συνέντευξη για τη διερεύνηση του παιδαγωγικού και διδακτικού 

προφίλ (Σπανακά ,  2005: 101).  Κύριο σκοπό αυτής της έρευνας αποτέλεσε η 

καταγραφή και η διερεύνηση των αλλαγών που θα προκύψουν στις πρακτικές, τις συνήθειες 

και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών µετά την περέµβαση της καινοτοµίας των Ν.Τ. 

(Σπανακά ,  2005: 102).  Η  ερευνήτρια  περιγράφοντας  το  προφίλ  των  

συµµετεχόντων  αναφέρει  ότι  […]  ήταν δυσαρεστηµένοι από τις συνθήκες εργασίας 

[…]  και  γι’ αυτό το λόγο αποφάσισαν να επενδύσουν κόπο και χρόνο από την προσωπική 

οικογενειακή τους ζωή, για να γίνουν επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί (Σπανακά ,  2005: 

101).  

3. Η  ερευνήτρια  δε  στοχεύει  στην  αλλαγή  του  Α .Π . .  Τις  παρεµβάσεις  

τους  οι  εκπαιδευτικοί  τις  πραγµατοποιούν  στα  πλαίσια  της  Ε .Ζ .  

(Ευέλικτης  Ζώνης ) .  Το  διδακτικό  υλικό  που  παράγεται  είναι  στα  

πλαίσια  του  Α .Π . .  Στοχεύει  στην  καλύτερη  εφαρµογή ,  του  Α .Π . ,   µέσω  

της  χρήσης  των  Ν .Τ .  και  της  επιµόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  στη  

χρήση  του  συγκεκριµένου  εργαλείου .  […]  κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να 

είναι καινοτόµοι και να εµπλέκονται σε όποιο νέο πρόγραµµα εξαγγέλει το υπουργείο, όπως 

στη διαθεµατική «Ευέλικτη Ζώνη» αλλά και σε άλλα επιµορφωτικά σεµινάρια και τις Ν.Τ. 

στην εκπαίδευση (Σπανακά ,  2005: 101).  
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4. Η  ερευνήτρια  στην  έρευνα  της  προσπαθεί  να  συνδέσει  τη  θεωρία  µε  

την  πράξη  και  να  αναδείξει  τις  καλές  διδακτικές  πρακτικές  

ενσωµάτωσης  των  Ν .Τ .  στη  διδακτική  διαδικασία .  Η παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής 

των εκπαιδευτικών. Υιοθετεί την άποψη του Εlliott σύµφωνα µε την οποία η θεωρία 

γεννιέται µέσα από την πράξη και είναι χρήσιµη επειδή βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

στοχαστούν πάνω στις πρακτικές τους, να τις εξετάσουν κριτικά και να προωθήσουν την 

περαιτέρω ανάπτυξή τους (Σπανακά ,  2005: 76).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτελούν  τα  ερευνητικά  ενδιαφέροντα  της  

ερευνήτριας  για  την  ενσωµάτωση  των  Ν .Τ .  στη  διδακτική  πράξη .  Η  

ερευνήτρια  φαίνεται  να  έχει  καθορίσει  το  πρόβληµα  από  πριν ,  να  έχει  

επιλέξει  τα  ερευνητ ικά  εργαλεία ,  να  κάνει  επιλογές  τόσο  ερευνητικών  

υποκειµένων  όσο  και  χώρων  (σχολικών  εργαστηρίων)  που  να  

εξυπηρετούν  την  εφαρµογή  των  διδακτικών  παρεµβάσεων .  Γίνεται η 

περιγραφή των λόγων που οδήγησαν την ερευνήτρια στην τελική επιλογή διεξαγωγής αυτής 

της µακροχρόνιας έρευνας, προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς της (Σπανακά ,  2005: 

76). Το προπειραµατικό στάδιο της έρευνας διεξήχθει σε δηµοτικά σχολεία της πόλης του 

Ρεθύµνου Κρήτης. […] Μέσα από αυτό το πρόγραµµα η ερευνήτρια συγκέντρωσε γνώση 

και εµπειρία πολύτιµη και διαφωτιστική για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την επίγνωση 

των δυσκολιών που µια µακροχρόνια έρευνα απαιτούσε (Σπανακά ,  2005: 102).  […]  

Η ερευνήτρια µε τη βοήθεια ενός σχολικού συµβούλου στις αρχές του 2001 απευθύνθηκε σε 

εκπαιδευτικούς που δίδασκαν κυρίως στις δυο τελευταίες τάξεις της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Ε΄ & ΣΤ΄) σε διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης [ . . .]  οκτώ από τους 14 

εκπαιδευτικούς που αρχικά συµµετείχαν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το πρόγραµµα […]  

όσοι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην έρευνα κι έµειναν ως το τέλος της, 

αποδείχθηκαν συνεπείς επαγγελµατίες֗ ήταν δυσαρεστηµένοι από τις υπάρχουσες συνθήκες 

εργασίας τους, κι επιθυµούσαν να τις αλλάξουν και να τις βελτιώσουν […] κάποιοι από 

αυτούς συνεχίζουν να είναι καινοτόµοι και να εµπλέκονται σε όποιο νέο πρόγραµµα 

εξαγγέλλει το υπουργείο […]    (Σπανακά ,  2005: 101).  

6. Στόχος  της  συγκεκριµένης  έρευνας  είναι  η  προσαρµογή  και  ο  έλεγχος  

της  πράξης  µε  βάση  τις  θεωρίες  εισαγωγής  των  Ν .Τ .  στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία .  Η  θεωρητική  γνώση  εµπλουτίζεται  και  κατανοείται  στην  

πράξη  των  εκπαιδευτικών  και  παράγεται  µια  θεµελιωµένη  θεωρία  µέσα  

από  τις  διαδικασίες  της  πράξης .  Μέσα από τη συζήτηση οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούσαν τις αδυναµίες τους, ενώ η ερευνήτρια πρότεινε λύσεις και 

προτάσεις για την κατασκευή µιας σωστής παιδαγωγικά, διδακτικά και µαθησιακά 

εφαρµογής. Επιπλέον, µια από τις κύριες επιδιώξεις της ήταν η ενσωµάτωση κριτηρίων 

κοινωνικο-επικοδοµιστικής µάθησης σε κάθε εκπαιδευτικό λογισµικό (Σπανακά ,  2005: 
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109).  Η παρούσα µακροχρόνια έρευνα δράσης ακολούθησε ένα µοντέλο σύµφωνα µε το 

οποίο: η θεωρία κατανοείται καλύτερα µέσα από την πράξη και όχι αντίστροφα 

(Μακράκης, 2001, σ. 445) (Σπανακά ,  2005: 87).   

7. Γενικά  η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  στην  ερευνά  της  τη  µέθοδο  της  

τριγωνοποίησης των  αποτελεσµάτων ,  µε  δεδοµένα  που  συλλέγονται  από  

ποσοτικά  αλλά  κύρια  ποιοτικά  εργαλεία  όπως  η  συνέντευξη ,  η  

παρατήρηση ,  η  βιντεοσκόπηση  διδασκαλιών ,  τα  ηµερολόγια  […] στην 

παρούσα έρευνα δράσης παρατηρήθηκαν οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί για τρία χρόνια 

και συλλέχθηκαν πολλαπλά δεδοµένα από πέντε διαφορετικές ερευνητικές φάσεις, σύµφωνα 

µε τις αρχές της τριγωνοποίησης (Σπανακά ,  2005: 95).  

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  από  την  εφαρµογή  των  Ν .Τ .  στη  διδακτική  

πράξη  φαίνεται  να  είναι  διαδικαστική  και  κανονιστική .  Στο  τέλος  

γίνονται  προτάσεις  για  την  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  στις  Ν .Τ . .  

[…] Στην τελική ανάλυση για την παραγωγή µιας θεµελιακής θεωρίας, (ανάδειξη της 

θεωρίας που υπονοείται στα δεδοµένα),  προβλήθηκαν και οι συγκεκριµένες δράσεις που 

ανέλαβαν οι συµµετέχοντες (ως πολλαπλασιαστές) στην προσπάθεια κοινοποίησης και 

επιµόρφωσης των συναδέλφων τους ως αποτέλεσµα της δράσης τους σε αυτή την 

ερευνητική προσπάθεια (Σπανακά ,  2005: 97).  

9. Η  ερευνήτρια  παίζει  το  ρόλο  του  κριτικού  φίλου  στην  έρευνα  από  µια  

θέση  εξουσίας .  Επιλέγει  τα  υποκείµενα ,  σχεδιάζει  τις  επιµορφώσεις  των  

υποκειµένων  και  τι ς  διδακτικές  παρεµβάσεις  ενώ  τα  υποκείµενα  δρουν  

ατοµικά  ή  σε  οµάδες .  Έγινε και σε αυτούς (στα υποκείµενα) η εξέταση και 

διερεύνηση των απόψεών τους για τις Ν.Τ. στην εκπαίδευση µέσα από γραπτό 

ερωτηµατολόγιο, καθώς και από την προσωπική συνέντευξη για τη διερεύνηση του 

παιδαγωγικού τους προφίλ (Σπανακά ,  2005: 101).  Κάποια  υποκείµενα  

αντιδρούν  σε  κάποιες  τεχνικές  της  έρευνας  […]  έκρινα ωφέλιµη την άµεση 

παρατήρηση µιας διδακτικής ώρας κάθε εκπαιδευτικού στην τάξη. Αυτό ωστόσο δεν 

επιτεύχθηκε καθώς µετά από τις δυο πρώτες προσπάθειες αντέδρασαν οι συνάδελφοι, που 

δε συµµετείχαν στο πρόγραµµα, για προσωπικές τους ανησυχίες κι οι παρατηρήσεις 

διακόπηκαν (Σπανακά ,  2005: 104).  Με κάθε άτοµο η οµάδα η ερευνήτρια εργάστηκε 

µεµονωµένα, ενώ υπήρχε παράλληλα συνεργασία µεταξύ των οµάδων ή ατόµων για την 

πορεία των έργων τους (Σπανακά ,  2005: 106).  

10. Τα  συµπεράσµατα  της  έρευνας  οδήγησαν  σε  µια  επιµορφωτική  

πρόταση  για  όλους  τους  εκπαιδευτικούς ,  ώστε  να  αποκτήσουν  τις  

κατάλληλες  δεξιότητες  και  γνώσεις  που  θα  τους  βοηθήσουν  να  εντάξουν  

τις  Ν .Τ .  στη  διδακτ ική  πράξη .  Αξιολογήθηκε  η  ποιότητα  και  ο  βαθµός  

εγκυρότητας  της  νέας  γνώσης  που  αναδύθηκε  µέσα  από  την  εφαρµογή  

της  θεωρίας  στην  πράξη .  Τέλος, διερευνώνται ο παράγοντες που επιδρούν θετικά ή 
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αρνητικά στη διδακτική αξιοποίηση των Ν.Τ. τόσο µε µίκρο-όσο κα σε µάκρο- επίπεδο 

(φάση τελικής αξιολόγησης της όλης επιµορφωτικής παρέµβασης) (Σπανακά ,  2005:  

89).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  τεχνική  έρευνα  δράσης  

µε  κάποια  πρακτικά  στοιχεία  που  έχουν  να  κάνουν  µε  τις  ερµηνευτικές  

προσεγγίσεις ,  την  ανάπτυξη  του  επαγγελµατισµού  των  εκπαιδευτικών ,  

τη  βελτίωση  της  θεωρίας  στην  πράξη ,  την  παραγωγή  νέας  γνώσης  από  

την  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  πράξη .   

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Σπανακά  Αδαµαντία/Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Μακεδονίας, ΠΤ∆Ε 
Φλώρινας/2005 

Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στη 
διδακτική Πράξη/ Νέες 
Τεχνολογίες/Τρία έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Πανεπιστήµιο  Πατρών  

 

Καµαρινού, ∆. (1995). Έρευνα-∆ράση στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

(Σχεδιασµός Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ενός Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την Τοπική Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά)  

 

1 . Η  έρευνα  πραγµατεύεται  ένα  νέο  διδακτικό  πεδίο  στη  δευτεροβάθµια  

εκπαίδευση  άγνωστο  µέχρι  τότε·  το  σχεδιασµό ,  την  υλοποίηση ,  την  

αξιολόγηση  ενός  ανοιχτού  Α .Π .  σύµφωνα  µε  το  µοντέλο  ∆ιαδικασίας  

του  L.  Stenhouse, το  οποίο  ξεφεύγει  από  τα  µέχρι  τότε  δεδοµένα  των  

κλειστών  Α .Π .  της  δεκαετίας  του  ΄90. Η  έρευνα  εκτυλίσσεται  σε  µια  

οικονοµική-κοινωνική-πολιτική  περίοδο  όπου  κυριαρχεί  ο  ευρωπαϊκός  

µετασχηµατισµός  της  χώρας  µε  στόχο  (η  χώρα )  να  προσεγγίσει  

οικονοµικά ,  πολιτικά ,  θεσµικά  το  µέσο  όρο  των  κρατών  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης .  Τα  υπάρχοντα  Α .Π .  ήδη  θεωρούνται  ξεπερασµένα  και  είναι  σε  

διαδικασία  µεταρρυθµιστικής  αλλαγής .  Η  εισαγωγή  νέων  αντικειµένων  

στην  εκπαίδευση ,  σύµφωνα  µε  τα  διεθνή  πρότυπα  της  UNESCO και  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  ξεκινά  άτυπα  µέσω  της  εφαρµογής  της  µεθόδου  

project .  Νέα  διδακτικά  αντικείµενα ,  όπως  η  Αγωγή  Υγείας ,  η  

Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση ,  ξεκινούν  να  προσεγγίζονται  και  να  

οργανώνονται  διδακτικά  στην  ελληνική  εκπαίδευση  µε  τη  µορφή  project  

χωρίς  να  έχουν  θεσµοθετηθεί   επίσηµα  και  να  έχουν  εξοικειωθεί  οι  

εκπαιδευτικοί  της  πράξης  µε  αυτά  (Κάτσικας  & Θεριανός ,  2008).  Η  ίδ ια  

η  ερευνήτρια  από  την  αρχή  της  έρευνας  αναφέρει  ότι :  οι εκπαιδευτικοί είναι 

αµύητοι σε τέτοιου είδους στόχους, µεθόδους και παιδαγωγικό κλίµα (Καµαρινού ,  

1995: 19).  Στόχος  της  έρευνας  είναι  ο  σχεδιασµός ,  η  υλοποίηση ,  η  

αξιολόγηση ,  η  ενεργός  συµµετοχή  των  εκπαιδευτικών  σε  ένα  project  

περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  µε  τίτλο :  Τοπική Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά,  το  

οποίο  λαµβάνει  υπόψη  του  τις  κατευθυντήριες  αρχές  της  διεθνούς  

βιβλιογραφίας .  Η  ερευνήτρια  θεωρεί  ότι  η  ελληνική  εκπαίδευση  θα  

πρέπει  να  ακολουθήσει  τις  εξελίξεις  που  επιτάσσουν  οι  διεθνείς  

οργανισµοί  για  την  εκπαίδευση  και  την  αειφορική  ανάπτυξη  

προσαρµόζοντας  επιλεκτικά ,  διαλογικά  τις  νέες  θεωρίες  και  πρακτικές  

στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα .  Χαρακτηριστικά  

αναφέρει :   Τη βάση της έρευνας απετέλεσε ο σχεδιασµός ενός σχετικού εκπαιδευτικού 

προγράµµατος (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για µαθητές 14-16 ετών. Αυτός 

στηρίχθηκε στα δεδοµένα άλλων ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάπτυξη της 
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ιστορικής και κριτικής σκέψης καθώς και της υπεύθυνης κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς (Καµαρινού ,  1995: 303) 

2. Η  ερευνήτρια  ενδιαφέρεται  ουσιαστικά  για  τις  άρρητες  θεωρίες  των  

συµµετεχόντων ,  εκπαιδευτικών ,  µαθητών  και  πολιτών ,  στην  έρευνα .  

Μέσα  από  συνεντεύξεις ,  αναλύσεις  ηµερολογίων  και  παρατηρήσεις  η  

ερευνήτρια  στοχεύει  στην  αλληλοκατανόηση  και  την  ποιοτική  βελτίωση  

της  πραγµατικότητας .  […]  η πρόταση του προγράµµατος ήταν ένα ανοιχτό σχήµα, µε 

την έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και η ερευνήτρια σε συνεργασία στα πλαίσια της 

έρευνας-δράσης, θα συνεκτιµούσαν τις ιδιαιτερότητες της υλοποίησής του και θα έκαναν τις 

αναγκαίες µεταβολές, ανατροφοδοτήσεις και προσαρµογές σύµφωνα µε τις επιδιώξεις του 

(Καµαρινού ,  1995: 128).  Για την υλοποίηση του προγράµµατος απαραίτητη ήταν η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία δεν είχε το χαρακτήρα καθ’ έδρας διδασκαλίας 

από την ερευνήτρια αλλά ήταν συµµετοχική και στηρίχθηκε στη διδακτική και ερευνητική 

εµπειρία και των εκπαιδευτικών (Καµαρινού ,  1995: 128).  Η παρούσα έρευνα 

απορρίπτει από την αρχή την παθητική πιστή εφαρµογή ενός προσχεδιασµένου 

προγράµµατος από τους εκπαιδευτικούς και επιδιώκει τη συµµετοχή τους σε όλα τα επίπεδα 

(Καµαρινού ,  1995: 128).  

 3. Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  Α .Π .  σαν  µια  αποκεντρωµένη  

συνεργατική  διαδικασία  καθορισµού  και  επανακαθορισµού  του  

περιεχοµένου  και  των  στόχων  του ,  µε  τη  συµµετοχή  των  ερευνητών ,  των  

εκπαιδευτικών ,  των  µαθητών  και  της  τοπικής  κοινωνίας ,  το  οποίο  είναι  

πάντα  σε  διαρκή  διαδικασία  θεώρησης  και  αναθεώρησης .  

Χαρακτηριστικά  αναφέρει :  Η παρούσα έρευνα απορρίπτει από την αρχή την 

παθητική πιστή εφαρµογή ενός προσχεδιασµένου προγράµµατος από τους εκπαιδευτικούς 

και επιδιώκει τη συµµετοχή τους σε όλα τα επίπεδα (Καµαρινού ,  1995: 158).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  σύνδεση  της  θεωρίας  µε  την  

πράξη  και  η  επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  και  η  

παραγωγή  νέας  θεωρίας  µέσα  από  την  πράξη .  Οι κύριοι άξονές του ήταν τα 

δεδοµένα άλλων ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάπτυξη της ιστορικής και 

κριτικής σκέψης καθώς και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής και κοινωνικής συµπεριφοράς 

(Καµαρινού ,  1995: 128).  Η επιδίωξη της τελικής συνολικής µελέτης από την 

ερευνήτρια ήταν ο συνδυασµός των στόχων του θεωρητικού µοντέλου µε τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της υλοποίησής του (Καµαρινού ,  1995: 129).  

5. Αφετηρία  για  την  ερευνήτρια  αποτελούν :  η  ανάγκη  δηµιουργίας  ενός  

αποκεντρωµένου  Α .Π .  για  το  µάθηµα  της  Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης ,  η  επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης ,  

η  σύνδεση  της  θεωρίας  και  των  επιταγών  της  διεθνούς  παιδαγωγικής  της  

UNESCO και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  µε  την  ελληνική  αποκεντρωµένη  
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εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  και  η  διερεύνηση  των  δυνατοτήτων  της  

εφαρµογής  της ,  για  να  επιτύχει  αυτό  το  εγχείρηµα  µέσω  της  ερευνητικής  

µεθοδολογίας  της  έ .δ . .  Πολλά  από  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  

συνδέονται  µε  τα  πορίσµατα  της  UNESCO: […]  µετά το πρόγραµµα ένα 

µεγάλο ποσοστό από αυτούς που δήλωσαν αποφασισµένοι να δράσουν ακόµα και µόνοι 

τους, δείχνουν αβεβαιότητα ως προς την αποτελεσµατικότητα  της ατοµικής δράσης σε 

σχέση µε την οµαδική. ∆ιακρίνεται τελικά η τάση των µαθητών να αντιµετωπίζουν 

ρεαλιστικότερα την πραγµατικότητα […]  φαίνεται πως οι εµπειρίες του προγράµµατος 

πράγµατι βοήθησαν τους µαθητές να κατανοήσουν τη σύνθετη φύση του περιβαλλοντικού 

ζητήµατος και να διακρίνουν τις δικές τους δυνατότητες κοινωνικής παρέµβασης, που είναι 

ο τελικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (UNESCO, 1978) (Καµαρινού ,  

1995: 299).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  πράξη  και  αξιολογούνται  οι  

δυνατότητες  και  οι  αδυναµίες  της  από  όλους  τους  συµµετέχοντες  στην  

έρευνα .  Παράγεται  νέα  βελτιωµένη  γνώση  εφαρµοσµένη  στην  

αποκεντρωµένη  ελληνική  πραγµατικότητα ,  αναπτύσσεται  ο  

επαγγελµατισµός  του  εκπαιδευτικού .  Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η εξέταση 

µέσα από την έρευνα-δράση των δυνατοτήτων και των περιορισµών της υλοποίησης της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο (Καµαρινού ,  1995: 303).  Η 

αξιολόγηση του προγράµµατος γινόταν από όλους τους συµµετέχοντες µε ποσοτικές και 

ποιοτικές µεθόδους, ήταν διαρκής και διαµορφωτική. Ανάλογα δηλαδή µε τις διαπιστώσεις 

της γινόταν τροποποιήσεις και τροφοδοτήσεις αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη 

υλοποίησή του (Καµαρινού ,  1995: 303).  

7. Τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  χρησιµοποιήθηκαν  είναι  περισσότερο  

ποιοτικά  παρά  ποσοτικά .  Χρησιµοποιούνται  η  παρατήρηση ,  οι  

συνεντεύξεις ,  τα  ηµερολόγια  εκπαιδευτικών  και  µαθητών ,  η  ανάλυση  

µαγνητοφωνηµένων  συζητήσεων·  αλλά  και  ερωτηµατολόγια  ποσοτικής  

επεξεργασίας .  Η  τριγωνοποίηση  των  ερευνητικών  τεχνικών  διαφαίνεται  

ως  ερευνητική  τεχνική  που  εφαρµόζει  η  ερευνήτρια .  Η συνολική αξιολόγηση 

του προγράµµατος στηρίζεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές µεθόδους. 

Χρησιµοποιήθηκαν ποικίλες τεχνικές συλλογής δεδοµένων προκειµένου να διερευνηθούν τα 

ερωτήµατα και οι υποθέσεις αυτής της έρευνας (Καµαρινού ,  1995: 130).  […] για να 

εξεταστούν τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την έρευνα δράση και τη δηµιουργία δικτύου 

σχολείων, χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον ποικίλες τεχνικές συλλογής δεδοµένων από την 

ερευνήτρια, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές: παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, 

ηµερολόγια, συζητήσεις, µαγνητοφωνηµένο και γραπτό υλικό από τις δραστηριότητες κάθε 

τάξης. Η επεξεργασία των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων στηρίζεται σε στατιστικές 

µεθόδους και των υπολοίπων κυρίως σε ανάλυση περιεχοµένου (Καµαρινού ,  1995: 
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131).  Η αξιολόγηση του προγράµµατος γινόταν από όλους τους συµµετέχοντες µε 

ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους, ήταν διαρκής και διαµορφωτική. Ανάλογα δηλαδή µε τις 

διαπιστώσεις της γινόταν τροποποιήσεις και τροφοδοτήσεις αναγκαίες για την 

αποτελεσµατικότερη υλοποίησή του (Καµαρινού ,  1995: 303).   

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  από  τη  συγκεκριµένη  έρευνα  φαίνεται  να  

είναι  διαδικαστική  όσον  αφορά  την  ίδ ια  την  ερευνητική  µέθοδο  και  τον  

σχεδιασµό -υλοποίηση  του  Α .Π .  Παράλληλα αποκτήθηκε και γνώση χειραφετική 

που οδήγησε µαθητές και εκπαιδευτικούς σε δράση για αλλαγή όσον αφορά το δοµηµένο 

χώρο του οικισµού (Καµαρινού ,  1995: 25).  Βασικός  στόχος  ήταν  η σύνδεση της 

θεωρίας  µε την πράξη, η ανατροφοδότηση του προγράµµατος και η διαµόρφωση της 

τελικής µορφής του (Καµαρινού ,  1995: 129).  Συνοψίζοντας, φαίνεται πως οι 

εµπειρίες του προγράµµατος πράγµατι βοήθησαν τους µαθητές να κατανοήσουν τη σύνθετη 

φύση του περιβαλλοντικού ζητήµατος και να διακρίνουν τις δικές τους δυνατότητες 

κοινωνικής παρέµβασης, που είναι ο τελικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(UNESCO, 1978) (Καµαρινού ,  1995: 299).   

9. Η  ερευνήτρια ,  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  αλλά  και  οι  µαθητές  δε  

βρίσκονται  σε  ισότ ιµη  συνεργατική  σχέση .  Οι  συνθήκες  της  τοπικής  

πραγµατικότητας  καθορίζουν  το  περιεχόµενο  και  την  ποιότητα  της  

συνεργασίας ,  χαρακτηριστικά  η  ερευνήτρια  αναφέρει :  Ο ακριβής 

χαρακτήρας όµως της συνεργασίας εκπαιδευτικών-ερευνήτριας δεν µπορεί παρά να 

προσδιοριστεί ανάλογα µε τις ρεαλιστικές συνθήκες της εφαρµογής της (της  έρευνας ) 

(Καµαρινού ,  1995: 158).  Η  ερευνήτρια  παίζει  το  ρόλου  του  κριτικού φίλου 

στη  συνεργασία  της  µε  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Ένα µέρος των 

µαθητών φαίνεται να συµµετάσχει υποχρεωτικά στο πρόγραµµα, και ένα σχολείο να 

εγκαταλείπει χωρίς να ολοκληρώσει το πρόγραµµα (Καµαρινού ,  1995: 130). 

Μεταξύ  των  συµµετεχόντων  στην  έρευνα :  ερευνήτριας ,  εκπαιδευτικών  

της  πράξης ,  µαθητών  και  φορέων  φαίνεται ,  να  κυριαρχεί  συνεργατικό  

πνεύµα  αλληλοαναγνώρισης  και  αλληλοκατανόησης .  Οι  δράσεις  

σχεδιάζονται  συνεργατικά .  Ο  εκπαιδευτικός  θεωρείται  ως  ο  

επαγγελµατίας  της  πράξης ,  ο  στοχαστικοκριτικός  δάσκαλος  που  

δοκιµάζει  και  βελτιώνει  τη  θεωρία  στην  πράξη ,  παράγοντας  νέα  γνώση  

κατάλληλη  για  την  αποκεντρωµένη  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα ,  

χαρακτηριστικά  αναφέρει :  […]  η έρευνα έδειξε ότι η υλοποίηση του προγράµµατος 

Π.Ε. στα σχολεία δεν θα ήταν ούτε εφικτή ούτε αποτελεσµατική σε σχέση µε τους στόχους, 

εάν δε γινόταν συστηµατική αξιολόγηση των αναγκών εκπαιδευτικών και µαθητών, διαρκής 

και διαµορφωτική αξιολόγηση των µαθησιακών δραστηριοτήτων από όλους τους 

συµµετέχοντες, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια έ.δ. και συνεργασία των 
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εκπαιδευτικών του δικτύου σχολείων µεταξύ τους και µε την ερευνήτρια (Καµαρινού ,  

1995: 301).  

10. Η  αξιολόγηση  του  προγράµµατος  είχε  χαρακτήρα  διαµορφωτικό  και  

τελικό .  Ήταν  συνεχής  και  συµµετοχική .  Σύµφωνα  µε  την  ερευνήτρια  

αξιολογήθηκαν  τόσο  οι  διαδικασίες  υλοποίησης  της  έ .δ .  όσο  και  το  αν  

υπήρξε  ποιοτική  αλλαγή  της  πράξης  των  συµµετεχόντων  και  

µετασχηµατισµός  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας  µε  δράσεις  

εκπαιδευτικών  και  µαθητών . Η αξιολόγηση του προγράµµατος γινόταν από όλους 

τους συµµετέχοντες µε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους, ήταν διαρκής και διαµορφωτική. 

Ανάλογα δηλαδή µε τις διαπιστώσεις της γινόταν τροποποιήσεις και τροφοδοτήσεις 

αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη υλοποίησή του (Καµαρινού ,  1995: 303).  […] 

η ερευνήτρια και οι εκπαιδευτικοί συνερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους ερµηνείας του 

προγράµµατος από τους τελευταίους (τους εκπαιδευτικούς), εξετάζουν από πολλές οπτικές 

γωνίες και σε βάθος την υλοποίησή του, αξιολογούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του 

προγράµµατος και τις διαφορετικές εµπειρίες υλοποίησής του και κάνουν προτάσεις 

(Καµαρινού ,  1995: 130).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  πρακτικό-

τεχνικό  µε  αρκετά  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  όσον  αφορά  τα  Α .Π .  Τα  

χαρακτηριστικά  αυτά  αφορούν  το  σχεδιασµό  ενός  αποκεντρωµένου  

Α .Π . ,  την  απόκτηση  κριτικής  γνώσης  από  τους  µαθητές  και  τους  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης  και  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  δράση  

µε  σκοπό  τη  βελτίωση  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας  (του  δοµηµένου  

χώρου  του  οικισµού) .   Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  
Εθνογραφικές Πληροφορίες Καµαρινού ∆./Πανεπιστήµιο Πάτρας 

ΠΤ∆Ε/1995 
 
 

Σχεδιασµός Υλοποίηση και Αξιολόγηση 
Ενός Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ ένα έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
  
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται Χ Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων  

 

Αλεξανδράτος ,  Φ .  Γ .  (2005).  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ιστορίας.   

 

1. Η  έρευνα  αναφέρεται  στην  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  των  Ν .Τ .  

(Νέων  Τεχνολογιών)  στη  διδασκαλία  της  ιστορίας  στο  δηµοτικό  

σχολείο ,  που  επιχειρήθηκε  µε  µια  εναλλακτική  διδακτική  παρέµβαση  

στην  Ε΄τάξη  του  δηµοτικού  (στο  κεφάλαιο  της  ιστορίας  «Το  τέλος  της  

Βυζαντινής  αυτοκρατορίας»).  Είναι  µια  πειραµατική  έρευνα  µε  οµάδα  

παρέµβασης  και  ελέγχου  των  αποτελεσµάτων  στην  οποία  όλοι  οι  

παράγοντες  και  οι  µεταβλητές  που  επηρεάζουν  την  αρχική  υπόθεση  

βρίσκονται  σε  διαδικασία  ελέγχου .  Η  έ .δ .  αποτελεί  µικρό  µέρος  της  

ερευνητικής  παρέµβασης  και  την  επικαλείται  ο  ερευνητής  µε  στόχο  να  

δικαιολογήσει  την  ποιοτική  διάσταση  της  έρευνας .  Πρόκειται  για  

συνεργασία  ερευνητή  και  οµάδας  εκπαιδευτικών  οι  οποίοι  δεν  είναι  

εκπαιδευτικοί  του  ίδ ιου  σχολείου  αλλά  µέλη  της  ερευνητικής  

κοινότητας .  Γίνεται  επιλογή  ώστε  µαθητές  και  εκπαιδευτικοί  να  είναι  τα  

κατάλληλα  ερευνητ ικά  υποκείµενα  από  άποψη  δεξιοτήτων  για  την  

επιτυχία  της  έρευνας .  Οι µαθητές του υπό µελέτη πληθυσµού να γνωρίζουν τη χρήση 

Η/Υ, να έχουν εξασκηθεί σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού λογισµικού […] οι 

συµµετέχοντες στη διδασκαλία εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες της καινοτόµου διαδικασίας, 

να διαθέτουν την αντίστοιχή τεχνολογική και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση 

[…] (Αλεξανδράτος ,  2005: 28).  Ο  ερευνητής  για  την  ανάγκη  της  

ερευνητικής  παρέµβασης  επικαλείται  τη  διεθνή  βιβλιογραφία ,  την  

τεχνολογική  επανάσταση ,  τους  εκπαιδευτικούς  θεσµούς  και  τα  ΑΠ  του  

Υπουργείου  παιδείας ,  τις  δυνατότητες  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  

τους  οποίους  κατά  κάποιο  τρόπο  προσωποποιεί  λέγοντας  ότι :  ο Η/Υ είναι 

µια «διεθνής µηχανή», πολυσύνθετη και «πολυτάλαντη» µε πολλές δυνατότητες, κάνει 

υπολογισµούς, µιµείται την ανθρώπινη σκέψη, πληροφορεί αναπαριστά την 

πραγµατικότητα, αποφασίζει, διαλέγεται, διδάσκει, συνδέει τους ανθρώπους σε όλο τον 

πλανήτη, χρησιµοποιείται ως επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό εργαλείο (Αλεξανδράτος ,  

2005: 9).  Η ανάγκη αξιοποίησης των ΝΤ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει 

συµπεριληφθεί στις άµεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα πολλά 

ιδιωτικά σχολεία τα οποία διαθέτουν υλικοτεχνική υποδοµή, επιµορφωµένο προσωπικό και 

διευρυµένο ωράριο προγραµµάτων σπουδών έχουν εφαρµόσει «πιλοτικά» προγράµµατα 

χρήσης και αξιοποίησης του Η/Υ στη διδασκαλία µαθηµάτων, στην εξοικείωση των 
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µαθητών µε τη νέα τεχνολογία, στις παιγνιώδεις δραστηριότητες (Αλεξανδράτος ,  

2005: 33).   Θεωρεί  ότι  το  σχολείο  και  η  ελληνική  εκπαίδευση  θα  πρέπει  

να  προσαρµοστεί  στη  νέα  τεχνολογική  εποχή  και  να  αξιοποιήσει  στο  

έπακρο  τις  δυνατότητες  των  Ν .Τ . .  Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της εκπαίδευσης – 

και ιδιαίτερα εκείνοι που µε βάση το Σύνταγµα και τους νόµους χαράσουν την εκπαιδευτική 

πολιτική – προβληµατίζοντα για το πώς θα αξιοποιηθούν αποτελεσµατικότερα οι ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να καταστούν συνισταµένες αναπροσδιορισµού, ανάπτυξης, 

βελτίωσης και πραγµατοποίησης των σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης 

[…] (Αλεξανδράτος ,  2005: 9).  Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την ανάγκη 

αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ιστορίας (Αλεξανδράτος ,  

2005: 11). 

2. Ο  ερευνητής  δεν  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  των  

συµµετεχόντων  εκπαιδευτικών  στην  έρευνα .  Έχει  όµως  έντονο  

ενδιαφέρον  για  τ ις  απόψεις  των  µαθητών  για  τις  διδακτικές  

παρεµβάσεις .  Εντοπίζει  γενικά  µια  λάθος  κατεύθυνση  από  µέρος  των  

εκπαιδευτικών  στη  διδασκαλία  της  ιστορίας  στο  δηµοτικό  σχολείο  και  

σχεδιάζει  µε  την  οµάδα  του  µια  παρέµβαση  µε  σκοπό  να  κάνει  

συγκεκριµένες  προτάσεις  για  την  διδασκαλία  της  ιστορίας  δοµηστικά  µε  

ΤΠΕ .  Mε την παρούσα έρευνα επιχειρούµε να ρίξουµε φως στην ποιότητα του διδακτικού 

περιβάλλοντος της εναλλακτικής διδακτικής µας παρέµβασης και κυρίως να συµβάλλοµε 

στην κατανόηση της ενδεχόµενης συµβολής των εργαλείων των ΤΠΕ στη γνωστική και 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των µαθητών, αναζητώντας απαντήσεις σε ορισµένα ερευνητικά 

ερωτήµατα […]  (Αλεξανδράτος ,  2005: 3).  Οι συµµετέχοντες στη διδασκαλία 

εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες της καινοτόµου διαδικασίας, να διαθέτουν την αντίστοιχη 

τεχνολογική και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και να έχουν ενστερνιστεί το νέο ρόλο του 

δασκάλου, απαιτούµενη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική χρήση του εκπαιδευτικού 

λογισµικού στη µαθησιακή διαδικασία (Αλεξανδράτος ,  2005: 28).  Η µελέτη 

ασχολήθηκε και µε αυτά, ενώ παράλληλα ανέδειξε τις απόψεις των µαθητών ως προς την 

εκπαιδευτική διαδικασία, εντόπισε δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και αποτίµησε τη 

συµβολή του υποστηρικτικού υλικού και των µεθόδων διδασκαλίας στην επίτευξη των  

στόχων που είχαµε θέσει στην αρχή της παρέµβασης (Αλεξανδράτος ,  2005: 4).  

3. Τα  Α .Π .  για  τον  ερευνητή  αποτελούν  οδηγό ,  λαµβάνονται  υπόψη  στις  

βασικές  τους  επιταγές  αλλά  δίνεται  έµφαση  στην  ποιότητα  µετάδοσης  

της  γνώσεις  µε  οικοδοµηστικές  διαδικασίες ,  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής  

σκέψης .  ∆ίνονται  ευκαιρίες  στους  µαθητές  να  κατανοούν ,  να  σκέφτονται  

και  να  κρίνουν .  Στην παρούσα έρευνα εξετάζουµε τις ενδεχόµενες θετικές ή αρνητικές 

αλλαγές της γνωστικής και αναπτυξιακής συµπεριφοράς των µαθητών, που θα προκύψουν 

στο πλαίσιο µιας εναλλακτικής διδακτικής παρέµβασης στο µάθηµα της Ιστορίας της Ε΄ 
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τάξης ∆ηµοτικού […] κατά την οποία χρησιµοποιείται ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό 

λογισµικό σε ένα διδακτικό περιβάλλον µε ορισµένα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της 

ενεργητικής και δοµηστικής προσέγγισης της µάθησης […] θα εξετάσουµε δηλαδή την 

ποιότητα της διδασκαλίας ως παράµετρο της γνωστικής ανάπτυξης των µαθητών […] 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 23-24).  Η ενότητα που διδάχθηκε ήταν «Το τέλος της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας» της Ιστορίας της Ε΄∆ηµοτικού. Η συγκεκριµένη ενότητα 

χωρίζεται σε (6) επί µέρους ενότητες που στο αναλυτικό πρόγραµµα διδάσκονται σε (6) 

διδακτικές ώρες. ∆ηλαδή µια διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε κάθε µια ενότητα. Με την 

υπερµεσική εφαρµογή «Εάλω η Πόλις», που κατασκευάστηκε σε ΜΜΒ, (Mul t imedia 

Bui lder) οι µαθητές ασχολήθηκαν έξι διδακτικές ώρες (Αλεξανδράτος ,  2005: 

230).   

4. Σκοπός  της  έρευνας  αποτελεί  η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  

πράξη  και  η  εφαρµογή  του  Α .Π .  της  Ιστορίας  στην  πράξη  µε  δοµηστικές  

διδακτικές  παρεµβάσεις .  […]  πως είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη οι 

παιδαγωγικές αρχές και επιδιώξεις που διατυπώνονται από τους θεωρητικούς, τους 

ερευνητές και τους έµπειρους εκπαιδευτικούς στον τοµέα διδακτικής της ιστορίας….πολλές 

είναι οι µελέτες που ανακαλύπτουν το χάσµα ανάµεσα στο επιθυµητό και την 

πραγµατικότητα και ασκούν κριτική στα αναλυτικά προγράµµατα, στα εγχειρίδια και στις 

συνήθεις διδακτικές πρακτικές […] (Αλεξανδράτος ,  2005: 12).  Στόχος αυτής της 

«µελέτης περίπτωσης» ήταν η διερεύνηση των µαθησιακών και αναπτυξιακών 

αποτελεσµάτων της αξιοποίησης ορισµένων δυνατοτήτων του υπολογιστή στη διδασκαλία 

αυτού του µαθήµατος και συγκεκριµένα της παιδαγωγικής χρήσης […]  (Αλεξανδράτος ,  

2005: 2).  

5. Αφετηρία  στην  έρευνα  αποτελούν  οι  επιστηµονικές  αναζητήσεις  του  

ερευνητική  για  τη  βελτίωση  της  διδασκαλίας  του  µαθήµατος  της  

ιστορίας  µε  δοµηστικές  προσεγγίσεις  και  ο  έλεγχος  της  εφαρµογής  της  

θεωρίας  στην  πράξη .  Στην παρούσα έρευνα εξετάζουµε τις ενδεχόµενες θετικές ή 

αρνητικές αλλαγές της γνωστικής και αναπτυξιακής συµπεριφοράς των µαθητών, που θα 

προκύψουν στο πλαίσιο µιας εναλλακτικής διδακτικής παρέµβασης στο µάθηµα της 

Ιστορίας της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού […] κατά την οποία χρησιµοποιείται ειδικά σχεδιασµένο 

εκπαιδευτικό λογισµικό σε ένα διδακτικό περιβάλλον µε ορισµένα παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά της ενεργητικής και δοµηστικής προσέγγισης της µάθησης […] θα 

εξετάσουµε δηλαδή την ποιότητα της διδασκαλίας ως παράµετρο της γνωστικής ανάπτυξης 

των µαθητών […]. Οι συµµετέχοντες στη διδασκαλία εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες της 

καινοτόµου διαδικασίας, να διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνολογική και ψυχοπαιδαγωγική 

κατάρτιση και να έχουν ενστερνιστεί το νέο ρόλο του δασκάλου, απαιτούµενη προϋπόθεση 

για την αποτελεσµατική χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού στη µαθησιακή διαδικασία 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 28).  
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6. Ο  ερευνητής  προσπαθεί  µέσα  από  τις  διδακτικές  παρεµβάσεις  σε  

συνεργασία  µε  την  οµάδα  των  εκπαιδευτικών  να  εφαρµόσει  τις  

θεωρητικές  γνώσεις  για  τη  διδασκαλία  της  Ιστορίας  στην  πράξη  και  να  

µελετήσει  τα  αποτελέσµατα  των  παρεµβάσεων  στην  επίδοση  και  στη  

συµπεριφορά  των  µαθητών .  Μέσω του λογισµικού οι µαθητές ορµώµενοι από 

συγκεκριµένα ιστορικά ερωτήµατα ως «ερευνητές-ιστορικοί» µπορούν να εξετάσουν 

ερευνητικές πηγές, τις οποίες αξιολογούν και αξιοποιούν, ώστε να οδηγούνται, µέσα από 

διαλογικές συζητήσεις και οµαδοσυνεργατική  διαδικασία, σε µια περισσότερο
 

προωθηµένη-σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία – κατανόηση της ιστορικής 

«πραγµατικότητας» και να παράγουν το δικό τους ιστορικό λόγο (Αλεξανδράτος ,  

2005: 3).  […]  πως είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη οι παιδαγωγικές αρχές 

και επιδιώξεις που διατυπώνονται από τους θεωρητικούς, τους ερευνητές και τους 

έµπειρους εκπαιδευτικούς στον τοµέα διδακτικής της ιστορίας […] πολλές είναι οι µελέτες 

που ανακαλύπτουν το χάσµα ανάµεσα στο επιθυµητό και την πραγµατικότητα και ασκούν 

κριτική στα αναλυτικά προγράµµατα, στα εγχειρίδια και στις συνήθεις διδακτικές πρακτικές 

[…] (Αλεξανδράτος ,  2005: 12).  […] η σύγχρονη διεθνής τάση στην 

ιστορικοδιδακτική θεωρητική προσέγγιση και πρακτική, απαιτεί µια στροφή από το 

παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης που αντανακλά ανάγκες και συνθήκες της 

βιοµηχανικής εποχής και του επιστηµολογικού αντικειµενισµού προς ένα περισσότερο 

ενεργητικό, δοµητικό (constructivist) και χειραφετικό (critical pedagogy) διδακτικό 

µοντέλο […] (Αλεξανδράτος ,  2005: 15).
 

7. Η  έρευνα  έχει  έντονα  θετικιστικά  χαρακτηριστικά  πρόκε ιται  για  µια  

µελέτη  περίπτωσης  µε  πειραµατική  οµάδα  και  οµάδα  ελέγχου .  Ο  

ερευνητής  όµως  στην  έρευνα  χρησιµοποιεί  ποιοτικές  µεθόδους  συλλογής  

και  ανάλυσης  των  δεδοµένων  καθώς  και  τη  µέθοδο  της  τριγωνοποίησης .  

Τα  ερευνητικά  εργαλεία-τεχνικές  ανάλυσης  που  χρησιµοποιεί  είναι  το  

ερωτηµατολόγιο ,  η  συνέντευξη ,  η  ανάλυση  λόγου ,  οι  εννοιολογικοί  

χάρτες  κ .ά . .   Η µελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα καθόσον 

εναρµονίζεται µε τη φιλοσοφία της προβληµατικής των βασικών σκοπών και στόχων της 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 213).  […] χρησιµοποιήθηκε ποικιλία ερευνητικών εργαλείων 

όπως τα ερωτηµατολόγια, η συνέντευξη, η ανάλυση λόγου και οι εννοιολογικοί χάρτες 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 219).  Η αξιοπιστία της έρευνας διαπιστώθηκε µε τη µέθοδο 

της τριγωνοποίησης (Αλεξανδράτος ,  2005:  224).  Ο δάσκαλος της πειραµατικής 

οµάδας καθώς και οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε το Μultimedia Builder µέσω 

δραστηριοτήτων που σχεδιάσαµε (Αλεξανδράτος ,  2005: 227).  

8. Η  γνώση  που  προκύπτει  από  την  έρευνα  είναι  διαλεκτική  στοχεύει  

στη  βελτίωση  της  πράξης  δεν  έχει  κανονιστικά  χαρακτηριστικά .  Παρόλα  

αυτά  ο  ερευνητής  καταλήγει  σε  κάποιες  κανονιστικές  προτροπές  και  
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νουθεσίες  προς  τους  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Στόχος της παρούσας 

µελέτης περίπτωσης δεν είναι ο πειραµατικός χειρισµός των υπό µελέτη µεταβλητών, 

προκειµένου να αναζητηθούν και να «αποδειχθούν» οι µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικές 

συσχετίσεις ή αιτιώδεις αλληλεπιδράσεις, αλλά να µελετηθούν οι τεκταινόµενες µαθησιακές 

διαδικασίες κατά τη διάρκεια της καινοτόµου διδακτικής παρέµβασης (επίπεδο-ποιότητα 

της σκέψης και επικοινωνιακές συµπεριφορές των µαθητών σε διάφορες φάσεις και 

πλαίσια) κάτω από το πρίσµα συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων και κριτηρίων µε 

το ενδεχόµενο να προκύψουν από το πεδίο µελέτης και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία
 

(Αλεξανδράτος ,  2005: 27, 28).  […]  δεν κάνουµε χρήση των όρων «γενικές και 

ειδικές ερευνητικές υποθέσεις» µε τους όρους που θα απαιτούσε η αντικειµενική 

προσέγγιση µιας ποσοτικής έρευνας, αλλά αναφερόµαστε σε ερευνητικά ερωτήµατα που 

σχετίζονται µε το ζητούµενο στη διδασκαλία της ιστορίας […]   (Αλεξανδράτος ,  

2005: 27).  Οφείλει λοιπόν ο δάσκαλος και το σχολείο γενικότερα να προσαρµοστούν στα 

νέα δεδοµένα. Το ρεπερτόριο των διδακτικών µεθόδων του εκπαιδευτικού πρέπει να 

εµπλουτιστεί (Αλεξανδράτος ,  2005: 527).
 

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  εκπαιδευτικοί  και  µαθητές ,  κύρια  οι  

µαθητές  είναι  αποκοµµένοι  από  τι ς  διαδικασίες  σχεδιασµού  και  

υλοποίησης  της  έρευνας .  Οι  εκπαιδευτικοί  συνεργάτες  του  ερευνητή  δεν  

είναι  από  το  ίδ ιο  σχολείο .  Πρόκειται  γ ια  επιλεγµένα  πρόσωπα  από  την  

εκπαιδευτική  ερευνητική  κοινότητα .  Οι  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  

µεταξύ  ερευνητή  και  εκπαιδευτικών  δεν  είναι  σχέσεις  ισότιµης  

συνεργασία  αλλά  σχέσεις  ιεραρχικές . Ένα βασικό κριτήριο επιλογής των 

µαθητών για τη συµµετοχή τους στο ερευνητικό δείγµα, υπήρξε και η σχετική εξοικείωσή 

τους µε τη χρήση του υπολογιστή, λόγω της περιορισµένης δυνατότητας των συµµετεχόντων 

στην έρευνα εκπαιδευτικών, που δεν ανήκαν στο σχολείο αυτό, να απασχολήσουν µαθητές 

για µακρύ χρονικό διάστηµα (Αλεξανδράτος ,  2005: 221).   

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  τις  διδακτικές  διαδικασίες  και  τα  µαθησιακά  

και  γνωστικά  αποτελέσµατα  των  διδακτ ικών  παρεµβάσεων .  Μιλάµε βέβαια 

για τον ενθουσιασµό των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της δουλειάς (ακόµη και σε 

περιπτώσεις που δουλεύαµε περισσότερο χρόνο απ’ ότι είχαµε συµφωνήσει) για τον 

ευχάριστο, άνετο και δηµιουργικό τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες 

του λογισµικού και τέλος για τις εκπληκτικές εργασίες που παρουσίασαν στην τάξη σε 

σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα (Αλεξανδράτος ,  2005: 531-532).  Στην τάξη 

κυριαρχεί το δηµοκρατικό κλίµα, η διαλογική συζήτηση και η ελευθερία σκέψης και 

έκφρασης (Αλεξανδράτος ,  2005: 532).  
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Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  καθαρά  τεχνική  έρευνα  

η  οποία  χρησιµοποιεί  την  έρευνα  δράσης  σε  µια  φάση  της  ερευνητικής  

µεθοδολογίας .  Η  έρευνα  έχει  πολλά  θετ ικιστικά  χαρακτηριστικά  όπως  ο  

πειραµατικός  χαρακτήρας  της ,  η  επικέντρωσή  της  στην  εφαρµογή  της  

θεωρίας  στην  πράξη  κ .ά . .  Πρακτικό  χαρακτηριστικό  αποτελεί  η  

οικοδοµηστική  προσέγγιση  της  γνώσης  όσον  αφορά  τη  διδασκαλία  του  

µαθήµατος  της  Ιστορίας  και  η  χρήση  ποιοτικών  µεθόδων  συλλογής  και  

επεξεργασίας  των  δεδοµένων .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της 
έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Αλεξανδράτος, 
Φ.Γ./Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
Παιδαγωγικό Τµήµα 
Νηπιαγωγών/2005 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων 
Τεχνολογιών στη διδασκαλία της 
Ιστορίας/∆ιδακτική Ιστορίας µε Η/Υ/ 
διδακτική παρέµβαση 2 εβδοµάδων

  

 

Η έ.δ. αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο/η 
ερευνητής/τρια; 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Πανεπιστήµιο  Κρήτης  

 

Βεκρής, Ε. (2009).  Στοχεύοντας στον κριτικό γραµµατισµό: Πρακτικές ανάγνωσης στο 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο. 

 

1. Η  µεθοδολογία  της  έ .δ .  χρησιµοποιήθηκε  από  τον  ερευνητή ,  ως  κύρια  

ερευνητική  προσέγγ ιση ,  µε  στόχο  να  παρέµβει  στο  Α .Π .  του  µαθήµατος  

της  Νεοελληνικής  Γλώσσας ,  στο  Γυµνάσιο ,  στις  πρακτικές  ανάγνωσης  

κειµένων  αφηγηµατικών  και  µη .  Η  ανάγκη  για  αλλαγή  και  προσαρµογή  

του  Α .Π .  προκύπτει  από  τη  διαπίστωση  του  ερευνητή  ότι  στο  σχολείο  

του ,  οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  µια  αλλοτριωµένη  σχέση  µε  τα  κείµενα  της  

του  µαθήµατος  της  Ν .  Γλώσσας  και  το  Α .Π . .  Επίσης   ο  ίδ ιος  

διαπιστώνει  ένα  κενό  στη  διδακτική  προσέγγιση  του  µαθήµατος ,  όσον  

αφορά  τις  πρακτικές  ανάγνωσης  που  θα  πρέπει  να  καλλιεργούν  τον  

λειτουργικό και  τον  κριτικό γραµµατισµό.  Ο  ερευνητής  προσεγγίζει  το  υπάρχον  

πρόβληµα  ερµηνευτ ικά-κριτικά  σε  σχέση  µε  τις  υπάρχουσες  αντιλήψεις  

και  δοµές  του  σχολείου ,  χρησιµοποιώντας  την  τεχνική  της  κριτικής 

εθνογραφίας.  Προσπαθεί :  α) να περιγράψει τα γεγονότα γραµµατισµού που ισχύουν στο 

µάθηµα, β) να εκθέσει τις απόψεις των συµµετεχόντων υποκειµένων της έρευνας για τα 

γεγονότα γραµµατισµού στα οποία συµµετείχαν και τις πρακτικές γραµµατισµού που 

ισχύουν στο µάθηµα, γ) να εντάξει στα πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα  τη 

συγκεκριµένη εθνογραφική σκηνή (Βεκρής ,  2009: v).  Ο  ερευνητής  συνδέει  τις  

πρακτικές  ανάγνωσης  και  γραµµατισµού  µε  τα  διεθνή  πορίσµατα  της  

επιστήµης ,  περί  γραµµατισµού  και  τη  διεθνή  οικονοµική  και  πολιτική   

πραγµατικότητα ,  αναφέροντας  χαρακτηριστικά  ότι :  ο  ΟΟΣΑ  και  το  

Πρόγραµµα  P ISA,  στοχεύουν  στην  ανάπτυξη  της  λειτουργικής  και  

κριτικής  διάστασης  του  γραµµατισµού ,  ενώ  στο  σχολείο  του  

καλλιεργείται  η  ανάγνωση  µε  µορφή  µεταβίβασης  στο  πλαίσιο  µιας  

µεταβιβαστικής  και  ηθικοπλαστικής  εκπαίδευσης .  Το φάσµα του λειτουργικού 

γραµµατισµού δεν καλύπτεται από τις πρακτικές που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί της 

συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Πολύ περισσότερο δεν καλύπτεται ο στόχος τους 

κριτικού γραµµατισµού (Βεκρής ,  2009: 174).  Η  ανάγνωση  στη  συγκεκριµένη  

σχολική  µονάδα  σύµφωνα  µε  την  εθνογραφική  παρατήρηση  του
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ερευνητή  ακολουθε ί  […]  πρακτικές µεταβίβασης γνώσεων και απόψεων προς 

αναπαραγωγή (Βεκρής ,  2009: 173).   

Ο  ερευνητής ,  όπως  φαίνεται  από  τις  περιγραφές  του ,  εκτός  ότι  

αποδέχεται  αυθεντίες  όπως  ο  ΟΟΣΑ  και  το  P ISA, αναγνωρίζει  επίσης  

εξουσίες  όπως  ο  διευθυντής  και  η  υποδιευθύντρια  του  σχολείου  του .  

Χαρακτηριστικά  αναφέρει :  η οµάδα διεύθυνσης του σχολείου, ο διευθυντής και η 

υποδιευθύντρια, ήταν πολύ υποστηρικτική σε όποιες πρωτοβουλίες και διδακτικές 

καινοτοµίες […]  η υποστήριξη της διεύθυνσης δοκιµάστηκε και έδειξε θαυµαστή ευελιξία 

σε πρότασή µου να υλοποιηθεί άτυπο πρόγραµµα υποστήριξης αλλοδαπών µαθητών […]  

(Βεκρής ,  2009: 103).  Ο  ερευνητής  αποδέχεται  τα  πορίσµατα  διεθνών  

ερευνών  και  οργανισµών  όπως  ΟΟΣΑ  και  προσπαθεί  να  προσαρµόσει  

αυτές  τις  πρακτικές  στην  αποκεντρωµένη  σχολική  πραγµατικότητα  µε  

στόχο  την  αλληλοκατανόηση  µε  τους  συναδέλφους  εκπαιδευτικούς  και  

την  ποιοτική  βελτίωση  της  πραγµατικότητας .   

2. Ο  ερευνητής  αρχικά  φαίνεται  να  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  

θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  µε  στόχο  να  ερµηνεύσει  ο  ίδ ιος  

τις  πράξεις  τους  και  να  πάρει  αποφάσεις  σχεδιασµού  και  παρέµβασης  

κατά  την  εφαρµογή  της  ε .δ . .  ∆εν  στοχεύει  στην  αλληλοκατανόηση  και  

στην  εκµετάλλευση  της  εµπειρίας  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης .  

Συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς και µαθητές µε σκοπό την ερµηνεία των γεγονότων και των 

πρακτικών ανάγνωσης (Βεκρής ,  2009: 104).  Πέρα από τα εµπειρικά δεδοµένα και τα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα της έρευνας, που παρουσιάστηκαν σε σχετικό κεφάλαιο, για να 

σχεδιαστεί η έρευνα δράσης έκρινα απαραίτητη τη διερεύνηση στη συγκεκριµένη σχολική 

µονάδα των πρακτικών ανάγνωσης µε σκοπό την κατανόηση των κειµένων, στο µάθηµα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και των απόψεων γι’ αυτές των ίδιων των δρώντων προσώπων 

(Βεκρής ,  2009: 104).  

3.  Ο  ερευνητής  θεωρεί  ότι  το  Α .Π . ,  για  το  µάθηµα  της  Ν .  Γλώσσας ,   θα  

πρέπει  να  εµπλουτιστεί  και  να  προσαρµοστεί  στις  διεθνείς  πρακτικές  

και  θεωρίες .  ∆ε  στοχεύει  στη  ριζική  αναθεώρηση  του  Α .Π . .  

Χαρακτηριστικά  αναφέρει :  Η έρευνα αποτελούσε παρέµβαση στο Α.Π. του 

µαθήµατος της Ν. Γλώσσας και αυτό από µόνο του έθετε κάποιους περιορισµούς ως προς 

τις θεµατικές ενότητες και το περιεχόµενο των ενοτήτων. ∆εν αφαιρέθηκε καταρχάς 

κανένας από τους στόχους του Α.Π., απλώς προστέθηκε ένας παραπάνω, η συστηµατική 

διδασκαλία της ανάγνωσης των κειµένων της Ν. Γλώσσας λογοτεχνικών και µη (Βεκρής ,  

2009: 186).  Θεωρεί  το  Α .Π .  ξεπερασµένο  από  τις  διεθνείς  πρακτικές  

γραµµατισµού .  Θεωρεί  ότι  θα  πρέπει  (το  Α .Π .  και  το  σχολικό  

πρόγραµµα)  να  είναι  σε  µια  συνεχή  διαδικασία  εµπλουτισµού ,  από  τους  
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εκπαιδευτικούς  και  τους  µαθητές ,  και  όχι  ένας  γραφειοκρατικός  

ανελαστικός  οδηγός .  Χαρακτηριστικά  αναφέρει :  στη διδακτική παρέµβαση που 

επιχειρήθηκε, έγινε προσπάθεια ο µαθητής να είναι ο νέος εταίρος στη διαµόρφωση του 

σχολικού προγράµµατος στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος (Βεκρής ,  2009: 

385).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  να  συνειδητοποιήσουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  

πράξης  τις  πρακτικές  γραµµατισµού  που  εφαρµόζουν  στη  διδασκαλία  

τους  µαθήµατος  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και  να  αναλάβουν  δράση  

καλλιεργώντας  τον  λειτουργικό και  τον  κριτικό γραµµατισµό,  µε  βάση  τη  

διεθνή  θεωρία  που  έχει  προκύψει  από  έρευνες  στις  αναφερόµενες  

πρακτικές .  Επίσης  µέσω  της  συνεργασίας  εκπαιδευτικών ,  µαθητών  και  

ερευνητή ,  στο  σχολικό  περιβάλλον ,  επιδιώχθηκε  η  βελτίωση  του  

κλίµατος ,  της  σχολική  καθηµερινότητας  και  η  ανάπτυξη  του  

επαγγελµατισµού  των  εκπαιδευτικών .   Στόχος δεν ήταν ο ερευνητής να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές φιλοδοξίες, αλλά η έρευνα να συµβάλει στη συνειδητοποίηση 

των υποκειµένων και στην ανάληψη δράσης (Βεκρής ,  2009: 105) .  Η διεξαγωγή 

έρευνας σε µια σχολική µονάδα προσδοκούµε ότι θα επιφέρει θετικές αλλαγές στο κλίµα της 

σχολικής µονάδας, στη σχολική καθηµερινότητα, αφού θα αποτελούσε ευκαιρία συνάντησης 

των συναδέλφων, συνεργασίας και αφορµή για περαιτέρω αναζητήσεις µε στόχο την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη (Βεκρής ,  2009: 192).  

5. Η  αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  προβληµατισµοί  του  ερευνητή  

για  τη  διδακτική  πράξη ,  οι  πρακτικές  διδασκαλίας  της  Ν .  Γλώσσας  στο  

Γυµνάσιο  και  ο  συσχετισµός  τους  µε  τις  διεθνείς  πρακτικές  του  

λειτουργικού  και  του  κριτικού  γραµµατισµού .  Στόχος  του  ερευνητή  

ήταν  τόσο  η  κατανόηση  αυτών  των  πρακτικών  όσο  και  αλλαγή  τους  σε  

επίπεδο  αποκεντρωµένης  σχολικής  πραγµατικότητας .  Στη δεύτερη φάση, 

αξιοποιώντας: α) την εµπειρία και τα δεδοµένα από την εθνογραφική παρατήρηση, τα 

οποία αναδίδουν µια αλλοτριωµένη σχέση των υποκειµένων της έρευνας µε τα κείµενα του 

µαθήµατος (Α.Π., διδακτικά βιβλία) και τις παιδαγωγικές πρακτικές, β) τη θεωρία του 

Κριτικού Γραµµατισµού και γ) το µοντέλο των αναγνωστικών πρακτικών ή αναγνωστικών 

ρόλων των P. Freebody και  A. Luke, σχεδίασα έρευνα δράσης µε στόχο την παρέµβαση 

στο Α.Π. του µαθήµατος ως προς τις πρακτικές ανάγνωσης κειµένων, αφηγηµατικών και µη  

(Βεκρής ,  2009: v).   

6. Ο  ερευνητής  αποδέχεται  τη  θεωρητική  και  επιστηµονική  γνώση  που  

αναφέρεται  στο  θέµα  και  στη  µεθοδολογία  της  έρευνας  του  και  

προσπαθεί  µέσω  της  πράξης  να  προσαρµόσει  τη  γνώση  στην  

αποκεντρωµένη  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα ,  συνδέοντας  τη  θεωρία  µε  

την  πράξη .  Η πορεία που ακολούθησα στην έρευνα βασίστηκε στα πέντε στάδια που 
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προτείνει ο P. F. Carspecken (1996: 40-43) (Βεκρής ,  2009: 107).  Ο σχεδιασµός 

της παρέµβασης στηρίχθηκε στο πρόγραµµα MyRead […] που υποστηρίζουν από κοινού η 

Κυβέρνηση της Αυστραλίας, και το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας […]  (Βεκρής, 2009: 

175). 

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ερµηνευτικά-ποιοτικά  ερευνητικά  

εργαλεία :  την  εθνογραφική  παρατήρηση-µικροεθνογραφική  κριτική  

προσέγγιση ,  τη  συµµετοχική  παρατήρηση  και  τη  συνέντευξη .  ∆εν επέλεξα 

το µοντέλο της παρέµβασης του ερευνητή, που αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως κάτι στο 

οποίο επενεργεί, χωρίς τη συµµετοχή των ατόµων που είναι οργανικό µέρος της 

εθνογραφικής σκηνής (Βεκρής ,  2009:  104) .   ∆ιεξήγαγε  […]  Συνεντεύξεις µε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές µε σκοπό την ερµηνεία των γεγονότων και των πρακτικών 

ανάγνωσης (Βεκρής ,  2009: 104).  Αναλύε ι  ερµηνευτικά  τα  δεδοµένα  από  

την  εθνογραφική  του  παρατήρηση ,  από  τις  συνεντεύξεις  καθηγητών ,  

µαθητών ,  τους  αναστοχασµούς  τους  (εκπαιδευτικών ,  µαθητών ,  του  

ιδ ίου )   µετά  από  τις  διδακτικές  παρεµβάσεις .  

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  από  την  έρευνα  είναι  λειτουργική  και  

διαδικαστική .  Στόχος  της  έρευνας  ήταν  µέσω  της  συµµετοχής  

εκπαιδευτικών ,  µαθητών ,  ερευνητή  να  καλλιεργηθεί  στο  σχολείο  µια  

κουλτούρα  εµπλουτισµού  του  Α .Π .  της  Ν .  Γλώσσας  στην  κατεύθυνση  

του  λειτουργικού  και  κριτικού  γραµµατισµού ,  όσον  αφορά  τις  πρακτικές  

ανάγνωσης  κειµένων  χωρίς  να  θιγεί  η  βασική  δοµή  του  Α .Π .  του  

µαθήµατος .  Τη  γνώση  που  αποκτάται  τη  διαχειρίζεται  ο  ερευνητής  ως  

αφετηρία  για  παραπέρα  […]  υποθέσεις και προτάσεις εργασίας […]  (Βεκρής ,  

2009: 104).  

9. Οι  εκπαιδευτικο ί  συµµετέχουν  στην  έρευνα  εθελοντικά  µε  πολλές  

επιφυλάξεις  […]  για την κάπως εξουσιαστική ιδιότητα του ερευνητή (Βεκρής ,  

2009: 105).  Οι τέσσερις από τις επτά φιλολόγους ανταποκρίθηκαν µε προθυµία 

(Βεκρής ,  2009: 109).  Οι εκπαιδευτικοί επεδίωκαν την επαγγελµατική τους εξέλιξη στη 

διδακτική της Γλώσσας, σε’ να µάθηµα στο οποίο κατ’ εξοχήν νιώθουν ελλιπείς και 

αναποτελεσµατικοί (Βεκρής ,  2009: 191).  Ο  ερευνητής  λειτουργεί  πότε  ως  

κριτικός φίλος πότε  ως  εφαρµοστής  των  διδακτικών  παρεµβάσεων .  Οι  

µαθητές  ως  υποκείµενα  της  έρευνας  συνδιαµορφώνουν -εµπλουτίζουν  το  

Α .Π .  του  µαθήµατος .  Η  σχέση  ερευνητή  και  υποκειµένων  (καθηγητών  

και  µαθητών )  δεν  είναι  ισότιµη .  Ο  ερευνητής  έχει  την  πρωτοβουλία  του  

σχεδιασµού ,  της  επιλογής  των  εργαλείων ,  ενώ  καθηγητές  και  µαθητές  

έχουν  λόγο  στον  εµπλουτισµό  του  Α .Π . .  ∆ιατήρησα την καινοτοµία της Τάνιας, 

να διδάσκουµε τις ενότητες, ανάλογα µε το βαθµό ενδιαφέροντος των µαθητών (Βεκρής ,  

2009: 190).  Φαίνεται  πως  µέλη  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου  αποκτούν  
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επαρκή  εµπειρία ,  ώστε  να  οργανώσουν  τον  επόµενο  χρόνο  δειγµατικές  

διδασκαλίες  παρουσία  της  Σχολικής  Συµβούλου  και  […]  να συγκροτήσουν 

οµάδα εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων, που θα διερευνήσει περεταίρω καινοτόµες 

διδακτικές πρακτικές διδασκαλίας εστιασµένες στην κατανόηση (Βεκρής ,  2009: 397).   

10. Ο  ερευνητής  µε  το  τέλος  της  έρευνας  αξιολογεί  τις  διαδικασίες ,  την  

ποιότητα  και  την  εγκυρότητα  της  νέας  γνώσης  που  αποκτήθηκε   και  

διατυπώνει  υποθέσεις  εργασίας  και  προτάσεις  για  τη  διδακτική  της  Ν .  

Γλώσσας  στο  Γυµνάσιο  και  την  Παιδαγωγική  της  Ανάγνωσης .  Στην εκ των 

υστέρων ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, αναδεικνύονται πτυχές της έρευνας από την 

αποκτηθείσα εµπειρία του ερευνητή και των συµµετεχόντων στην έρευνα (Βεκρής ,  

2009: 104).  Η  αξιολόγηση  ως  θετικιστ ική  πρακτική  παίζει  ουσιαστικό  

ρόλο  κατά  τη  υλοποίηση  των  ερευνητικών  παρεµβάσεων .    

 

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  καθαρά  πρακτική-

τεχνική  έ .δ .  στην  οποία  εφαρµόζονται  καινούριες  µέθοδοι -πρακτικές  

ανάγνωσης  στην  κατεύθυνση  του  λειτουργικού  και  κριτικού  

γραµµατισµού  χωρίς  να  αµφισβητούνται  οι  βασικές  αρχές  του  Α .Π .  και  

οι  ιεραρχικές  δοµές  της  σχολικής  πραγµατικότητας .  Οι  εκπαιδευτικοί  

που  συµµετέχουν  σε  αυτή  αναπτύσσουν  τον  επαγγελµατισµό  τους  και  

αποκτούν  διαδικαστική  και  λειτουργική  γνώση ,  που  αναδύεται  µέσα  από  

εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  διδακτική  πράξη .  Ο  ερευνητής  µε  

παρεµβάσεις  καταφέρνει  να  ευαισθητοποιήσει  ένα  µέρος  του  διδακτικού  

προσωπικού  το  οποίο  συνεχίζει  το  έργο  του  (του  ερευνητή)  τα  επόµενα  

χρόνια .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  

της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Βεκρής Ε./Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, ΦΚΣ/2009 

Πρακτικές ανάγνωσης 
κειµένων/∆ιδακτική της Ν. 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο/1, 5 έτη 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

Χ Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Πανεπιστήµιο  Αιγαίου  

 

Φεσάκης ,  Γ .  (2003).  Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Υπολογιστικών Περιβαλλόντων 

Μοντελοποίησης και Ειδικότερα των Σχεσιακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων 

∆εδοµένων.   

 

1. Η  διατριβή  εστιάζεται  στα  υπολογιστικά  περιβάλλοντα  γενικού  

σκοπού  τα  οποία  δεν  εξαρτώνται  από  κάποιο  επιστηµονικό  πεδίο  και  

µπορούν  να  εφαρµοστούν  στην  επίλυση  προβληµάτων  καθηµερινής  

ζωής .  Από  τα  συστήµατα  αυτά  µελετάται  επισταµένως  η  διαχείριση  

βάσεων  δεδοµένων .  Η  µελέτη  αφορά  θέµατα  σχεδιασµού ,  χρήσης  και  

αξιοποίησης  βάσεων  δεδοµένων  σε  γενικές  δραστηριότητες  µάθησης  στα  

πλαίσια  διαφόρων  διδακτικών  αντικειµένων  της  δευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης .  Ο  ερευνητής  επικαλείται  για  την  ανάγκη  εφαρµογής  της  

έρευνας  τις  ραγδαίες  µεταβολές  στις  Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  

των  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) ,  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  για  την  εκπαιδευτική  

αξιοποίηση  των  ΤΠΕ ,  τα  ελληνικά  ΑΠ  για  την  εφαρµογή  των  ΤΠΕ  στην  

εκπαίδευση  και  την  έλλειψη  εφαρµογής  αυτών  των  καινοτόµων  

εργαλείων  στη  διδασκαλία  των  Μαθηµατικών ,  της  Γλώσσας  της  Φυσικής  

από  τους  εκπαιδευτ ικούς  της  ∆ευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης .  Η  βασική  

ερευνητική  µεθοδολογική  προσέγγισης  στην  έρευνα  είναι  η  έρευνα  

δράσης .  Ένας  συνδυασµός  εφαρµογής  ενός  στοχοθετικού  τεχνικού  

µοντέλου  οργάνωσης  και  σχεδιασµού  µαθηµάτων  Γενικής  Παιδείας  µε  

τις  ΤΠΕ  κύρια  µε  τη  χρήση  βάσεων  δεδοµένων  (Β∆) .  Ο  ερευνητής  

αντιµετωπίζει  τα  πλαίσια  που  θέτει  η  εκπαίδευση ,  ΑΠ ,  θεσµικά  πλαίσια ,  

ερµηνευτικά  αποδεχόµενος  ότι  η  πραγµατικότητα  δεν  µπορεί  να  

ελεγχθεί  πειραµατικά  – ποσοτικά  – θετικιστικά .  Η διατριβή εστιάζεται στα 

υπολογιστικά περιβάλλοντα γενικού σκοπού επειδή είναι ανεξάρτητα συγκεκριµένου 

επιστηµονικού πεδίου και µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη µεταφορά γνώσης από πεδίο 

σε πεδίο όσο και στην επίλυση προβληµάτων καθηµερινής ζωής […] Στη συνέχεια 

διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα, περιγράφεται ο σχεδιασµός της έρευνας δράσης 

παρατίθεται η ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων. […] Η έρευνα αφορά τις ιδέες των 

µαθητών της Β΄ τάξης του Λυκείου και των ΤΕΕ για τις βάσεις δεδοµένων, τις δυσκολίες 

στο σχεδιασµό Β∆, την αξιολόγηση της προτεινόµενης διδακτικής προσέγγισης, την 

ανάλυση των δυσκολιών των µαθητών στην αναπαράσταση συσχετίσεων κατά τον τυπικό 

σχεδιασµό Β∆ και τα χαρακτηριστικά της εµπλοκής των µαθητών σε δραστηριότητες 

µάθησης που βασίζονται στο σχεδιασµό Β∆  (Φεσάκης ,  2003: 7).  Τις τελευταίες 

δεκαετίες οι ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουλάχιστον κοινωνίες γνωρίζουν άµεσα 
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ραγδαίες εξελίξεις µεταβολές από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). […] η κατάσταση αυτή εδραίωσε τις απαιτήσεις για προσαρµογή 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε να αναλάβει την εξοικείωση των πολιτών µε τις ΤΠΕ 

[…] Στα πλαίσια των παραπάνω απαιτήσεων είχαµε την τελευταία δεκαετία στη χώρα µας 

διάφορες δράσεις όπως: η σύνταξη Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής και 

την εισαγωγή του µαθήµατος της Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια και την Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (Φεσάκης ,  2003: 22).  Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µπορεί να 

στηριχθεί σε µια ευρύτερη θεώρηση που να επιτρέπει ελεγχόµενη στοχοθεσία, σχεδιασµό 

και υλοποίηση […] η διατριβή φιλοδοξεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, µε τη 

µελέτη της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των µοντέλων και της µοντελοποίησης  (Φεσάκης ,  

2003: 23).  Ο αποδοτικός σχεδιασµός της οργάνωσης των µαθηµάτων αυτών, χρειάζεται 

ερευνητική τεκµηρίωση ενώ η εφαρµογή τους διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης 

αξιολόγησης και διόρθωσης (Φεσάκης ,  2003: 25).  Για τη διαµόρφωση της 

µεθοδολογίας της έρευνας στα πλαίσια της διατριβής υιοθετείται η ερµηνευτική κατεύθυνση 

της Παιδαγωγικής […] τα κοινωνικά φαινόµενα είναι υποκειµενικής φύσης και η εξέλιξή 

τους εξαρτάται από τον τρόπο που τα βιώνουν τα εµπλεκόµενα άτοµα (Φεσάκης ,  2003: 

229).  Η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού προβλέπεται από το Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα για την περίπτωση των εργαστηριακών µαθηµάτων για τµήµατα που υπερβαίνουν 

ένα συγκεκριµένο αριθµό µαθητών (Φεσάκης ,  2003: 235).  

2. Ο  ερευνητής  είναι  ο  ίδ ιος  εκπαιδευτικός  της  τάξης  και  συνεργάζεται  

µε  ακόµα  έναν  καθηγητή  πληροφορικής  που  παίζει  τον  ρόλο  του  

κριτικού  φίλου .  Ο  ερευνητής  επειδή  διεξάγει  µια  ατοµική  έρευνα  

ενδιαφέρεται  για  τις  απόψεις  και  τις  παρανοήσεις  των  µαθητών  σχετικά  

µε  τις  βάσεις  δεδοµένων .  Η έρευνα έγινε µέσα σε ενεργές τάξεις µε ρεαλιστικές 

συνθήκες, για το λόγο αυτό το πλήθος των συµµετεχόντων στις δραστηριότητες συλλογής 

ερευνητικών δεδοµένων είναι µεταβλητό. Ο ερευνητής ήταν ταυτόχρονα και διδάσκων µαζί 

µε ένα ακόµα καθηγητή Πληροφορικής που ήταν ενήµερος για την έρευνα και έπαιξε συχνά 

τον ρόλο κριτή όπως αυτός εννοείται στα πλαίσια της έρευνα δράσης (Φεσάκης ,  2003:  

235).     

3. Ο  ερευνητής  αντιλαµβάνεται  το  ΑΠ  στοχοθετικό  αλλά  σε  συνεχή  

διαδικασία  αξιολόγησης  και  βελτίωσης  µέσα  από  την  εφαρµογή  του  

στην  πράξη .  Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µπορεί να στηριχθεί σε µια 

ευρύτερη θεώρηση που να επιτρέπει ελεγχόµενη στοχοθεσία, σχεδιασµό και υλοποίηση […] 

η διατριβή φιλοδοξεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, µε τη µελέτη της 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης των µοντέλων και της µοντελοποίησης  (Φεσάκης ,  2003: 

23).  Η τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών να γίνεται κατόπιν συστηµατικών 

ερευνών και η διαδικασία της να είναι συνεχής και µε µηχανισµούς ανάδρασης και 

βελτίωσης (Φεσάκης ,  2003: 374).  
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4. Σκοπός  της  έρευνα  αποτέλεσε  η  ανάγκη  εφαρµογής  της  θεωρίας  στην  

πράξη  και  η  ανάγκη  σύνδεσης  του  ΑΠ  µε  την  εκπαιδευτική  πράξη  ώστε  

να  εντοπιστούν  και  να  ελεγχθούν  οι  αδυναµίες  του . Ο αποδοτικός σχεδιασµός 

της οργάνωσης των µαθηµάτων αυτών, χρειάζεται ερευνητική τεκµηρίωση ενώ η εφαρµογή 

τους διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης αξιολόγησης και διόρθωσης […]  Στη διατριβή 

επιθυµώντας να συνεισφέρουµε και προς αυτή την κατεύθυνση, µελετάται η µοντελοποίηση 

δεδοµένων στα πλαίσια του σχεδιασµού Β∆. Η µελέτη αφορά τόσο στη διδακτική της 

οργάνωσης όσο και στη γενικότερη διδακτική αξία (Φεσάκης ,  2003: 24-25).  Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η διδασκαλία έγινε σε εργαστήριο ειδικά διαµορφωµένο µε τη 

χρήση λογισµικού εξ αποστάσεως ελέγχου των σταθµών εργασίας των µαθητών και 

προβολέα δεδοµένων που επέτρεπε την διαοµαδική επικοινωνία χωρίς φυσικές 

µετακινήσεις  (Φεσάκης ,  2003: 369).  Από τις αναλύσεις και τα ερευνητικά πορίσµατα 

της διατριβής µπορούν να διατυπωθούν ορισµένες προτάσεις για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος […] Τα σχολικά εγχειρίδια και τα προγράµµατα σπουδών εκτός 

από τη συνεπή χρήση των εννοιών µπορούν να περιέχουν δραστηριότητες µοντελοποίησης 

(προσοµοίωση έτοιµων και σχεδιασµό νέων) µε κατάλληλα λογισµικά (Φεσάκης ,  2003:  

373).       

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  επιστηµονικές  αναζητήσεις  του  

ερευνητή .  Ο  ερευνητής  έχει  εξ  αρχής  καθορίσει  το  πρόβληµα  και  τα  

ερευνητικά  εργαλεία  και  τις  µεθόδους  συλλογής  δεδοµένων  που  θα  

χρησιµοποιηθούν .  Η αφετηρία της έρευνα µπορεί να αναλυθεί σε δύο άξονες. Ο 

πρώτος αφορά στη διαδικασία εξοικείωσης των µαθητών µε τη µοντελοποίηση δεδοµένων, 

ενώ ο δεύτερος στην εµπλοκή των µαθητών σε γενικές διδακτικές δραστηριότητες µε 

µοντελοποίηση δεδοµένων  (Φεσάκης ,  2003: 232).  Η συλλογή των δεδοµένων για την 

αποσαφήνιση της κατάστασης αφετηρίας είχε διάρκεια ενός σχολικού έτους (Φεσάκης ,  

2003: 234).  

6. Η  θεωρία  για  τον  ερευνητή  αποτελεί  αφετηρία  που  δοκιµάζεται  στην  

πράξη .  Ερευνητής  ελέγχει  το  βαθµό  εφαρµογής  της  θεωρίας  στην  πράξη  

µε  στόχο  την  κατανόηση  της  πράξης  αλλά  και  την  προσαρµογή  της  σε  

θεωρητικά  µοντέλα  διδασκαλίας .  Έχει  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις  στην  

γνώση  και  επιλέγει  δραστηριότητες  που  αναδεικνύουν  τη  γνώση  που  

ενυπάρχει  µέσα  στις  ιδέες  και  πράξεις  των  µαθητών .  Η διδασκαλία µε 

δραστηριότητες µοντελοποίησης δε θεωρεί τους µαθητές παθητικούς δέκτες πληροφορίας 

αλλά ενεργούς συµµετέχοντες στην κατασκευή γνώσης. […] Οι διδάσκοντες δεν είναι απλά 

παροχείς πληροφορίας αλλά διαχειριστές των µαθησιακών καταστάσεων και υποστηριχτές 

του έργου των µαθητών  (Φεσάκης ,  2003: 363).  

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  εργαλεία  συλλογής  και  ποσοτικά  

εργαλεία  επεξεργασίας  δεδοµένων  καθώς  και  το  πειραµατικό  
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θετικιστικό  «παράδειγµα» στις  διαδικασίες  της  έρευνας .  Στην έρευνα 

επιλέχθηκαν να συµµετάσχουν 17 µαθητές της Β΄τάξης του 4ου Ενιαίου Λυκείου Ρόδου και 

41 µαθητές του 2ου ΤΕΕ Ρόδου (Φεσάκης ,  2003: 234).  Η έρευνα έγινε µέσα σε 

ενεργές τάξεις µε ρεαλιστικές συνθήκες, για το λόγο αυτό το πλήθος των συµµετεχόντων 

στις δραστηριότητες συλλογής ερευνητικών δεδοµένων είναι µεταβλητό. Ο ερευνητής ήταν 

ταυτόχρονα και διδάσκων µαζί µε ένα ακόµα καθηγητή Πληροφορικής που ήταν ενήµερος 

για την έρευνα και έπαιξε συχνά τον ρόλο κριτή όπως αυτός εννοείται στα πλαίσια της 

έρευνα δράσης (Φεσάκης ,  2003: 235).  […] τα δεδοµένα κατηγοριοποιούνται και 

αναλύονται µέσω των παραγόµενων κατανοµών συχνοτήτων. […] Η MCA (Multiple 

Correspondence Analysis) αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη διερεύνηση συσχετίσεων 

µεταξύ ποιοτικών µεταβλητών και ειδικότερα για την περίπτωση που τα ερευνητικά 

δεδοµένα προκύπτουν από την ταυτόχρονη µέτρηση πολλών παραµέτρων. Η µέθοδος 

παρέχει αποδοτικά εργαλεία που βοηθούν στην προσπάθεια υπέρβασης των ενδογενών 

περιορισµών της περιγραφικής Στατιστικής καθώς παρέχει δυνατότητες όπως η 

οµαδοποίηση µεταβλητών προκειµένου να διερευνηθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές 

µεταξύ των οµάδων και η ανίχνευση εξαρτήσεων µεταξύ των µεταβλητών  (Φεσάκης ,  

2003: 282).  

8. Ο  ερευνητής  δε  µπορούµε  να  ισχυριστούµε  ότι  κάνει  γενικεύσεις  για  

τη  γνώση  που  αποκτήθηκε .  Κάνει  όµως  κάποιες  προτάσεις  για  

παρεµβάσεις  – βελτιώσεις  στο  εκπαιδευτικό  σύστηµα  που  έχουν  το  

χαρακτήρα  νουθεσιών .  Από τις αναλύσεις και τα ερευνητικά πορίσµατα της διατριβής 

µπορούν να διατυπωθούν ορισµένες προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. […] 1. Προτείνεται η συστηµατική αξιοποίηση της έννοιας του µοντέλου και 

της µοντελοποίησης στα προγράµµατα σπουδών (ΠΣ) και τα σχολικά εγχειρίδια 

τουλάχιστον των θετικών επιστηµών […] 2. Τα σχολικά εγχειρίδια για τα παραπάνω ΠΣ 

εκτός από τη συνεπή χρήση των «εννοιών» µπορούν να περιέχουν δραστηριότητες 

µοντελοποίησης µε κατάλληλα λογισµικά. […] 3. Τα ΠΣ Πληροφορικής µπορούν 

τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις να εστιάζουν όχι τόσο στα µοντέλα της ίδιας της επιστήµης 

όσο στην εξοικείωση µε τα συστήµατα αναπαράστασης γενικού σκοπού που υποστηρίζει 

[…] Η τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών να γίνεται κατόπιν συστηµατικών 

ερευνών και η διαδικασία τους να είναι συνεχής και µε µηχανισµούς ανάδρασης και 

βελτίωσης (Φεσάκης ,  2003: 374).  

 9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  οι  µαθητές  είναι  δεν  είναι  απλά  το  δείγµα  

της  έρευνας .  Συµµετέχουν  µε  τις  απόψεις  τους  στην  αναδόµηση  της  

γνώσης  και  στη  βελτίωσης  των  διδακτικών  µοντέλων  διδασκαλίας .  Την  

εξουσία  όµως  του  σχεδιασµού  και  της  υλοποίησης  της  έρευνας  την  έχει  

ο  ερευνητής  ο  οποίος  φαίνεται  να  βρίσκεται  και  σε  µια  ανώτερη  

ιεραρχικά  θέση  ακόµη  και  από  τον  συνεργάτη  του  που  επέλεξε  ως  
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κριτικό  φίλο .  Η διδασκαλία µε δραστηριότητες µοντελοποίησης δε θεωρεί τους µαθητές 

παθητικούς δέκτες πληροφορίας αλλά ενεργούς συµµετέχοντες στην κατασκευή γνώσης. 

[…] Οι διδάσκοντες δεν είναι απλά παροχείς πληροφορίας αλλά διαχειριστές των 

µαθησιακών καταστάσεων και υποστηριχτές του έργου των µαθητών  (Φεσάκης ,  2003: 

363). Ο ερευνητής ήταν ταυτόχρονα και διδάσκων µαζί µε ένα ακόµα καθηγητή 

Πληροφορικής που ήταν ενήµερος για την έρευνα και έπαιξε συχνά τον ρόλο κριτή όπως 

αυτός εννοείται στα πλαίσια της έρευνα δράσης (Φεσάκης ,  2003: 235).     

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  το  βαθµό  επίτευξης  των  αρχικών  στόχων  και  

τις  διαδικασίες  µέσα  από  τις  οποίες  επιτεύχθηκαν  αυτοί  οι  στόχοι .  Η 

µελέτη αφορά θέµατα ∆ιδακτικής των βάσεων δεδοµένων (Β∆) καθώς και τη δυνατότητα 

αξιοποίησής τους σε γενικές δραστηριότητες µάθησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα 

συµπεράσµατα της έρευνας αφορούν τις ιδέες των µαθητών (16 ετών) για τις Β∆,  τις 

δυσκολίες στο σχεδιασµό Β∆, την αξιολόγηση της προτεινόµενης διδακτικής προσέγγισης 

και στα χαρακτηριστικά της εµπλοκής των µαθητών σε δραστηριότητες µάθησης µε 

σχεδιασµό Β∆  (Φεσάκης ,  2003: 405).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  πρακτικό  µε  

πολλά  τεχνικά  χαρακτηριστικά .  Το  µοντέλο  έρευνας  που  εφαρµόζεται  

είναι  πειραµατικό .  Ο  ερευνητής  αποφασίζει  για  τα  εργαλεία  και  το  

σχεδιασµό  της  έρευνας .  Η  έρευνα  στόχο  έχει  τη  βελτίωση  της  θεωρίας  

µέσα  από  την  πράξη .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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µαθητές πρωτοβάθµιας, ολιγοθέσιων και αποµακρυσµένων σχολείων της Ελλάδας. 

 

1. Η  έρευνα  στοχεύει  στη  διαµόρφωση  ενός  παιδαγωγικού  πλαισίου  για  

την  εφαρµογή  σχολικής  συµπληρωµατικής  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  

σε  θέµατα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  σε  µαθητές /τριες  ολογοθέσιων  

σχολείων .  Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσε  η  αναγκαιότητα  εφαρµογής  

προγραµµάτων  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  στα  Ολιγοθέσια  σχολεία .  Το  

πρόγραµµα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  που  εφαρµόστηκε  αφορούσε  

την  προστασία  της  Μεσογείου  και  είχε  το  τίτλο  «Ο  Καπετάν  ΣΟΣ ,  η  

παρέα  του  και  το  κινούµενο  νησί». Η  ερευνήτρια  κάνει  αναφορές  στις  

πρακτικές  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  σε  διεθνές  επίπεδο .  Η  ίδ ια ,  είναι  

υπεύθυνη  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  στο  Ν .  Κυκλάδων ,  στον  οποίο  

οι  εκπαιδευτικοί ,  όπως  αναφέρει ,  λόγω  των  συνεχών  µεταθέσεων  δεν  

προλαβαίνουν  να  επιµορφωθούν  σε  θέµατα  περιβαλλοντικής  

εκπαίδευσης  και  να  έχουν  συνέχεια  τα  περιβαλλοντικά  προγράµµατα ,  

κύρια   στα  ολιγοθέσια  σχολεία .  Η  ερευνήτρια  είναι  η  δηµιουργός  του  

εκπαιδευτικούς  υλικού  «Καπετάν  ΣΟΣ» το  οποίο  εφαρµόζει  και  

αξιολογεί  σε  εφαρµογές  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  σε  ολιγοθέσια  

σχολεία  της  Ελλάδα .  Στόχος  της  είναι  η  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  

διαδικασίας  και  η  κατανόηση  της  θεωρίας  για  την  εξ  αποστάσεως  

εκπαίδευση  µέσα  από  την  πράξη .  Η  έρευνα  δράσης  αποτελεί  την  κύρια  

ερευνητική  µεθοδολογία  που  εφαρµόζει  η  ερευνήτρια .  Η  ερευνήτρια  

κάνει  αναφορές  σε  αυθεντίες  που  καθορίζουν  παγκόσµια  τα  ΑΠ  όπως  η  

Unesco. Στην  έρευνα  συµµετέχουν  8 εκπαιδευτικοί ,  3 ανεξάρτητοι  

παρατηρητές  και  101 µαθητές  ολιγοθέσιων  σχολείων .  Η  ερευνήτρια  

αποδέχεται  ερµηνευτικά  τα  θεσµικά  εκπαιδευτικά  πλαίσια .  Ζητά  την  

άδεια  διεξαγωγής  της  έρευνας  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  αλλά  

αναλαµβάνει  πρωτοβουλίες  εφαρµογής  της  έρευνας  πριν  της  δοθεί  

επίσηµα  η  άδεια .  Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  βελτίωση  και  η  

συµπλήρωση  της  εκπαιδευτικής  πράξης  στα  πλαίσια  του  ΑΠ  που  αφορά  

την  περιβαλλοντική  εκπαίδευση .  Στην έρευνα αυτή επιχειρείται η διαµόρφωση 

ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρµογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 

θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µαθητές/τριες ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείω
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αποµακρυσµένων περιοχών. Η διαµόρφωση των αρχών αυτού του εκπαιδευτικού πλαισίου 

στοχεύει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, στον εµπλουτισµό του µαθησιακού 

τους περιβάλλοντος και στην αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης των µαθητών/τριών 

των ολιγοθέσιων και αποµακρυσµένων σχολείων της Ελλάδας (Μανούσου ,  2008: 

17).  Η αξιοποίηση και ο συνδυασµός των δεδοµένων της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

οδήγησε στην ανάπτυξη Πολυµορφικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την εξ αποστάσεως 

εφαρµογή ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούσε στο 

περιβάλλον της Μεσογείου και είχε τίτλο: «Ο Καπετάν ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούµενο 

νησί» (Μανούσου ,  2008: 17).  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια µορφή 

εκπαίδευσης, η οποία σε διεθνές επίπεδο έχει σηµαντική ιστορία πίσω της, καθώς υπάρχουν 

χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., στις οποίες εφαρµόζεται 

από το τέλος του 19ου αιώνα, και επεκτείνεται στις αρχές του 20ου και σε άλλες χώρες 

(Βασάλα, 2005, Μανούσου, 2003) (Μανούσου ,  2008: 19).   Μια πρώτη αφορµή για 

την επιλογή του θέµατος υπήρξε η προσωπική µου εµπειρία ως υπεύθυνης περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στο Ν. Κυκλάδων, όπου σύντοµα διαπίστωσα ότι ο µεγάλος αριθµός 

πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών, αποτελούσε τροχοπέδη στην προώθηση και υλοποίηση 

των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μανούσου ,  2008: 72).  Υπάρχουν 

ενδιαφέρουσες έρευνες και εφαρµογές (Βασάλα & Γεωργιάδου, 2006, Unesco, 2005, 

Setzer & Lewis, 2005, Unesco, 2003, Φλογαΐτη & Βασάλα, 2001) για τις δυνατότητες 

συµβολής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μανούσου ,  2008: 

75).  Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα προέρχεται από την Unesco, 2004 µε τίτλο: 

«Βελτιώνοντας την Ποιότητα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσω της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης» […] (Μανούσου ,  2008: 82).  Ωστόσο είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

ο χρονικός περιορισµός προέκυψε εξαιτίας των αργών γραφειοκρατικών διαδικασιών του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως προς την έγκριση της άδειας διεξαγωγής της έρευνας (Μανούσου ,  2008: 

340).  

2. Η  ερευνήτρια  δε  φαίνεται  να  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  

των  εκπαιδευτικών  ούτε  φαίνεται  να  συµµετάσχουν  οι  εκπαιδευτικοί  

ισότιµα  στο  σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  της  έρευνας .  Η  ερευνήτρια  

παράγει  το  εκπαιδευτικό  υλικό  το  οποίο  εφαρµόζεται  µέσω  εξ  

αποστάσεως  δράσεων  και  οι  εκπαιδευτικοί  απλά  υλοποιούν  τη  δράση  

και  επιµορφώνονται  για  τις  απαιτήσεις  του .  ∆ιατυπώνονται υποθέσεις και 

ελέγχεται η επιβεβαίωση ή µη των αρχικών υποθέσεων µέσω της δράσης, της εφαρµογής 

του υλικού.  […] ξεκινάµε µε την υπόθεση και εκτίµηση ότι η εξ αποστάσεως εφαρµογή της 

(της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) θα συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, και θα προωθήσει την επίτευξη των στόχων της (Μανούσου ,  

2008: 77).  1ο στάδιο: Ενηµέρωση επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Κατά το στάδιο αυτό



 

 - 296 - 

ενηµερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετείχαν µε τις τάξεις τους στο πρόγραµµα για 

τον τρόπο εφαρµογής και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. Επιµορφώθηκαν σχετικά µε το 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό και τις παιδαγωγικές του απαιτήσεις (Μανούσου ,  

2008: 87).  Στην παρούσα διαδικασία, η ερευνήτρια είχε το ρόλο του αποµακρυσµένου 

εκπαιδευτικού, η οποία συµµετείχε ενεργά καθώς συντόνιζε τη διαδικασία, επικοινωνούσε 

µε τα παιδιά, παρακολουθούσε την πορεία των εργασιών διευκολύνοντας τη λύση διαφόρων 

προβληµάτων, συνεργάζονταν µε τους εκπαιδευτικούς, συµµετείχε στην υλοποίηση 

δραστηριοτήτων των µαθητών/τριών όταν κρίνονταν απαραίτητο, όπως οι µελέτες πεδίου, 

τα θεατρικά παιχνίδια κ.ά. (Μανούσου ,  2008: 88).  

3. Η  ερευνήτρια  θεωρεί  σηµαντική  και  αναγκαία  την  τροποποίηση  και  

τον  εµπλουτισµό  του  ΑΠ  στα  ολιγοθέσια  σχολεία  στη  βάση  της  παροχής  

ίσων  ευκαιριών  και  διατήρησης  πολιτισµικών  πυρήνων  στην  ύπαιθρο .  

Πιστεύοντας ότι τα µικρά ολιγοθέσια αποµακρυσµένα σχολεία είναι πυρήνες ζωής και 

πολιτισµού για τις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, αναζητάµε και υποστηρίζουµε λύσεις 

και διαδικασίες, οι οποίες θα στηρίξουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης 

που παρέχουν    (Μανούσου ,  2008: 347).  Με βάση την απλή και µόνο λογική είναι 

δύσκολο να υποστηρίξει ή να αποδείξει κανείς ότι οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες των µαθητών 

µια αστικής περιοχής είναι ίδιες µε εκείνες των µαθητών µια αποµακρυσµένης και 

αποµονωµένης περιοχής […] βέβαια εξετάζοντας διεξοδικά και καλοπροαίρετα το ζήτηµα, 

διαπιστώνουµε ότι τα τελευταία χρόνια βέβαια, υπάρχει καταιγισµός προτάσεων 

καινοτοµιών, οι οποίες προωθούν την ανάδειξη των τοπικών στοιχείων καθώς τα 

προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα Πολιτιστικά, αλλά και η Ευέλικτη Ζώνη, 

προτείνουν την υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν στο τοπικό περιβάλλον και 

πολιτισµό  (Μανούσου ,  2008: 74).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  προσαρµογής  

του  ΑΠ  στις  αποκεντρωµένες  τοπικές  πραγµατικότητες .  Η  ερευνήτρια  

µελετά  της  δυνατότητες  εφαρµογής  ενός  αποκεντρωµένου  ΑΠ  

περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  µέσω  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  µε  

στόχο  να  εµπλουτιστεί  το  ήδη  υπάρχον  ΑΠ .  Μια πρώτη αφορµή για την επιλογή 

του θέµατος υπήρξε η προσωπική µου εµπειρία ως υπεύθυνης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

στο Ν. Κυκλάδων, όπου σύντοµα διαπίστωσα ότι ο µεγάλος αριθµός πρωτοδιόριστων 

εκπαιδευτικών, αποτελούσε τροχοπέδη στην προώθηση και υλοποίηση των προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μανούσου ,  2008: 72). Στην έρευνα αυτή επιχειρείται 

η διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρµογή της σχολικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µαθητές/τριες ολιγοθέσιων 

δηµοτικών σχολείων, αποµακρυσµένων περιοχών. Η διαµόρφωση των αρχών αυτού του 

εκπαιδευτικού πλαισίου στοχεύει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, στον 

εµπλουτισµό του µαθησιακού τους περιβάλλοντος και στην αναβάθµιση της ποιότητας 
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εκπαίδευσης των µαθητών/τριών των ολιγοθέσιων και αποµακρυσµένων σχολείων της 

Ελλάδας (Μανούσου ,  2008: 17).  Οι προοπτικές για την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας είναι να δηµιουργηθεί, αξιοποιώντας τα θετικά και 

αποφεύγοντας τα αρνητικά στοιχεία του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Υλικού, ένα 

λειτουργικό πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών για την εφαρµογή συµπληρωµατικής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε µαθητές/τριες ∆ηµοτικού Σχολείου συµβατού µε τις αρχές της 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Μανούσου ,  2008: 95).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  φαίνεται  να  αποτελεί  ένα  πραγµατικό  

πρόβληµα  που  αντιµετωπίζει  η  ερευνήτρια  στην  πράξη  και  η  σύνδεση  

του  µε  τις  διεθνείς  πρακτικές  και  τη  διεθνή  βιβλιογραφία .  Το  πρόβληµα  

έχει  να  κάνει  µε  ότι  τα  προγράµµατα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  που  

εφαρµόζονται  περιστασιακά  και  µερικώς  στα  ολιγοθέσια  σχολεία ,  ενώ  

οι  εκπαιδευτικοί  που  επιµορφώνονται  σε  αυτά  κάθε  έτος  αλλάζουν .  Μια 

πρώτη αφορµή για την επιλογή του θέµατος υπήρξε η προσωπική µου εµπειρία ως 

υπεύθυνης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Ν. Κυκλάδων, όπου σύντοµα διαπίστωσα ότι 

ο µεγάλος αριθµός πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών, αποτελούσε τροχοπέδη στην προώθηση 

και υλοποίηση των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μανούσου ,  2008: 

72).  Η έρευνα αυτή ξεκίνησε µε γενική αφετηρία το γεγονός ότι σε παγκόσµιο επίπεδο τα 

συµβατικά συστήµατα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας – Τριτοβάθµιας) 

αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευοµένων (Χατζηπλής, Βασάλα, 

Λιοναράκης, 2007, Unesco, 2002, 2004) και την πρόθεση αναζήτησης τρόπων 

αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών/τριών των αποµακρυσµένων και 

ολιγοθέσιων σχολείων της Ελλάδας, καθώς σύµφωνα µε […]  (Μανούσου ,  2008: 

328).  

6. Η  θεωρία  αποτελεί  αφετηρία  για  την  ερευνήτρια  την  οποία  δοκιµάζει  

στην  πράξη .  Παράλληλα  η  ερευνήτρια  µε  βάση  τη  θεωρία  σχεδιάζει  -   

παράγει  και  αναµορφώνει  το  εκπαιδευτικό  υλικό  «Ο Καπετάν ΣΟΣ, η παρέα 

του και το κινούµενο νησί» δοκιµάζοντάς  το  στην  πράξη .  Στόχο  έχει  την  

παραγωγή  νέας  γνώσης  για  την  εφαρµογή  προγραµµάτων  

περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  εξ  αποστάσεως  σε  ολιγοθέσια  σχολεία  και  

η  βελτίωση  αυτής  της  γνώσης  µέσα  από  την  πράξη .  Ειδικότερα η παρούσα 

έρευνα µετά τη βιβλιογραφική επισκόπηση εστίασε στο σχεδιασµό και στη δηµιουργία 

πολυµορφικού Εκπαιδευτικού Υλικού µε προδιαγραφές που αντλούνται από τις αρχές:  

• της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  

• της εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, καθώς το περιεχόµενο του 

Ε.Υ. (εκπαιδευτικού υλικού) αφορούσε σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήµατα 

της Μεσογείου,  

• της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  (Μανούσου ,  2008: 330).  
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Πιστεύοντας ότι τα µικρά ολιγοθέσια αποµακρυσµένα σχολεία είναι πυρήνες ζωής και 

πολιτισµού για τις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, αναζητάµε και υποστηρίζουµε λύσεις 

και διαδικασίες, οι οποίες θα στηρίξουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης 

που παρέχουν    (Μανούσου ,  2008: 347).  Στην παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια 

κατανόησης της θεωρίας µέσα από την πράξη (Μακράκης, 2001) καθώς η διαδικασία 

οργανώθηκε µε βάση τις παραδοχές της έρευνας δράσης και του εκπαιδευτικού ερευνητή 

[…] το πλαίσιο αναφοράς, ήταν η αύξηση των λειτουργικών γνώσεων για την εφαρµογή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε µαθητές δηµοτικού (Μανούσου ,  2008: 80). Ένα από τα 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα της παρούσας έρευνας ήταν το γεγονός ότι κατάφερε να εντάξει 

τη συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

πρακτικά και όχι θεωρητικά (Μανούσου ,  2008: 342).    

 

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων  αλλά  δε  λείπουν  και  οι  ποσοτικές  

επεξεργασίες .  Η  έρευνα  ξεκινά  µε  κάποιες  αρχικές  υποθέσεις  µε  

αποτέλεσµα  να  έχει  έντονα  θετικιστικό  χαρακτήρα .  Η  αξιολόγηση  του  

υλικού  έγινε  µε  τη  µέθοδο  των  ηµιδοµηµένων  συνεντεύξεων ,  των  

φύλλων  εργασίας  των  µαθητών  την  παρατήρηση  από  εξωτερικούς  

αξιολογητές ,  τις  οµαδικές  συζητήσεις  κ .ά . .  Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  

τη  µέθοδο  της  τριγωνοποίησης  για  να  διασφαλίσει  την  εγκυρότητα  των  

δεδοµένων .   Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικές και αλληλοσυµπληρούµενες µέθοδοι συλλογής δεδοµένων […] στο πλαίσιο 

της έρευνας δράσης χρησιµοποιήθηκαν συνδυαστικά ποικίλα εργαλεία και τεχνικές για τη 

συλλογή και την ανάλυση των δεδοµένων, όπως: ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, παρατήρηση, 

οµαδικές συζητήσεις, ηµερολόγιο έρευνας, ερωτηµατολόγια, εννοιολογικοί χάρτες, τετράδια 

εργασιών µε βάση τις αρχές τριγωνοποίησης […] (Μανούσου ,  2008: 90).  

8. Η  ερευνήτρια  στόχο  έχει  να  παράγει  µια  γνώση  καλών  πρακτικών  για  

την  εφαρµογή  της  σε  συµπληρωµατική  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  µε  

περιβαλλοντικό  περιεχόµενο  για  να  συµπληρωθεί  το  ΑΠ  των  

ολιγοθέσιων  σχολείων .  Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  σχετική  και  

συζητήσιµη .  Με την παρούσα έρευνα µπορούµε να τεκµηριώσουµε κάποιο βαθµό 

πρωτοτυπίας και νέας γνώσης από το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα γνωστά 

δεδοµένα, πρώτη φορά επιχειρείται η αποτύπωση των παιδαγωγικών προδιαγραφών της 

εφαρµογής συµπληρωµατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε µαθητές/τριες δηµοτικού στην 

Ελλάδα και δηµιουργείται ειδικό Εκπαιδευτικό Υλικό γι’ αυτό το σκοπό, το οποίο 

εφαρµόζεται και αξιολογείται µέσα από πολύπλευρες ερευνητικές διαδικασίες 

(Μανούσου ,  2008: 330).  Ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της παρούσας 

έρευνας ήταν το γεγονός ότι κατάφερε να εντάξει τη συµπληρωµατική εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρακτικά και όχι θεωρητικά 

(Μανούσου ,  2008: 342).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  δε  φαίνεται  να  συµµετέχουν  στο  

σχεδιασµό  παρά  µόνο  στην  υλοποίηση  της  έρευνας .  Η  ερευνήτρια  

εφαρµόζει  το  καλά  σχεδιασµένο  εκπαιδευτικό  υλικό  σε  συνεργασία  µε  

τα  ερευνητικά  υποκείµενα  δασκάλους  και  µαθητές ,  παρατηρεί  την  

εφαρµογή  του ,  κάνει  βελτιώσεις  και  αντλεί  γνώση  από  την  εφαρµογή  

της  θεωρίας  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  στην  πράξη . 1ο στάδιο: 

Ενηµέρωση επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Κατά το στάδιο αυτό ενηµερώθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί που θα συµµετείχαν µε τις τάξεις τους στο πρόγραµµα για τον τρόπο 

εφαρµογής και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. Επιµορφώθηκαν σχετικά µε το 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό και τις παιδαγωγικές του απαιτήσεις (Μανούσου ,  

2008: 87).  Στην παρούσα διαδικασία, η ερευνήτρια είχε το ρόλο του αποµακρυσµένου 

εκπαιδευτικού, η οποία συµµετείχε ενεργά καθώς συντόνιζε τη διαδικασία, επικοινωνούσε 

µε τα παιδιά, παρακολουθούσε την πορεία των εργασιών διευκολύνοντας τη λύση διαφόρων 

προβληµάτων, συνεργάζονταν µε τους εκπαιδευτικούς, συµµετείχε στην υλοποίηση 

δραστηριοτήτων των µαθητών/τριών όταν κρίνονταν απαραίτητο, όπως οι µελέτες πεδίου, 

τα θεατρικά παιχνίδια κ.ά. (Μανούσου ,  2008: 88).  

10. Η  ερευνήτρια  πραγµατοποιεί  τριών  ειδών  αξιολόγηση .  Αρχική  –  

διαµορφωτική  – τελική .  Στην  αξιολόγηση  αξιολογείται  τόσο  ο  βαθµός  

επίτευξης  των  αρχικών  στόχων  όσο  και  οι  διαδικασίες  συνεργασίας  

όλων  των  συµµετεχόντων  στο  πρόγραµµα .  Η αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε 

ήταν πολυπρισµατική, καθώς έγινε από τρεις διαφορετικές γωνίες: α) των µαθητών/τριών 

που συµµετείχαν στην υλοποίηση του προγράµµατος, β) των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

συµµετείχαν µε τις τάξεις τους, γ)των εξωτερικών παρατηρητών – κριτικών φίλων, οι 

οποίοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία της αξιολόγησης, κατέγραψαν και ανάφεραν στην 

ερευνήτρια τις παρατηρήσεις τους σε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις (Μανούσου ,  2008: 

90).  Αξιολόγηση πλαισίου (context) πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα και κατά το σχεδιασµό 

του µελετήθηκαν οι συνθήκες στις οποίες θα πραγµατοποιείτο […] Αξιολόγηση Εισόδου 

(input) Κατά τη διαδικασία αυτή, επιλέχθηκαν εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του 

προγράµµατος οι οποίες σχετίζονταν τόσο µε το περιβάλλον και τις συνθήκες που 

επικρατούσαν (υποδοµή) όσο και µε την ηλικία […] Αξιολόγηση της ∆ιαδικασίας (process) 

Κατά την εφαρµογή διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήµατα του προγράµµατος 

και της εφαρµογής  Αξιολόγηση Αποτελέσµατος (output) Αξιολογήθηκε και µελετήθηκε η 

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος ως προς τρεις άξονες α) ως προς το ενδιαφέρον 

και τη συµµετοχή των παιδιών στην εµπλοκή µε το ΕΥ β) ως προς την επιτυχή εφαρµογή 

του προγράµµατος σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν και τους εξωτερικούς 



 

 - 300 - 

παρατηρητές κριτικούς φίλους γ) ως προς την επίτευξη των στόχων της Ε.Π.Α. που τέθηκαν 

µε το συγκεκριµένο υλικό και πρόγραµµα (Μανούσου ,  2008: 268 – 270).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  πολλά  τεχνικά  χαρακτηριστ ικά  όπως :  η  διατύπωση  αρχικών  

υποθέσεων ,  η  εφαρµογή  της  θεωρίας  στην  πράξη ,  η  φύση  και  ο  τρόπος  

της  αξιολόγησης ,  ο  αποκλεισµός  των  ερευνητικών  υποκειµένων  από  το  

σχεδιασµό  της  έρευνας  και  του  ερευνητικού  υλικού .  Στον  παρακάτω  

πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  

της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 . 3  Φ ΙΛΤΡΟ ,  Ε ΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΚΩ∆ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Μανούσου, Ε./Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο/Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών/2008 

Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου 
για την εφαρµογή πολυµορφικής, 
συµπληρωµατικής εξ αποστάσεως, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 
µαθητές πρωτοβάθµιας, ολιγοθέσιων και 
αποµακρυσµένων σχολείων της 
Ελλάδας./Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/3 µήνες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της Χ Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Μεταπτυχιακές  Εργασίες  

 

Πανεπιστήµιο  Πάτρας  

 

Τσοβόλας ,  Σ .  (2006). Η ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη 

περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου.   

 

1. Ο  ερευνητής  µε  την  έρευνά  του  µελετά  την  εισαγωγή  της  ροµποτικής  

στην  Πρωτοβάθµια  Εκπαίδευση  µε  τη  µορφή  project  στο  ωρολόγιο  

πρόγραµµα  της   Ευέλικτης  Ζώνης .  Οι  στόχοι  του  ερευνητή  είναι  

τεχνικοί .  Θέλει  να  µελετήσει  τη  φύση  των  κατασκευών  των  µαθητών  και  

τις  δυσκολίες /κατακτήσεις  τους  στον  προγραµµατισµό  αυτών  των  

κατασκευών .  Ο  ερευνητής  αποδέχεται  τα  πλαίσια  που  ορίζει  το  ΑΠ  και  

η  πολιτεία  χωρίς  να  τα  µετασχηµατίζει .  Προσπαθεί  να  εντάξει  στα  ήδη  

υπάρχοντα  πλαίσια  καινοτόµες  διδακτικές  προσεγγίσεις  και  να  

µελετήσει  τα  αποτελέσµατα  αυτής  της  δράσης .  Επίσης  ο  ερευνητής  

αποδέχεται  εξουσιαστικούς  θεσµικούς  ρόλους  που  κατευθύνουν  τη  

σχολική  πραγµατικότητα ,  όπως  το  θεσµό  του  διευθυντή .  Η  έρευνα  

δράσης  δεν  αποτελε ί  τη  κύρια  µεθοδολογική  προσέγγιση  η  εργασία  έχει  

χαρακτηριστικά  της  έρευνας  δράσης .  Ο γενικός σκοπός είναι να µελετηθεί ο 

τρόπος εισαγωγής της εκπαιδευτικής ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: η ένταξή 

της στο αναλυτικό πρόγραµµα και στις ειδικές συνθήκες ενός τυπικού περιφερειακού 

σχολείου µε τη µορφή project που αναπτύσσεται στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης 

(Τσοβόλας ,  2006: 45).  Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν τετράµηνη (22 Οκτώβρη-

10 Μάρτη). Εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραµµα στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης 

Ζώνης (Τσοβόλας ,  2006: 46).   Πρόκειται για µια µελέτη περίπτωσης στην οποία 

χρησιµοποιήθηκαν µεθοδολογικά χαρακτηριστικά από έρευνα δράσης για την υλοποίηση 

του project στην Ευέλικτη Ζώνη, µε µορφή δραστηριοτήτων  (Τσοβόλας ,  2006: 46).  

2. Ο  ερευνητής  δεν  ενδιαφέρεται  για  τις  άρρητες  θεωρίες  εκπαιδευτικών  

και  µαθητών .  Κάνει  υποθέσεις  και  προσπαθεί  να  ελέγξει  τις  µεταβλητές  

ώστε  να  επιτύχει  τους  στόχους  της  παρέµβασης .  Στο πρόγραµµα αυτό της 

Ευέλικτης Ζώνης εµπλέκονται µόνο µαθητές και εκπαιδευτικοί και κύρια µέθοδος είναι η 

οµαδοσυνεργατική. Η επιλογή του θέµατος έγινε από τους µαθητές αλλά µε τεχνητό, 

κατευθυνόµενο τρόπο από τους δασκάλους. ∆ηµιουργήθηκε ένα κλίµα ασυνήθιστα 

ευχάριστο πρωτότυπο και ενδιαφέρον (Τσοβόλας ,  2006: 46).  Ο διευθυντής είχε 

πολύπλοκο ρόλο. Ό ένας ρόλος ήταν να διοικητικός δηλαδή να µεριµνήσει για χώρους, 

υλικά, ωράριο κλπ.. Ένας δεύτερος ρόλος ήταν να βοηθά κατά περίπτωση τον ερευνητή 

αναλαµβάνοντας επιµέρους καθήκοντα προσχεδιασµένα ή θέµατα που προέκυπταν εκείνη 
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τη στιγµή. Τρίτος ρόλος ήταν η παρατήρηση της διαδικασίας και η καταγραφή 

παρατηρήσεων στο ηµερολόγιο συναντήσεων […] στις παρατηρήσεις αυτές εκτός από τις 

δραστηριότητες σηµείωνε και τη γνώµη του για την πρόοδο των µαθητών και αν το 

διδακτικό αντικείµενο ήταν στα πλαίσια της αντιληπτικής ικανότητας των µαθητών 

(Τσοβόλας ,  2006: 50).    

3. Το  ΑΠ  λαµβάνεται  αυστηρά  υπόψη  από  τον  ερευνητή .  Προσπαθεί  να  

εντάξει  τους  διδακτ ικούς  σχεδιασµούς  του  και  τις  καινοτόµες  δράσεις  

ροµποτικής  στα  πλαίσια  του  ΑΠ .  Σύµφωνα µε το ρόλο του ο ερευνητής είχε την 

κύρια ευθύνη σχεδιασµού της διδασκαλίας και των διδακτικών παρεµβάσεων. Η συνολική 

πορεία δεν είχε προσχεδιασµένο πλάνο αλλά λάµβανε υπόψη δύο παράγοντες α) 

προσπάθεια να τηρηθεί το χρονικό πλάνο υλοποίησης της ευέλικτης ζώνης […] β) 

κατευθύνσεις της διδακτικής και παιδαγωγικές αντιλήψεις προερχόµενες από το ρεύµα του 

εποικοδοµιτισµού (Τσοβόλας ,  2006: 50).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  δράσης  ήταν  η  λύση  ενός  προβλήµατος  που  

καθόρισε  από  πριν  ο  ερευνητής .  Επίσης  ο  ερευνητής  είναι  αυτός  που  

σχεδιάζει  τις  παρεµβάσεις  και  τις  τεχνικές  µελέτης  και  συλλογής  

δεδοµένων . Ο γενικός σκοπός είναι να µελετηθεί ο τρόπος εισαγωγής της εκπαιδευτικής 

ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: η ένταξή της στο αναλυτικό πρόγραµµα και 

στις ειδικές συνθήκες ενός τυπικού περιφερειακού σχολείου µε τη µορφή project που 

αναπτύσσεται στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης (Τσοβόλας ,  2006: 45).   

5. Αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  η  προσπάθεια  εφαρµογής  και  ο  έλεγχος  

µιας  καινοτόµας  προσπάθειας  στα  πλαίσια  της  ευέλικτης  ζώνης .  Ο  

ερευνητής  προσπαθεί  να  εντάξει  τη  ροµποτική  στα  πλαίσια  του  ΑΠ  και  

να  µελετήσει  τα  αποτελέσµατα  της  δράσης  του  στους  µαθητές .   Ο γενικός 

σκοπός είναι να µελετηθεί ο τρόπος εισαγωγής της εκπαιδευτικής ροµποτικής στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: η ένταξή της στο αναλυτικό πρόγραµµα και στις ειδικές 

συνθήκες ενός τυπικού περιφερειακού σχολείου µε τη µορφή project που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της ευέλικτης ζώνης (Τσοβόλας ,  2006: 45).  Στο πρόγραµµα αυτό της 

Ευέλικτης ζώνης εµπλέκονται µόνο µαθητές και εκπαιδευτικοί και κύρια µέθοδος είναι η 

οµαδοσυνεργατική. Η επιλογή του θέµατος έγινε από τους µαθητές αλλά µε τεχνητό 

κατευθυνόµενο τρόπο από τους δασκάλους. ∆ηµιουργήθηκε ένα κλίµα ασυνήθιστα 

ευχάριστο και πρωτότυπο και ενδιαφέρον (Τσοβόλας ,  2006: 46).   

6. Η  θεωρία  αποτελεί  αφετηρία ,  που  δοκιµάζεται  στην  πράξη .  Ελέγχεται  

ο  βαθµός  εφαρµογής  της  στην  πράξη .  Το πακέτο legodata αναπτύχθηκε σε ένα 

εποικοδοµιτικό πλαίσιο […] όλες οι µελέτες και έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διεθνώς 

σεβάστηκαν και υποστήριξαν το πακέτο µε τις τρεις διαστάσεις του (Τσοβόλας ,  2006: 

47).  Αυτό σηµαίνει πως αν οι µαθητές εργαστούν µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο τότε η 

εκπαιδευτική ροµποτική θα έχει πιθανές θετικές επιδράσεις σε πολλές γνωστικές περιοχές 
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όπως Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Γλώσσα, Φυσική, Πληροφορική, αλλά σίγουρα θετική θα 

είναι η επίδραση στην αυτοπεποίθηση, στην αυτοεκτίµηση, στην κοινωνικοποίηση 

(Τσοβόλας ,  2006: 47).  

7. Η  κύρια  ερευνητική  µέθοδος  που  χρησιµοποιείται  είναι  η  µελέτη  

περίπτωσης  µε  µεθοδολογικά  χαρακτηριστικά  και  φάσεις  της  έρευνας  

δράσης .  Για την ερευνητική διαδικασία χρησιµοποιήθηκαν το ηµερολόγιο παρατήρησης 

και το βίντεο ως βασικό στοιχείο µελέτης και αξιολόγησης του εγχειρήµατος (Τσοβόλας ,  

2006: 47). Πρόκειται για µια µελέτη περίπτωσης στην οποία χρησιµοποιήθηκαν 

µεθοδολογικά χαρακτηριστικά από έρευνα δράσης για την υλοποίηση του project στην 

Ευέλικτη Ζώνη, µε µορφή δραστηριοτήτων  (Τσοβόλας ,  2006: 46). Σύµφωνα µε το 

ρόλο του ο ερευνητής είχε την κύρια ευθύνη σχεδιασµού της διδασκαλίας και των 

διδακτικών παρεµβάσεων. Η συνολική πορεία δεν είχε προσχεδιασµένο πλάνο αλλά 

λάµβανε υπόψη δύο παράγοντες α) προσπάθεια να τηρηθεί το χρονικό πλάνο υλοποίησης 

της ευέλικτης ζώνης […] β) κατευθύνσεις της διδακτικής και παιδαγωγικές αντιλήψεις 

προερχόµενες από το ρεύµα του εποικοδοµιτισµού (Τσοβόλας ,  2006: 50).  

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  αποκτάται  έχει  χαρακτήρα  «αντ ικειµενικό», 

εργαλειακή  για  τον  έλεγχο  της  πραγµατικότητας  αλλά  και  διαδικαστική .  

Το όλο εγχείρηµα, η ανταπόκριση, η συµµετοχή, οι εργασίες οι κατασκευές των µαθητών 

και ο προγραµµατισµός των κατασκευών τους, έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ροµποτική 

µπορεί να αποτελέσει µια από τις καλύτερες προτάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν µέσα 

σε αυτό το πλαίσιο (της ευέλικτης ζώνης). Θα χαρακτηρίζαµε την πρόταση παιδαγωγικά 

άρτια (Τσοβόλας ,  2006: 105).   

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  που  συµµετέχουν  στην  έρευνα  (οι  µαθητές  

και  οι  εκπαιδευτικο ί )  φαίνεται  να  έχουν  παθητικό  ρόλο  όσον  αφορά  το  

σχεδιασµό  και  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος .  Οι  εκπαιδευτικοί  

έχουν  ενεργό  ρόλο  στο  να  κατευθύνουν  τους  µαθητές  και  ο  διευθυντής  

έχει  ενεργό  ρόλο  όσον  αφορά  την  κριτική  στα  αποτελέσµατα  των  

παρεµβάσεων .  Στο πρόγραµµα αυτό της Ευέλικτης ζώνης εµπλέκονται µόνο µαθητές 

και εκπαιδευτικοί και κύρια µέθοδος είναι η οµαδοσυνεργατική. Η επιλογή του θέµατος 

έγινε από τους µαθητές αλλά µε τεχνητό κατευθυνόµενο τρόπο από τους δασκάλους. 

∆ηµιουργήθηκε ένα κλίµα ασυνήθιστα ευχάριστο και πρωτότυπο και ενδιαφέρον 

(Τσοβόλας ,  2006: 46).  Ο διευθυντής είχε πολύπλοκο ρόλο. Ό ένας ρόλος ήταν να 

διοικητικός δηλαδή να µεριµνήσει για χώρους, υλικά, ωράριο κλπ.. Ένας δεύτερος ρόλος 

ήταν να βοηθά κατά περίπτωση τον ερευνητή αναλαµβάνοντας επιµέρους καθήκοντα 

προσχεδιασµένα ή θέµατα που προέκυπταν εκείνη τη στιγµή. Τρίτος ρόλος ήταν η 

παρατήρηση της διαδικασίας και η καταγραφή παρατηρήσεων στο ηµερολόγιο 

συναντήσεων […] στις παρατηρήσεις αυτές εκτός από τις δραστηριότητες σηµείωνε και τη 
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γνώµη του για την πρόοδο των µαθητών και αν το διδακτικό αντικείµενο ήταν στα πλαίσια 

της αντιληπτικής ικανότητας των µαθητών (Τσοβόλας ,  2006: 50).    

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  σε  σχέση  µε  το  

βαθµό  επίτευξης  των  αρχικών  στόχων  και  την  επιβεβαίωση  ή  µη  των  

αρχικών  υποθέσεων .  Ένας βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να µελετηθεί η εισαγωγή 

της εκπαιδευτικής ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στα πλαίσια της ευέλικτης 

ζώνης. Το όλο εγχείρηµα, η ανταπόκριση, η συµµετοχή, οι εργασίες οι κατασκευές των 

µαθητών και ο προγραµµατισµός των κατασκευών τους, έδειξαν ότι η εκπαιδευτική 

ροµποτική µπορεί να αποτελέσει µια από τις καλύτερες προτάσεις που µπορούν να 

υλοποιηθούν µέσα σε αυτό το πλαίσιο (της ευέλικτης ζώνης). Θα χαρακτηρίζαµε την 

πρόταση παιδαγωγικά άρτια (Τσοβόλας ,  2006: 105).   

 

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  καθαρά  τεχνική  

έρευνα .  Τη  µεθοδολογία  της  έρευνας  δράσης  ο  ερευνητής  τη  

χρησιµοποιεί  όσον  αφορά  τους  πειραµατικούς  κύκλους  των  διδακτικών  

παρεµβάσεων  στη  µελέτη  περίπτωσης .  Σε  καµιά  διαδικασία  ο  ερευνητής  

δε  χρησιµοποιεί  τις  αρχές  της  έρευνας  δράσης ,  συµµετοχικότητα ,  

δηµοκρατικότητα  στην  επιλογή  τεχνικών  και  µέσων .  Εκτός  από  τον  

ερευνητή  ενεργό  ρόλο  στην  έρευνα  παρέµβαση  φαίνεται  να  έχει  ο  

διευθυντής  του  σχολείου .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  

τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Τσοβόλας, 
Σπύρος/Πανεπιστήµιο Πατρών 
Τµήµα Επιστηµών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία/2005 

Η ροµποτική στην Πρωτοβάθµια  
Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης 
στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού 
σχολείου/∆ιδακτική Ροµποτικής 
καινοτόµα προγράµµατα και 
εκπαίδευση/ 4 µήνες 

Η έ.δ. αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής; 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία Χ   
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

Χ   

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ   

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ   

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Πανεπιστήµιο  Κρήτης  

 

Αναγνωστάκης ,  Σ .  (2010).  Η Εκπαιδευτική Ροµποτική ως εργαλείο ανάπτυξης 

τεχνολογικού εγραµµατισµού, δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και δράσης. 

 

1. Στόχος  του  ερευνητή  είναι  να  εισαγάγει  τα  συστήµατα  ροµποτικής  

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία ,  για  να  εµπλέξει  τους  µαθητές  σε  

αυθεντικές   µαθησιακές  δραστηριότητες  ενταγµένες  σε  διαδικασίες  

επίλυσης  προβληµάτων  του  πραγµατικού  κόσµου  που  έχουν  να  κάνουν  

µε  τη  βιώσιµη  ανάπτυξη  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος .  Η  έ .δ .  

αποτελεί  βασική  µεθοδολογική  προσέγγ ιση  της  έρευνας  – παρέµβασης .  

Ο  ερευνητής  για  το  θέµα  της  έρευνας  και  για  την  καινοτοµία  εφαρµογής  

της  εκπαιδευτικής  ροµποτικής  συνδυασµένη  µε  τη  βιώσιµη  ανάπτυξη  

αναφέρεται  σε  αυθεντίες  όπως  η  UNESCO, η  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  οι  

πρόσφατες  έρευνες  του  οργανισµού  BECTA. O ερευνητής  προσπαθεί  να  

συνδέσει  τη  θεωρητική  γνώση  µε  την  πράξη  µε  στόχο  το  

µετασχηµατισµό  της  εκπαιδευτικής  πράξης  από  δασκαλοκεντρική  σε  

µαθητοκεντρική .  Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια αναζήτησης διδακτικών 

παρεµβάσεων των ΤΠΕ για την βιώσιµη ανάπτυξη της έδρας της UNESCO «Information 

and Communication Technologies (ICTs) in Education for Sustainable Development 

(ESD)» του ΠΤ∆Ε (Αναγνωστάκης ,  2010: 25).  Οι συνθήκες του Maastricht to 

1992, του Amsterdam το 1997 και η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη του Johannesburg το 2002, 

δέκα χρόνια µετά το Ρίο, επιβεβαίωσαν και καθιέρωσαν νοµικά την αναγκαιότητα της 

βιωσιµότητας και ενσωµατώθηκαν στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Αναγνωστάκης ,  2010: 18).  Η έρευνα δράσης επικεντρώθηκε στην µελέτη 

των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων διδακτικών παρεµβάσεων σε µαθητές της 5ης και 

6ης τάξης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών/τριών του ΠΤ∆Ε για τις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας (Αναγνωστάκης ,  

2010: 31).  Σύµφωνα µε την ανάλυση των ηµερολογίων των διευκολυντών οι αναδράσεις 

αφορούσαν τόσο τη διαδικασία της συναρµολόγησης όσο και της δραστηριότητας της 

ροµποτικής κατασκευής (Αναγνωστάκης ,  2010: 84).  

2. Ο  ερευνητής  συνεργάζεται  µε  φοιτητές  του  ΠΤ∆Ε  Κρήτης  για  την  

οργάνωση  και  την  υλοποίηση  της  περέµβασης  και  όχι  µε  τους  

εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Η  παρέµβαση  στόχο  έχει  την  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  των  υποψηφίων  εκπαιδευτικών .  ∆είχνει  ενδιαφέρον  για  τις  

δοµηµένες  θεωρίες  των  φοιτητών  και  για  το  µετασχηµατισµό  που  

προκάλεσε  σε  αυτές  η  επιµόρφωση  και  η  διδακτική  παρέµβαση .  
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Ειδικότερα  οι  στόχοι  είναι :  Η δηµιουργία µιας «κοινότητας µάθησης» η οποία θα 

ενισχύσει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη χρήση ροµποτικών 

εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς στη µεταφορά της µάθησης σε άλλες 

καταστάσεις εντός και εκτός σχολείου (Αναγνωστάκης ,  2010: 26).  Η έρευνα δράσης 

έχει διττό σκοπό, και στην ερµηνεία των παραγόντων της εκπαιδευτικής πρακτικής 

(διδακτικά σενάρια, µέθοδοι) αλλά και στην αλλαγή των συµµετεχόντων 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 28).  Η εµπλοκή των εκπαιδευτικών δηµιουργεί τον κίνδυνο η 

έρευνα δράσης να αναπαράξει αντιλήψεις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 18).  Κατά την κρίση του ερευνητή 4 στους 6 έδειξαν να 

έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για εφαρµογή καινοτοµιών και αξιοποίηση σύγχρονων 

διδακτικών µεθόδων στην εκπαιδευτική πράξη (Αναγνωστάκης ,  2010: 18). 

Περιγραφή της διαδικασίας (οµαδική σχεδίαση της παρέµβασης, προετοιµασία υλικού, 

εφαρµογή, συζήτηση αποτελεσµάτων, σκέψεις προτάσεις για την επόµενη 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 36).  Οι διευκολυντές και ο ερευνητής συνειδητοποιώντας την 

αναντιστοιχία ανάµεσα στις προσωπικές θεωρίες και την έµπρακτη καθηµερινότητα µιας 

σχολικής τάξης, προσπάθησαν όχι µόνο να ενσωµατώσουν την Ε.Ρ. µε παιδαγωγικό τρόπο 

αλλά να αλλάξουν τις συνθήκες µάθησης (Αναγνωστάκης ,  2010: 87).    

3. Στόχος   του  ερευνητή  είναι  η  ανατροπή  της  επιβαλλόµενης  

πραγµατικότητας  των  ΑΠ  ο  εµπλουτισµός  τους  και  η  αξιοποίηση  στη  

διδασκαλία  νέων  πρακτικών  και  εργαλείων .  Τα  ΑΠ  ο  ερευνητής  τα  

προσεγγίζει  ως  µια  αποκεντρωµένη  διαδικασία  δίνοντας  έµφαση  στη  

συνεργατικό  σχεδιασµό  από  εκπαιδευτικούς ,  µαθητές ,  ειδικούς .  Κατά την 

άποψη µας, η σηµαντικότερη εµπειρία των διδακτικο-ερευνητικών παρεµβάσεων µέσα από 

την έρευνα δράση, ήταν η ανατροπή του θεσµοθετηµένου σχολικού προγράµµατος στις τρεις 

τάξεις που συµµετείχαν για πέντε εβδοµάδες, χωρίς να δηµιουργήσει τις αναµενόµενες 

παρενέργειες […] Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, οι τρεις τάξεις λειτούργησαν ως 

«παιδαγωγικό και κοινωνικό εργαστήριο» όπου κυριαρχούσε η αντίληψη της µάθησης ως 

µιας ανοικτής και ευέλικτης διαδικασίας, όπου οι µαθητές ασχολούνταν µε αυθεντικά 

προβλήµατα της πραγµατικής ζωής, καλλιεργώντας παράλληλα µαθηµατικές, γλωσσικές και 

κοινωνικές δεξιότητες  (Αναγνωστάκης ,  2010: 89). Σηµειώνεται η έλλειψη χρόνου 

σε κάθε διδακτική παρέµβασή µας. Μας δηµιούργησε µεγάλο σκεπτικισµό η εισαγωγή 

τέτοιων δραστηριοτήτων στις παραδοσιακές διδακτικές ώρες του αναλυτικού 

προγράµµατος (Αναγνωστάκης ,  2010: 90).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  χειραφετική  αντιµετώπιση  της  µάθησης  

µέσα  από  ένα  αυθεντικό  πλαίσιο  εµπλοκής  εκπαιδευτικών  και  µαθητών  

σε  διαδικασίες  αντιµετώπισης  πραγµατικών  προβληµάτων  µε  τη  χρήση  

της  εκπαιδευτικής  ροµποτικής .  Μέσα  από  την  έρευνα  ανατρέπεται  η  

επιβαλλόµενη  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα ,  τροποποιείται  η  
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συµπεριφορά  µαθητών  και  εκπαιδευτικών  στην  κατεύθυνση  της  

βιώσιµης  ανάπτυξης .  Ο γενικός σκοπός της προτεινόµενης έρευνας είναι η διερεύνηση 

των δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ρ. ως εργαλείων ενδυνάµωσης φιλικών προς το 

περιβάλλον συµπεριφορών, πέρα από την ανάπτυξη τεχνολογικού εγραµµατισµού και 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος (Αναγνωστάκης ,  2010: 89). Κατά την άποψη µας, 

η σηµαντικότερη εµπειρία των διδακτικο-ερευνητικών παρεµβάσεων µέσα από την έρευνα 

δράση, ήταν η ανατροπή του θεσµοθετηµένου σχολικού προγράµµατος στις τρεις τάξεις που 

συµµετείχαν για πέντε εβδοµάδες, χωρίς να δηµιουργήσει τις αναµενόµενες παρενέργειες 

[…]   Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, οι τρεις τάξεις λειτούργησαν ως «παιδαγωγικό και 

κοινωνικό εργαστήριο» όπου κυριαρχούσε η αντίληψη της µάθησης ως µιας ανοικτής και 

ευέλικτης διαδικασίας, όπου οι µαθητές ασχολούνταν µε αυθεντικά προβλήµατα της 

πραγµατικής ζωής, καλλιεργώντας παράλληλα µαθηµατικές, γλωσσικές και κοινωνικές 

δεξιότητες  (Αναγνωστάκης ,  2010: 89). Η χειραφέτηση των αναπτυσσόµενων 

κοινωνιών απαιτεί την εισαγωγή καινοτοµιών για δηµιουργικές εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες. Προσπαθήσαµε σε αυτή την εργασία να εντοπίσουµε τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιτυχία στο σχεδιασµό παρόµοιων πρωτοβουλιών (Αναγνωστάκης ,  2010: 

91). Στόχος της έρευνας είναι να εµπλέξει τους διευκολυντές (µελλοντικοί δάσκαλοι) και 

τους µαθητές σε δραστηριότητες σχεδίασης και κατασκευής ροµπότ µε σκοπό την επίλυση 

προβληµατικών καταστάσεων που έχουν σχέση µε το περιβάλλον και την αειφορική 

ανάπτυξη γενικότερα  (Αναγνωστάκης ,  2010: 32). 

5.  Αφετηρία  της  έρευνας  αποτελεί  ένα  πρόβληµα  που  θέτει  ο  ίδ ιος  ο  

ερευνητής  και  το  µελετά  σε  συνεργασία  µε  τους  φοιτητές  στην  πράξη .  

Ωστόσο  το  πρόβληµα  και  οι  διαδικασίες  λύσης  στην  πορεία  της  έρευνας  

διαµορφώνονται  από  κοινού  µε  τους  µαθητές  και  τους  συµβούλους -

εµψυχωτές  φοιτητές .  Στόχος είναι (ο ερευνητής) να εµπλέξει τους µαθητές στη 

διερεύνηση προβληµάτων σχετικών µε το περιβάλλον και την ανάπτυξη 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 18). Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια αναζήτησης 

διδακτικών παρεµβάσεων των ΤΠΕ για την βιώσιµη ανάπτυξη της έδρας της UNESCO 

«Information and Communication Technologies (ICTs) in Education for Sustainable 

Development (ESD)» του ΠΤ∆Ε (Αναγνωστάκης ,  2010: 25).  

6. Η  θεωρία  αποτελεί  αφετηρία  που  δοκιµάζεται  στην  πράξη .  Η  

θεωρητική  γνώση  εµπλουτίζεται  και  βελτιώνεται  µέσα  από  την  πράξη .  

Αποκτάται  νέα  εµπειρία  από  µαθητές ,  φοιτητές  και  ερευνητή .  Η εργασία 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια αναζήτησης διδακτικών παρεµβάσεων των ΤΠΕ για την 

βιώσιµη ανάπτυξη της έδρας της UNESCO «Information and Communication 

Technologies (ICTs) in Education for Sustainable Development (ESD)» του ΠΤ∆Ε 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 25). Ο γενικός σκοπός της προτεινόµενης έρευνας είναι η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ρ. ως εργαλείων ενδυνάµωσης φιλικών προς 
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το περιβάλλον συµπεριφορών, πέρα από την ανάπτυξη τεχνολογικού εγραµµατισµού και 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος (Αναγνωστάκης ,  2010: 89). 

7.  Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  πολλαπλές  µεθόδους  συλλογής  δεδοµένων  

ποσοτικές  και  ποιοτικές .  Για τη συλλογή των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν 

πολλαπλές µέθοδοι όπως, ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια, κλείδες παρατήρησης και 

αξιολόγησης, εννοιολογική χαρτογράφηση, βιντεοσκόπηση και συνεντεύξεις (ατοµικές και 

οµαδικές) (Αναγνωστάκης ,  2010: 36). 

8.  Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  χειραφετική  για  την  ίδ ια  την  πράξη  και  

στοχεύει  στην  αλλαγή  της  συµπεριφοράς  εκπαιδευτικών  και  µαθητών .  

Παράλληλα  αποκτάται  και  γνώση  διαδικαστική  µε  στόχο  την  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  φοιτητών  διευκολυντών  που  συµµετέχουν  

στην  έρευνα .  Ο γενικός σκοπός της προτεινόµενης έρευνας είναι η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ρ. ως εργαλείων ενδυνάµωσης φιλικών προς το περιβάλλον 

συµπεριφορών, πέρα από την ανάπτυξη τεχνολογικού εγραµµατισµού και δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλήµατος (Αναγνωστάκης ,  2010: 89). Στόχος της έρευνας είναι να 

εµπλέξει τους διευκολυντές (µελλοντικοί δάσκαλοι) και τους µαθητές σε δραστηριότητες 

σχεδίασης και κατασκευής ροµπότ µε σκοπό την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων που 

έχουν σχέση µε το περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξη γενικότερα  

(Αναγνωστάκης ,  2010: 32). Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην µαθησιακή 

διαδικασία τους δίνει µια µεγαλύτερη αίσθηση του ελέγχου και της ευθύνης για την 

µαθησιακή διαδικασία και οδηγεί στη χειραφέτησή τους (Αναγνωστάκης ,  2010: 85). 

Οι διευκολυντές και ο ερευνητής συνειδητοποιώντας την αναντιστοιχία ανάµεσα στις 

προσωπικές θεωρίες και την έµπρακτη καθηµερινότητα µιας σχολικής τάξης, προσπάθησαν 

όχι µόνο να ενσωµατώσουν την Ε.Ρ. µε παιδαγωγικό τρόπο αλλά να αλλάξουν τις συνθήκες 

µάθησης (Αναγνωστάκης ,  2010: 87).  Η χειραφέτηση των αναπτυσσόµενων 

κοινωνιών απαιτεί την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών για δηµιουργικές 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Προσπαθήσαµε σε αυτή την εργασία να εντοπίσουµε τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιτυχία στο σχεδιασµό παρόµοιων πρωτοβουλιών. Ελπίζουµε 

να ενθαρρύναµε περισσότερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν το σηµαντικό 

θέµα της τεχνολογίας που σχετίζονται µε την βιώσιµη ανάπτυξη (Αναγνωστάκης ,  

2010: 91).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (φοιτητές  – µαθητές )  συµµετέχουν  ενεργά  

στο  σχεδιασµό  και  τον  αναστοχαµό  πάνω  στις  δράσεις  θα  µπορούσαµε  

να  πούµε  ότι  η  συνεργασία  µε  τον  ερευνητή  είναι  ισότιµη  µε  κοινό  

στόχο  την  κατανόηση  της  πραγµατικότητας  και  την  αλλαγή  της  πράξης  

για  το  µετασχηµατισµό  της  κοινωνίας  σε  ένα  βιώσιµο  µοντέλο  

ανάπτυξης ,  όµως  τα  εργαλεία  συλλογής  δεδοµένων  και  ο  σχεδιασµός  της  

έρευνας  παραµένει  στην  επιλογή  του  ερευνητή .  Η οµάδα των διευκολυντών 
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έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία των διδακτικο – ερευνητικών παρεµβάσεων 

(Αναγνωστάκης ,  2010: 87).  ∆ηµιουργήθηκαν δραστηριότητες και εκπαιδευτικά 

σενάρια (για τους µαθητές) µε σκοπό την ενθάρρυνση της δηµιουργικής και κριτικής 

σκέψης, του αναστοχασµού, και της συνεργατικότητας   (Αναγνωστάκης ,  2010: 88). 

Οι διευκολυντές και ο ερευνητής συνειδητοποιώντας την αναντιστοιχία ανάµεσα στις 

προσωπικές θεωρίες και την έµπρακτη καθηµερινότητα µιας σχολικής τάξης, προσπάθησαν 

όχι µόνο να ενσωµατώσουν την Ε.Ρ. µε παιδαγωγικό τρόπο αλλά να αλλάξουν τις συνθήκες 

µάθησης (Αναγνωστάκης ,  2010: 87).  Περιγραφή της διαδικασίας (οµαδική 

σχεδίαση της παρέµβασης, προετοιµασία υλικού, εφαρµογή, συζήτηση αποτελεσµάτων, 

σκέψεις προτάσεις για την επόµενη (Αναγνωστάκης ,  2010: 36).  

10. Αξιολογούνται  σε  πιο  βαθµό  επιτεύχθηκε  ο  µετασχηµατισµός  της  

εκπαιδευτικής  πράξης  καθώς  και  ο  βαθµός  αυθεντικότητας  των  

διαδικασιών  µε  τις  οποίες  πραγµατοποιήθηκε  η  συνεργασία ,  και  η  

επικοινωνία  των  συµµετεχόντων  στην  έρευνα .  Βασικός στόχος ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να παρέχει αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες 

ενταγµένες σε διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων από τον πραγµατικό κόσµο ώστε να 

γεφυρώνεται το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από 

το σχολείο  (Αναγνωστάκης ,  2010: 36). Οι διευκολυντές και ο ερευνητής 

συνειδητοποιώντας την αναντιστοιχία ανάµεσα στις προσωπικές θεωρίες και την έµπρακτη 

καθηµερινότητα µιας σχολικής τάξης, προσπάθησαν όχι µόνο να ενσωµατώσουν την Ε.Ρ. 

µε παιδαγωγικό τρόπο αλλά να αλλάξουν τις συνθήκες µάθησης (Αναγνωστάκης ,  

2010: 87).    

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  χειραφετική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  στοιχεία  που  αφορούν  την  εµπλαισίωσή  της  στο  

πρόγραµµα  για  τη  βιώσιµη  ανάπτυξη  της  έδρας  της  UNESCO 

«Informat ion and Communicat ion Technologies ( ICTs) in Educat ion for 

Sustainable Development (ESD)» του  Π .Τ .∆ .Ε . ,  την  αξιοποίηση  των  

θεωριών  για  τη  βιώσιµη  ανάπτυξη ,  και  την  διατήρηση  από  τον  ερευνητή  

κυρίαρχου  ρόλου  όσον  αφορά  την  επιλογή  των  ερευνητικών  εργαλείων  

και  το  σχεδιασµό  της  έρευνας .  Όµως  ο  ερευνητής  δίνει  στα  υποκείµενα  

τη  δυνατότητα  για  σχεδιασµό  και  αυτενέργεια  έξω  από  τα  συµβατικά  

πλαίσια  της  σχολικής  τάξης  και  του  ΑΠ ,  µε  αποτέλεσµα  τα  υποκείµενα  

(φοιτητές  – µαθητές )  να  εµφανίζουν  χειραφετική  δράση  µε  στόχο  το  

µετασχηµατισµό  της  διδακτικής  και  της  κοινωνικής  πραγµατικότητας .   

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Αναγνωστάκης Σίµος/Πανεπιστήµιο 
Κρήτης Τµήµα Επιστηµών της 
Αγωγής, ΠΤ∆Ε/2010 

Η Εκπαιδευτική Ροµποτική ως 
εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού 
εγραµµατισµού, δεξιοτήτων 
επίλυσης προβληµάτων, 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και δράσης / Ροπµοτική και 
εκπαίδευση/ 5 εβδοµάδες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

  Χ 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία   Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.   Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

  Χ 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

  Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ Χ 
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Ροδοπούλου ,  Ξ .  (2010).  Ενσωµάτωση Εφήβων µε ∆ιαταρακτική Συµπεριφορά. 

Κοινωνική έρευνα δράσης στο Γυµνάσιο Γαράζου του ορεινού Μυλοποτάµου.  

 

1.  Η  ερευνήτρια  µε  την  έρευνά  της  έχει  στόχο  να  βοηθήσει  στην  

ενσωµάτωση  µιας  οµάδας  µαθητών  µε  αποκλίνουσα  συµπεριφορά  στο  

σχολικό  περιβάλλον  και  παράλληλα  να  κατανοήσει  τους  λόγους  που  

οδηγούν  αυτούς  τους  µαθητές  να  εµφανίζουν  αυτή  τη  συµπεριφορά .  Η  

ερευνήτρια  προσπαθεί  να  βοηθήσει  µια  οµάδα  εφήβων   να  κατανοήσουν  

της  συµπεριφορά  τους  να  αναστοχαστούν  πάνω  στις  πράξεις  τους  και  να  

επεξεργαστούν  εναλλακτικούς  τρόπους  αντίδρασης ,  κατανόησης   και  

δράσης  µέσα  στο  σχολικό  περιβάλλον .  H ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  

ερµηνευτικά  τα  θεσµικά ,  πολιτισµικά  και  κοινωνικά  πλαίσια  του  

περιβάλλοντος  µέσα  στο  οποίο  διεξάγει  την  έρευνα  µε  στόχο  σε  µια  

προσπάθεια  να  κατανοήσει  την  εκπαιδευτική  και  κοινωνική  

πραγµατικότητα  των  µαθητών  και  να  αναδείξει  αξίες  συµµετοχής  και  

συλλογικού  πνεύµατος .  Μέσω των εµπειριών τους και της συλλογικής επεξεργασίας 

βιωµάτων και αναπαραστάσεων, θα γίνει προσπάθεια, ώστε οι έφηβοι να αναζητήσουν  και 

να επεξεργαστούν εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης και δράσης προσαρµοσµένους στη 

δική τους κατάσταση (Ροδοπούλου ,  2010: 7).  Μια σειρά παραµέτρων θα ληφθούν 

υπόψη στην κατανόηση και ερµηνεία των προβληµατικών συµπεριφορών, όπως ο ρόλος 

του σχολείου, της οικογένειας και του κοινωνικού – πολιτιστικού συγκείµενου στην 

προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών. Ένα τέτοιο σκεπτικό µετατοπίζει την έµφαση 

από τα προβληµατικά παιδιά στα προβληµατικά περιβάλλοντα και έτσι µπορεί να κοιτάξει 

κανείς µε µεγαλύτερη διεισδυτικότητα όχι µόνο τα χαρακτηριστικά του παιδιού αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καθώς και τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση  

(Ροδοπούλου ,  2010: 8).  Η ερευνήτρια θα έχει µια ενεργητική παρουσία εφόσον όχι 

µόνο θα διευκολύνει την έκφραση, αλλά θα επεξεργάζεται τις απαντήσεις – αντιδράσεις ως 

ερεθίσµατα για αναστοχασµό  (Ροδοπούλου ,  2010: 9).  Οι συµµετέχοντες ήταν δέκα 

αρρένες µαθητές και από τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου Γαράζου, οι οποίοι – εκτός των 

µαθηµάτων – συνεργάστηκαν µε την ερευνήτρια δυο ώρες εβδοµαδιαία στα πλαίσια 

προγράµµατος Αγωγής Υγείας. Το πρόγραµµα αυτό ήταν εξάµηνης διάρκειας, από τις αρχές 

Νοεµβρίου 2008 ως τα τέλη Απριλίου 2009 (Ροδοπούλου ,  2010: 56).  

2. Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  τις  άρρητες  θεωρίες  εκπαιδευτικών  και  

µαθητών  ερµηνευτικά  µε  µια  διάσταση  αποκάλυψης  των  επιβαλλόµενων  

και  ετεροκαθορισµένων  θεωριών  που  νοµιµοποιούν  πράξεις  των  

ερευνητικών  υποκειµένων  κύρια  των  µαθητών .  Στόχος  της  ερευνήτρια  

είναι  να  κατανοήσουν  τα  υποκείµενα  το  πλαίσιο  στο  οποίο  ζουν  και  να  

βελτιώσουν  τη  συµπεριφορά  τους  αφού  απαλλαχθούν  από  πολιτισµικά  
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και  κοινωνικά  στερεότυπα  της  περιοχής  και  του  σχολείου .  Μια σειρά 

παραµέτρων θα ληφθούν υπόψη στην κατανόηση και ερµηνεία των προβληµατικών 

συµπεριφορών, όπως ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και του κοινωνικού – 

πολιτιστικού συγκείµενου στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών  

(Ροδοπούλου ,  2010: 8). Η ερευνήτρια θα έχει µια ενεργητική παρουσία εφόσον όχι 

µόνο θα διευκολύνει την έκφραση, αλλά θα επεξεργάζεται τις απαντήσεις – αντιδράσεις ως 

ερεθίσµατα για αναστοχασµό  (Ροδοπούλου ,  2010: 9).  Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται 

να αναρωτιούνται κατά πόσο θα µπορούσαν να επιβληθούν κυρίως στους δύσκολους 

µαθητές και να επιβάλλουν κυρώσεις. Συχνές ήταν οι υποµνήσεις προς αυτούς ότι σε 

περίπτωση υποτροπής τους θα επιβληθούν οι κυρώσεις, οι οποίες για την ώρα τελούσαν 

υπό αναστολή (Ροδοπούλου ,  2010: 106).  

3. Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  ΑΠ  σαν  µια  διαδικασία  βελτίωσης  και  

εµπλουτισµού  του  περιεχοµένου  του  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  των  

µαθητών .  Ωστόσο  φροντίζει  να  εντάξει  τη  δράση  της  µέσα  στο  πλαίσιο  

της  Ευέλικτης  Ζώνης  και  των  προγραµµάτων  Αγωγής  Υγείας ,  χωρίς  να  

θίξει  το  ωρολόγιο  πρόγραµµα  των  µαθηµάτων .  Οι συµµετέχοντες ήταν δέκα 

αρρένες µαθητές και από τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου Γαράζου, οι οποίοι – εκτος των 

µαθηµάτων – συνεργάστηκαν µε την ερευνήτρια δυο ώρες εβδοµαδιαία στα πλαίσια 

προγράµµατος Αγωγής Υγείας. Το πρόγραµµα αυτό ήταν εξάµηνης διάρκειας, από τις αρχές 

Νοεµβρίου 2008 ως τα τέλη Απριλίου 2009 (Ροδοπούλου ,  2010: 56).  

4. Στόχος  της  έρευνας  δράσης  ήταν  η  αλλαγή  της  δοτής  –  

επιβαλλόµενης  πραγµατικότητας ,  η  κατανόηση  από  εκπαιδευτικούς  και  

µαθητές  του  πλαισίου  που  τη  διαµορφώνει  και  η  προσπάθεια  για  

χειραφετική  πράξη  και  αλλαγή .  Ενώ  ο  αρχικός  σκοπός  ήταν  

χειραφετικός  η  ερευνήτρια  λόγω  των  αντιστάσεων  και  του  

ανταγωνισµού  που  υπέστη  από  τους  συναδέλφους  εκπαιδευτικούς  

περιορίστηκε  σε  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις .  Βασικός σκοπός στην περίπτωσή 

µας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των µαθητών µε παρεκλίνουσες συµπεριφορές, να 

αναδειχθούν οι αντιλήψεις τους και να καταγραφούν τα συναισθήµατά και τα βιώµατά τους 

στο «φυσικό τους χώρο» και όχι σε ένα πλαίσιο προκατασκευασµένο και τεχνητό 

(Ροδοπούλου ,  2010: 7).  Έγινε προσπάθεια κατανόησης των φαινοµένων της 

έρευνας, χωρίς ωστόσο εύκολες αξιολογήσεις, στερεότυπα ή µεροληπτικές γενικεύσεις. Οι 

αρχικές κατανοήσεις εκλεπτύνονται µέσω ερµηνείας και αυτή µε τη σειρά της αναδεικνύει 

περαιτέρω ερωτήµατα (Ροδοπούλου ,  2010: 95). Η πλειοψηφία των υποκειµένων 

(µαθητών) της έρευνας συµµετείχαν σε πλήθος εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων µε κέφι, 

ενθουσιασµό αλλά και υπερηφάνια για τα αποτελέσµατα του κόπου τους  (Ροδοπούλου ,  

2010: 109).  Πολλές αντιστάσεις προήλθαν από τον ίδιο το χώρο των εκπαιδευτικών 

[…] Στην παρούσα προσπάθεια αναδείχθηκαν εγωισµοί και ανταγωνισµοί οι οποίοι 
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έφτασαν µέχρι το σηµείο εχθρότητας. Οι µεγαλύτερες πιέσεις που δέχθηκε η ερευνήτρια 

προήλθαν από την καθιερωµένη εικόνα του σχολείου ενώ έντονο ήταν το αίσθηµα 

απογοήτευσης και χάραξης προσωπικής µοναχικής πορείας (Ροδοπούλου ,  2010: 

111).  Οι προσπάθειες αλλαγής ήταν µεµονωµένες και αποσπασµατικές που τελικά δεν 

οδήγησαν σε πολλαπλούς κύκλους σπειροειδούς δράσης. Αν και αρχικά η ερευνήτρια 

οδηγήθηκε από ένα χειραφετικό προσανατολισµό στην πορεία υιοθέτησε το ερµηνευτικό 

µοντέλο (ανάδειξη πεποιθήσεων και στάσεων µαθητών) και ένα µοντέλο παρεµβατικής 

δράσης, χωρίς ωστόσο αυτό να διαθέτει την ευρύτητα και τη συµµετοχικότητα που είχε 

αρχικά επιδιώξει (Ροδοπούλου ,  2010: 111).  

5. Το  πρόβληµα  της  έρευνας  έχει  καθοριστεί  από  πριν  από  την  

ερευνήτρια  η  οποία  όµως  έχει  την  ι δ ιότητα  της  εκπαιδευτικού  του  

σχολείου .  Έτσι  το  πρόβληµα  της  αποκλίνουσας  συµπεριφοράς  που  

αποφασίζει  να  µελετήσει  η  ερευνήτρια  είναι  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  

που  αντιµετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  του  συγκεκριµένου  σχολείου  αλλά  

και  η  ίδ ια  η  ερευνήτρια .  Στις περισσότερες έρευνες δράσης δεν αποτέλεσαν οι 

ανάγκες που διέγνωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τη βάση για την ερευνητική πορεία σε 

αντίθεση µε την παρούσα έρευνα όπου υιοθετείται από τον εκπαιδευτικό της πράξης ο 

διπλός ρόλος του εκπαιδευτικού ερευνητή (Ροδοπούλου ,  2010: 84).  Οι εκπαιδευτικοί 

φαίνονται να αναρωτιούνται κατά πόσο θα µπορούσαν να επιβληθούν κυρίως στους 

δύσκολους µαθητές και να επιβάλλουν κυρώσεις. Συχνές ήταν οι υποµνήσεις προς αυτούς 

ότι σε περίπτωση υποτροπής τους θα επιβληθούν οι κυρώσεις, οι οποίες για την ώρα 

τελούσαν υπό αναστολή (Ροδοπούλου ,  2010: 106).  

6. Η  θεωρία  αναδύεται  µέσα  από  την  πράξη  εκπαιδευτικών  και  

υποκειµένων  χωρίς  στερεότυπα  και  µεροληπτικές  γενικεύσε ις .  Η  θεωρία  

αντιµετωπίζεται  κριτικά  σχετικοποιούνται  γνώσεις  και  στερεότυπα  και  

αναδεικνύεται  µια  νέα  γνώση  κριτική  χε ιραφετική  για  τα  υποκείµενα  και  

τους  εκπαιδευτικούς .  Έγινε προσπάθεια κατανόησης των φαινοµένων της έρευνας, 

χωρίς ωστόσο εύκολες αξιολογήσεις, στερεότυπα ή µεροληπτικές γενικεύσεις. Οι αρχικές 

κατανοήσεις εκλεπτύνονται µέσω ερµηνείας και αυτή µε τη σειρά της αναδεικνύει 

περαιτέρω ερωτήµατα. Η θεωρία µας αναδύεται σταδιακά µέσα από τα δεδοµένα µας, τα 

οποία δοµούνται γύρω από µια οµάδα κατηγοριών και εννοιών, αναδεικνύοντας τις σχέσεις 

που έχουν οι διαφορετικές κατηγορίες µεταξύ τους και τη λογική αλληλουχία των 

δεδοµένων – στοιχείων (Ροδοπούλου ,  2010: 95).   

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποιοτ ικές  µεθόδους  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων  όπως  η  παρατήρηση ,  η  συµµετοχική  

παρατήρηση ,  η  ηµι -δοµηµένη  συνέντευξη ,  η  συζήτηση .  Η προσοχή της 

ερευνήτρια επικεντρώθηκε σε συµπεριφορές και µηνύµατα µε σαφή αντικοινωνική και 

αντιδραστική διάσταση. Οι σηµειώσεις που κρατήθηκαν µέσω της παρατήρησης 
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χωρίστηκαν και οργανώθηκαν ανά θεµατικές κατηγορίες (Ροδοπούλου ,  2010: 61).  

Οι όποιες διαπιστώσεις εκτιµήσεις συζητήθηκαν µε δεύτερο παρατηρητή. Ο εκπαιδευτικός – 

διευκολυντής είχε το ίδιο ωρολόγιο πρόγραµµα µε την ερευνήτρια καθώς και τις ίδιες 

εφηµερίες  (Ροδοπούλου ,  2010: 62).  Η εκπαιδευτικός – ερευνήτρια προσπάθησε να 

δώσει σ’ όλα τα υποκείµενα τη δυνατότητα ν’ ακουστούν οι φωνές και οι απόψεις τους και 

βοήθησε την οµάδα ν’ αναπτύξει µια ποικιλία οπτικών της κατάστασης που διερευνάται 

(Ροδοπούλου ,  2010: 79).  Η αντικειµενικότητα αποκτά µια άλλη διάσταση στην 

ποιοτική έρευνα δράσης: έλλειψη εξουσιαστικού λόγου, αλληλεπίδραση υποκειµένων, 

έκφραση συµφωνίας/πλειοψηφίας. Ο τριγωνισµός και η διυποκειµενικότητα διαµορφώνουν 

µια ρεαλιστικότερη εικόνα της κατάστασης που διερευνάται (Ροδοπούλου ,  2010: 83).  

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  ήταν  σχετική  και  έγκυρη  εντός  του  

πλαισίου  µέσα  στο  οποίο  υλοποιήθηκε  η  έρευνα .  Τα  υποκείµενα  

απέκτησαν  κριτική  – χειραφετική  γνώση  για  τις  πράξεις  τους  και  τη  

συµπεριφορά  τους  και  έδρασαν  µε  στόχο  την  αλλαγή  της  

πραγµατικότητας .   Προσωπική εκτίµηση της ερευνήτριας είναι πώς έπεσε ο σπόρος 

για τον έλεγχο των αρνητικών πυρηνικών πεποιθήσεων. Για να µπορέσει όµως να 

βλαστήσει και να φέρει καρπούς απαιτείται µακροχρόνια και συνεχή προσπάθεια χωρίς 

όµως διάθεση απαξίωσης των βαθιά ριζωµένων κοινωνικών αξιών των παιδιών αυτών 

(Ροδοπούλου ,  2010: 94).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα ,  οι  µαθητές ,  συνεργάζονται  αρµονικά  µε  

την  ερευνήτρια  ενώ  δε  φαίνεται  να  έχουν  την  ίδ ια  τάση  συνεργασίας  οι  

εκπαιδευτικοί  του  σχολείου  οι  οποίοι  βλέπουν  την  ερευνήτρια  

ανταγωνιστικά  και  τις  δράσεις  της  χωρίς  όφελος .  Το αισιόδοξο µήνυµα που 

προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι η θετική ανταπόκριση των µαθητών στο κάλεσµα 

για ενεργό εµπλοκή τους στη σχολική ζωή. Η πλειοψηφία των υποκειµένων της έρευνας 

συµµετείχαν σε πλήθος εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων µε κέφι, ενθουσιασµό αλλά και 

υπερηφάνια για τα αποτελέσµατα του κόπου τους  (Ροδοπούλου ,  2010: 109).  Πολλές 

αντιστάσεις προήλθαν από τον ίδιο το χώρο των εκπαιδευτικών […] Στην παρούσα 

προσπάθεια αναδείχθηκαν εγωισµοί και ανταγωνισµοί οι οποίοι έφτασαν µέχρι το σηµείο 

εχθρότητας. Οι µεγαλύτερες πιέσεις που δέχθηκε η ερευνήτρια προήλθαν από την 

καθιερωµένη εικόνα του σχολείου ενώ έντονο ήταν το αίσθηµα απογοήτευσης και χάραξης 

προσωπικής µοναχικής πορείας (Ροδοπούλου ,  2010: 111).    

10. Η  ερευνήτρια  αξιολογεί  τόσο  τις  διαδικασίες  όσο  και  το  κατά  πόσο  

επιτεύχθηκε  αλλαγή  στις  απόψεις ,  τις  αντιλήψεις  και  τα  στερεότυπα  των  

εκπαιδευτικών  και  των  µαθητών .  Οι προσπάθειες αλλαγής ήταν µεµονωµένες και 

αποσπασµατικές που τελικά δεν οδήγησαν σε πολλαπλούς κύκλους σπειροειδούς δράσης. 

Αν και αρχικά η ερευνήτρια οδηγήθηκε από ένα χειραφετικό προσανατολισµό στην πορεία 

υιοθέτησε το ερµηνευτικό µοντέλο (ανάδειξη πεποιθήσεων και στάσεων µαθητών) και ένα 
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µοντέλο παρεµβατικής δράσης, χωρίς ωστόσο αυτό να διαθέτει την ευρύτητα και τη 

συµµετοχικότητα που είχε αρχικά επιδιώξει (Ροδοπούλου ,  2010: 111).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  έχει  χαρακτήρα  πρακτικό  µε   

πολλά  χειραφετικά  στοιχεία .  Η  ερευνήτρια  είναι  εκπαιδευτικός  της  

πράξης  και  προσπαθεί  να  επιλύσει  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  της  

πράξης  που  αφορά  και  τους  συναδέλφους  της  εκπαιδευτικούς .  Στοχεύει  

µε  την  έρευνά  της  στην  αλλαγή  και  στη  χειραφέτηση  των  υποκειµένων  

µαθητών  και  εκπαιδευτικών .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  

συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες Ροδοπούλου, Ξ.  /Πανεπιστήµιο Κρήτης/ 
ΠΤ∆Ε/2010 
 
 

Ενσωµάτωση Εφήβων µε ∆ιαταρακτική 
Συµπεριφορά. Κοινωνική Έρευνα 
∆ράσης στο Γυµνάσιο Γαράζου του 
Ορεινού Μυλοποτάµου/Ειδική 
Αγωγή/Ένα έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ Χ 

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

  Χ 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται  Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ Χ 
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες   Χ 
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Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  

 

Τσιµπουκέλη ,  Μ .  (2010).  ∆ηµιουργικότητα και συνεργασία στη διαδικασία της 

µάθησης: µία έρευνα δράσης. 

 

1. Η  έρευνα  είναι  µια  έρευνα  δράσης  που  έλαβε  χώρα  σε  ένα  σχολείο  µε  

βασικό  στόχο  να  προωθηθεί  η  ανάπτυξη  δηµιουργικού  και  συνεργατικού  

κλίµατος  κατά  τη  διαδικασία  της  µάθησης ,  η  αποδοχή  και  ο  σεβασµός  

της  διαφορετικότητας  και  η  συλλογική  συµµετοχή  όλων  των  µαθητών .  Η  

ερευνήτρια  ασχολήθηκε  µε  το  µάθηµα  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και  

την  αποτελεσµατικότητα  των  διάφορων  διδακτικών  προσεγγ ίσεων  µέσω  

της  οµαδοσυνεργατικής  διδασκαλίας .  Η  ερευνήτρια  λαµβάνε ι  υπόψη  της  

τη  διοίκηση  του  σχολείου  και  τους  φορείς  που  το  εποπτεύουν  για  να  

ξεκινήσει  την  παρέµβασή  της  στο  σχολικό  χώρο .  Επίσης  προσεγγίζει  

την  πραγµατικότητα  ερµηνευτικά ,  µε  ευελιξ ία  προσπαθώντας  να  

αναδείξει  στην  παρέµβασή  της  τη  συµµετοχικότητα  και  το  

οµαδοσυνεργατικό  πνεύµα .  Βασικός στόχος της έρευνας είναι να προωθηθεί η 

ανάπτυξη δηµιουργικού και συνεργατικού κλίµατος κατά τη διαδικασία της µάθησης, η 

αποδοχή και ο σεβασµός της διαφορετικότητας και η συλλογική συµµετοχή όλων των 

µαθητών (Τσιµπουκέλη ,  2010: 52).  Αρχικά, έγινε συζήτηση µε το διευθυντή και τους 

καθηγητές του σχολείου, όπου διευκρινίστηκε ο τρόπος και ο σκοπός του ερευνητικού 

εγχειρήµατος. Αφού διασφαλίστηκε η άδεια και η συνεργασία για τη λειτουργία του 

προγράµµατος, ξεκίνησαν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές ενέργειες για τη χορήγηση 

άδειας διεξαγωγής της έρευνας από ανώτερους και εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς, 

δηλαδή από τη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Χαλκιδικής και εν 

συνεχεία από το παιδαγωγικό ινστιτούτο (Τσιµπουκέλη ,  2010:  49).    Ωστόσο, δεν 

µπορούµε να παραβλέψουµε ότι σ’ ένα καθηµερινό σχολικό πλαίσιο µε όλες τις δεσµεύσεις 

και τα κωλύµατά του, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και οι εναλλακτικές διδακτικές 

στρατηγικές υποχρεωτικά συνδυάζονται µε τους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης της 

µάθησης κι αυτό δεν είναι ανάγκη να το εκλάβουµε ως κάτι αρνητικό ή να µας οδηγήσει σε 

πεσιµιστική θεώρηση των πραγµάτων (Τσιµπουκέλη ,  2010: 99).   

2. Στόχος  της  ερευνήτρια  ήταν  να  αναπτυχθεί  µεταξύ  των  εκπαιδευτικών  

και  της  ίδ ια  πνεύµα  αλληλοκατανόησης ,  συνεργασίας  µε  στόχο  τη  

βελτίωση  και  την  ωφελιµότητα  µαθητών   και  εκπαιδευτικών .  Η παρούσα 

εργασία βασίζεται σε έρευνα δράσης που έλαβε χώρα σε τάξη συγκεκριµένου σχολείου. Το 

κύριο σκεπτικό επιλογής της έρευνας στο συγκεκριµένο σχολείο ήταν η ωφελιµότητα 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 47).  Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος, γινόταν 

συζήτηση και αξιολόγηση από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης υπήρχε 
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στενή συνεργασία µε το φιλόλογο που έκανε στο τµήµα την παράλληλη διδασκαλία του 

µαθήµατος των νεοελληνικών κειµένων. Στο τέλος του προγράµµατος έγινε αναστοχαστική 

αξιολόγηση στα πλαίσια της οµαδικής συζήτησης µε τους µαθητές  (Τσιµπουκέλη ,  

2010: 51).    

3. Η  ερευνήτρια  θεωρεί  ότι  το  ΑΠ  και  η  πραγµατικότητα  που  

διαµορφώνει  µέσα  στην  τάξη  θα  πρέπει  να  βελτιωθούν  προς  όφελος  των  

µαθητών  και  των  εκπαιδευτικών .  Όµως  η  ίδ ια  αναγνωρίζει  τα  

προβλήµατα  και  τα  εµπόδια  που  δηµιουργεί  η  καθηµερινή  

πραγµατικότητα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .  Οι παραπάνω στόχοι πλαισιώνουν 

και τη συγκεκριµένη έρευνα, η οποία όπως προαναφέρθηκε, πρώτα απ’ όλα στηρίχθηκε στο 

σκεπτικό της ωφελιµότητας και της βελτίωσης  Τσιµπουκέλη ,  2010:  51). Ωστόσο, 

δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι σ’ ένα καθηµερινό σχολικό πλαίσιο µε όλες τις 

δεσµεύσεις και τα κωλύµατά του, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και οι εναλλακτικές 

διδακτικές στρατηγικές υποχρεωτικά συνδυάζονται µε τους παραδοσιακούς τρόπους 

προσέγγισης της µάθησης κι αυτό δεν είναι ανάγκη να το εκλάβουµε ως κάτι αρνητικό ή να 

µας οδηγήσει σε πεσιµιστική θεώρηση των πραγµάτων (Τσιµπουκέλη ,  2010: 99).   

4. Σκοπός   της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  βελτίωσης  του  ΑΠ  της  

Νεοελληνικής  Γλώσσας  της  γ΄  Γυµνασίου ,  η  µελέτη  διαφορετικών  

διδακτικών  προσεγγ ίσεων  και  εφαρµογή  οµαδοσυνεργατικών  διδακτικών  

παρεµβάσεων .  Βασικός στόχος της έρευνας είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 

δηµιουργικού και συνεργατικού κλίµατος κατά τη διαδικασία της µάθησης, η αποδοχή και ο 

σεβασµός της διαφορετικότητας και η συλλογική συµµετοχή όλων των µαθητών 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 52).  Κατά πόσο το µεράκι του εκπαιδευτικού και ο 

καθηµερινός τους αγώνας µπορούν να συµβάλλουν στην αλλαγή και βελτίωση της 

εκπαίδευση; (Τσιµπουκέλη ,  2010: 99).  

5. Η  ερευνήτρια  ως  αφετηρία  στην  έρευνά  της  χρησιµοποιεί  την  ανάγκη  

της  βελτίωσης  των  εκπαιδευτικών  πρακτικών .  Η  ίδ ια  φαίνεται  να  είναι   

εκπαιδευτικός  στο  σχολείο  που  εφαρµόζει  την  έρευνα  και  τώρα  ως  

ερευνήτρια-εκπαιδευτικός  της  πράξης  συνεργάζεται  µε  άλλους  

εκπαιδευτικούς  για  τη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας .  Το 

πλαίσιο εφαρµογής της έρευνας είναι µία τάξη της γ΄ Γυµνασίου του 1ου Γυµνασίου Ν. 

Μουδανιών Χαλκιδικής, σχολείου όπου υπηρετώ τα τελευταία χρόνια (Τσιµπουκέλη ,  

2010: 47).  Επιπλέον το θέµα της έρευνας άπτεται του τρόπου προσέγγισης της 

µαθησιακής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών  

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 47).   

6. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  τη  θεωρία  ως  αφετηρία .  ∆οκιµάζει  στην  

πράξη  τη  θεωρητική  γνώση  µε  στόχο  την  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών ,  τη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας ,  αλλά  
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και  τη  διερεύνηση  της  αποτελεσµατικότητας  κάποιων  µεθόδων .  

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα, η εµπειρία που προκύπτει από την εφαρµογή του 

ερευνητικού εγχειρήµατος, είναι πολύ σηµαντική, διότι συνδέεται µε τον προβληµατισµό και 

τον εµπλουτισµό σε γνώση και πρακτική όσον αφορά τη µαθησιακή διαδικασία 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 51).  Στα πλαίσια αυτού του στόχου εκτυλίσσεται ένας άλλος 

στόχος, που είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας διαφόρων εναλλακτικών 

διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, ώστε να 

επιτευχθούν η δηµιουργηκότητα και η συνεργασία κατά τη διαδικασία της µάθησης 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 52).  

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων .  Στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικές 

προσεγγίσεις που συνάδουν µε τον τύπο της έρευνας-δράσης και είναι η συµµετοχική 

παρατήρηση µε καταγραφή ηµερολογίου – έγινε παράλληλη καταγραφή ηµερολογίων και 

από µαθήτρια της τάξης – και  οι οµαδικές συνεντεύξεις  (Τσιµπουκέλη ,  2010: 49). 

Η συγκεκριµένη έρευνα δράσης έλαβε χώρα σε σχολικό πλαίσιο και η συµµετοχική 

παρατήρηση γινόταν µε µια προσωπική οπτική συνδεδεµένη µε την ιδιότητα του 

εκπαιδευτικού, που µάλιστα ήταν πριν τρία χρόνια εκπαιδευτικός στους µαθητές της τάξης 

που συµµετείχε στο πρόγραµµα (Τσιµπουκέλη ,  2010: 96).  

8. Η  ερευνήτρια  στα  συµπεράσµατα  της  έρευνας  διατυπώνει  θέσεις  και  

ερωτήµατα .  Η  γνώση  αντιµετωπίζεται  τόσο  ως  εργαλειακή  µε  στόχο  τον  

έλεγχο  της  πραγµατικότητας  όσο  και  σαν  διαδικαστική ,  διαλεκτική ,  

σχετική  γνώση  η  οποία  δοκιµάζεται  συνεχώς  στην  πράξη .  Στα πλαίσια των 

περιορισµών που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η έρευνα δράσης έδωσε στοιχεία που οδηγούν 

στη διατύπωση ορισµένων θέσεων, αλλά και ερωτηµάτων (Τσιµπουκέλη ,  2010: 97). 

Ωστόσο, πρέπει να γίνει η υπενθύµιση ότι το πρόγραµµα λειτούργησε σε ένα χαλαρό 

πλαίσιο και έξω από τη διαδικασία της αξιολόγησης, µε συνέπεια να δηµιουργηθεί µία 

µαθησιακή προσέγγιση που κάποια στιγµή χαρακτηρίστηκε ως «ευχάριστο διάλειµµα από το 

µάθηµα» (Τσιµπουκέλη ,  2010: 99).  

9. Η  ερευνήτρια  φαίνεται  να  συνεργάζεται  τόσο  µε  τους  εκπαιδευτικούς  

της  πράξης  όσο  και  µε  τους  µαθητές .  Οι  σχέσεις  όµως  που  αναπτύσσει  

δεν  είναι  ισότιµες .  Η  ερευνήτρια  επιλέγει  το  θέµα  και  τα  ερευνητικά  

εργαλεία  θέτοντας  και  τα  ερωτήµατα  της  έρευνας .  Οι  µαθητές  φαίνεται  

να  έχουν  µια  πιο  ενεργή  δράση  σε  σχέση  µε  αυτή  που  συναντάµε  σε  

παρόµοιες  έρευνες .  Ειδικά από την ανάλυση του µαθητικού ηµερολογίου και της 

οµαδικής συζήτησης µε τους µαθητές προκύπτει ότι οι µαθητές έδειξαν θετική στάση 

απέναντι στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο, καθώς ανέφεραν οι ίδιοι τους βοηθάει στη 

σύναψη σχέσεων και στην επικοινωνία µεταξύ τους   (Τσιµπουκέλη ,  2010: 97).  Η 

αρχή της συνειδητής συναίνεσης τηρήθηκε µε την ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων και 
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τη διασφάλιση της πρόσβασης και της αποδοχής µέσα στο πλαίσιο όπου εκτυλίσσεται η 

έρευνα  (Τσιµπουκέλη ,  2010: 50).  Ζητήθηκε από τους µαθητές να καταγράψουν 

ηµερολόγιο για αυτές τις συναντήσεις, αλλά µόνο µία µαθήτρια ανταποκρίθηκε µε τη 

συστηµατική χρήση του ηµερολογίου (Τσιµπουκέλη ,  2010: 51).  

10. Η  ερευνήτρια  σε  συνεργασία  µε  εκπαιδευτικούς  και  µαθητές  

αξιολογεί  τις  διαδικασίες ,  την  ποιότητα  της  δράσης  τις  αδυναµίες  και  

τις  επιτυχηµένες  παρεµβάσεις  της  έρευνας .  Στα πλαίσια αυτού του στόχου 

εκτυλίσσεται ένας άλλος στόχος, που είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας 

διαφόρων εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και της οµαδοσυνεργατικής 

µεθόδου, ώστε να επιτευχθούν η δηµιουργικότητα και η συνεργασία κατά τη διαδικασία της 

µάθησης (Τσιµπουκέλη ,  2010: 52).  Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος , γινόταν 

συζήτηση και αξιολόγηση από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης υπήρχε 

και στενή συνεργασία µε το φιλόλογο που έκανε στο τµήµα την παράλληλη διδασκαλία του 

µαθήµατος των νεοελληνικών κειµένων.  Στο τέλος του προγράµµατος έγινε αναστοχαστική 

αξιολόγηση στα πλαίσια της οµαδικής συζήτησης µε τους µαθητές της τάξης 

(Τσιµπουκέλη ,  2010: 51).  

 

 

 
Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  κάποιες  τεχνικές  εκφάνσεις  που  αφορούν  την  αναγνώριση  και  

αποδοχή  των  ιεραρχικών  δοµών   της  εκπαίδευσης ,  και  τη  διαχείριση  της  

παραχθείσας  γνώσης .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Τσιµπουκέλη Μαρία/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
Τµήµα Ψυχολογίας/2010 

∆ηµιουργικότητα και συνεργασία 
στη διαδικασία της µάθησης: µια 
έρευνα δράσης/∆ιδακτική Ν. 
Γλώσσας, Κοινωνική Ψυχολογία/ 5 
εβδοµάδες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Χ   

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  

 



 

 - 325 - 

 

Γκαράνης ,  Α .  (2009).  Η διδασκαλία της Γλώσσας σε παιδιά µε ελαφρά νοητική 
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1. Ο  ερευνητής  ερευνά  τις  προϋποθέσεις  ένταξης  µαθητών  µε  νοητική  

υστέρηση  στο  γενικό  σχολείο  µέσω  µιας  έρευνας  δράσης  που  αφορά  τη  

διδασκαλία  της  Ν .  Ε .  Γλώσσας  στο  Γυµνάσιο .  Η  έρευνα  γίνεται  στα  

πλαίσια  µεταπτυχιακού  προγράµµατος .  Ο  ερευνητής  στοχεύει  όπως  λέει  

ο  ίδ ιος  στη  δική  του  επαγγελµατική  ανάπτυξη .  Στόχος  της  έρευνας  είναι  

να  προσδιοριστούν  και  να  αξιολογηθούν  οι  παρεµβάσεις  και  οι  

τροποποιήσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  στη  διδασκαλία  της  γλώσσας  ώστε  

οι  µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες  να  αποκτήσουν  δεξιότητες  ανάγνωσης  και  

κατανόησης  της  γλώσσας .  Ο  ερευνητής  εντάσσει  επιµέρους  στόχους  της  

έρευνας  στο  ήδη  υπάρχον  Α .Π . .  Ο  ερευνητής  και  το  υποκείµενο  της  

δράσης -πράξης  είναι  το  ίδ ιο  πρόσωπο .  Αυτό  δίνει  στην  έρευνα  δράσης  

ένα  χειραφετικό  προσανατολισµό .  Η  επιβλέπουσα  καθηγήτρια  παίζει  

στην  έρευνα  το  ρόλο  του  διευκολυντή .  Ο  ερευνητής  δικαιολογεί  την  

επιτακτική  ανάγκη  συνεκπαίδευσης  µαθητών  µε  νοητική  υστέρηση  στο  

γενικό  σχολείο  ως  νοµική  επιταγή  του  ν . 2817/2000. Όµως ,  παρά  τις  

αναφορές  σε  νόµους  που  επιβάλλουν  η  συνεκπαίδευση  των  µαθητών  µε  

ελαφρά  νοητική  υστέρηση  σε  κοινές  τάξεις  γενικών  σχολείων ,  ο  

ερευνητής  αποδέχεται  αυτά  τα  πλαίσ ια  ερµηνευτικά  και  ερευνά  τις  

δυνατότητες  ποιοτικής  εφαρµογής  αυτού  του  θεσµικού  πλαισ ίου .  Επίσης  

αναφέρει  ότι  αυτές  οι  πρακτικές  περιλαµβάνονται  στις  πολιτικές  της  

ευρωπαϊκής  ένωσης  για  την  συνεκπαίδευση  των  µαθητών  µε  ειδικές  

εκπαιδευτικές  ανάγκες  στα  κανονικά  σχολεία .  Η παρούσα εργασία θα εστιαστεί 

σε µια επιµέρους κατηγορία µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους µαθητές µε 

ελαφριά νοητική καθυστέρηση (Γκαράνης ,  2009: 3).  ∆εδοµένου ότι ο 

προσανατολισµός της εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι η ένταξή τους στο 

«γενικό σχολείο» και η διασφάλιση της επικοινωνίας και της κοινής δράσης των µαθητών 

µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σούλης, 2002: 32), το έργο του εκπαιδευτικού 

συναντά πολλαπλές δυσκολίες. Η διερεύνηση αυτού του έργου µέσα από µία εφαρµογή της 

διδασκαλίας της γλώσσας θα είναι βασική επιδίωξη της εργασίας αυτής (Γκαράνης ,  

2009: 66).  Βασικός στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι 

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διδασκαλία της γλώσσας, ώστε να αποκτήσουν 

οι µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση τις δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης της 

γλώσσας   (Γκαράνης ,  2009: 3).  Οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι τέσσερις έφηβοι 
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µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση που φοιτούν σε ειδικά σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης της ανατολικής Θεσσαλονίκης και δέχονται εξωτερική υποστήριξη στο 

συγκεκριµένο κέντρο (Γκαράνης ,  2009: 68).  Στην προκείµενη περίπτωση ο 

εκπαιδευτικός και ο ερευνητής αποτελούν τι ίδιο πρόσωπο, γεγονός που ενδυναµώνει την 

επιλογή της ερευνητικής αυτής µεθόδου. Οι σχετικές συζητήσεις του εκπαιδευτικού – 

ερευνητή µε την επόπτρια καθηγήτρια, που ανέλαβε το ρόλο διευκολυντή αυτής της έρευνας, 

ξεκίνησαν από το γενικό προβληµατισµό που φαίνεται να υπάρχει στους κόλπους της 

ειδικής αγωγής να διασφαλίσουν ένα τύπο και µια µορφή διδασκαλίας που θα είναι 

προσανατολισµένος στις αρχές της συνεκπαίδευσης και θα επιχειρεί να καλλιεργήσει στους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τις δεξιότητες εκείνες που θα διασφαλίσουν την 

προοπτική της ένταξης στο κανονικό σχολείο (Lloyd, 2002: 111). Αυτό άλλωστε είναι εν 

τέλει το πνεύµα της συνεκπαίδευσης, αυτό προβλέπεται από το νόµο 2817/2000 και αυτός 

είναι ο προσανατολισµός των ΑΠΣ ειδικής αγωγής που κατά προσωπική άποψη του 

γράφοντα, παρά την παρέλευση τεσσάρων χρόνων από τη δηµοσιοποίησή τους παραµένουν 

άγνωστα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και δεν αποτελούν, όπως θα έπρεπε, 

καθηµερινό εργαλείο της διδακτικής πρακτικής (Γκαράνης ,  2009: 77-78).  Μια 

σηµαντική εξέλιξη που σηµειώθηκε στο χώρο της Ειδικής Αγωγής τα τελευταία χρόνια ήταν 

η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που τη διέπει, όπως διαµορφώθηκε µε τον νόµο 

2817/2000. Ο νόµος αυτός εναρµονίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την ευρωπαϊκή πολιτική για 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενσωµάτωση των µαθητών µε 

ειδικές ανάγκες µέσα στα γενικά σχολεία  (Γκαράνης ,  2009: 02).  

2. Στόχος  του  ερευνητή  είναι  να  αναδειχθεί  η  γνώση  που  ενυπάρχει  

µέσα  στην  πράξη  του  εκπαιδευτικού .  Ο  εκπαιδευτικός  ερευνητής  

συλλέγει  δεδοµένα ,  σχεδιάζει  παρεµβάσεις  και  παρατηρεί  σε  

συνεργασία  µε  τη  διευκολύντρια  των  δράσεων  τα  αποτελέσµατα  των  

παρεµβάσεων  αυτών .  Στόχος  είναι  η  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας  των  µαθητών  µε  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  η  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  ίδ ιου .  Για την αποσαφήνιση της κατάστασης και τη 

διατύπωση των υποθέσεων που οδηγούν στη διαµόρφωση ενός πρώτου κύκλου δράσης 

πραγµατοποιήθηκε συστηµατική συλλογή δεδοµένων του συγκεκριµένου τµήµατος (Taba 

& Noel ,  1988: 72) (Γκαράνης ,  2009: 78).  Η αποσαφήνιση της κατάστασης 

οδήγησε στην ανάπτυξη υποθέσεων και ακολούθως στο σχεδιασµό µιας παρέµβασης του 

πρώτου σχεδίου δράσης (Γκαράνης ,  2009: 78).  Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου 

κύκλου, ο εκπαιδευτικός τηρούσε ηµερήσιο ηµερολόγιο όπου κατέγραφε τις απόψεις του 

σχετικά µε τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Στο τέλος του πρώτου κύκλου διεξήχθει δεύτερη 

παρατήρηση από εξωτερικό παρατηρητή προκειµένου, σε συνδυασµό, µε τις πληροφορίες 

που αντλήθηκαν από το ηµερολόγιο του εκπαιδευτικού και τα γραπτά των µαθητών, να 
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πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση του πρώτου κύκλου  (Γκαράνης ,  2009: 

78).  

3. Ο  ερευνητής  θεωρεί  ότι  τα  ΑΠ  θα  πρέπει  να  προσαρµόζονται  στην  

εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  και  να  διαφοροποιούνται  τόσο  αυτά  όσο  

και  η  διδασκαλία  όταν  πρόκειται  να  διδαχθούν  σε  παιδιά  µε  ειδικές  

εκπαιδευτικές  ανάγκες . Οι σχετικές συζητήσεις του εκπαιδευτικού – ερευνητή µε την 

επόπτρια καθηγήτρια, που ανέλαβε το ρόλο διευκολυντή αυτής της έρευνας, ξεκίνησαν από 

το γενικό προβληµατισµό που φαίνεται να υπάρχει στους κόλπους της ειδικής αγωγής να 

διασφαλίσουν ένα τύπο και µια µορφή διδασκαλίας που θα είναι προσανατολισµένος στις 

αρχές της συνεκπαίδευσης και θα επιχειρεί να καλλιεργήσει στους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες τις δεξιότητες εκείνες που θα διασφαλίσουν την προοπτική της 

ένταξης στο κανονικό σχολείο (Lloyd, 2002: 111). Αυτό άλλωστε είναι εν τέλει το πνεύµα 

της συνεκπαίδευσης, αυτό προβλέπεται από το νόµο 2817/2000 και αυτός είναι ο 

προσανατολισµός των ΑΠΣ ειδικής αγωγής που κατά προσωπική άποψη του γράφοντα, 

παρά την παρέλευση τεσσάρων χρόνων από τη δηµοσιοποίησή τους παραµένουν άγνωστα 

στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και δεν αποτελούν, όπως θα έπρεπε, καθηµερινό 

εργαλείο της διδακτικής πρακτικής (Γκαράνης ,  2009: 77-78).  Ο καθορισµός των 

διδακτικών στόχων πραγµατοποιήθηκε σε άµεση συσχέτιση µε τις διαγνωσµένες δυσκολίες 

των µαθητών οι οποίες είχαν εντοπιστεί από τη φάση διερεύνησης, και βασίστηκε στην 

τροποποίηση και προσαρµογή των στόχων του γενικού αναλυτικού προγράµµατος 

διδασκαλίας της γλώσσας. Σύµφωνα µε το ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής (2004) µια από τις πιο 

βασικές παραµέτρους του σχεδιασµού µιας διδασκαλίας είναι «ο εµπλουτισµός» του 

γενικού αναλυτικού προγράµµατος µε στόχους και δραστηριότητες που βελτιώνουν τη 

µάθηση και την επίδοση των µαθητών στο σχολείο και την κοινωνική και επαγγελµατική 

ζωή. Κατά το σχεδιασµό αυτής της διδακτικής παρέµβασης οι στόχοι των αναλυτικών 

προγραµµάτων τροποποιήθηκαν και αναλύθηκαν σε πιο απλές δραστηριότητες 

(Γκαράνης ,  2009: 90).  

4. Σκοπός  του  ερευνητή  είναι  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  προσαρµογής  

του  ΑΠ  στην  τοπική  και  µαθησιακή  ιδ ιαιτερότητα  των  µαθητών  µε  

νοητική  υστέρηση  µε  στόχο  την  βελτίωση  της  µαθησιακής  διαδικασίας  

και  την  επαγγελµατική  ανάπτυξη  του  ίδ ιου .  Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε µια 

έρευνα δράσης µε πρωταρχικό σκοπό την εφαρµογή µιας διαφοροποιηµένης διδασκαλίας σε 

ένα τµήµα µε µαθητές µε ελαφριά νοητική καθυστέρηση, προκειµένου οι τελευταίοι να 

αναπτύξουν επαρκώς τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και την κατανόηση 

της γλώσσας  (Γκαράνης ,  2009: 199).  

5. Η  αφετηρία  της  έρευνας  είναι  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  που  

αντιµετωπίζει  το  ερευνητής  – υποκείµενο  της  πράξης .  Η  ανάγκη  

συνεκπαίδευσης  παιδιών  µε  ελαφρά  νοητική  υστέρηση  σε  κανονικές  
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τάξεις .  Την  ανάγκη  αυτή  την  επιβάλλε ι  το  νέο  νοµικό  πλαίσιο  για  την  

εκπαίδευση  στην  ειδική  αγωγή  και  µε  αυτή  συµφωνεί  ο  ερευνητής .  Αυτό 

άλλωστε είναι εν τέλει το πνεύµα της συνεκπαίδευσης, αυτό προβλέπεται από το νόµο 

2817/2000 και αυτός είναι ο προσανατολισµός των ΑΠΣ ειδικής αγωγής που κατά 

προσωπική άποψη του γράφοντα, παρά την παρέλευση τεσσάρων χρόνων από τη 

δηµοσιοποίησή τους παραµένουν άγνωστα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και δεν 

αποτελούν, όπως θα έπρεπε, καθηµερινό εργαλείο της διδακτικής πρακτικής (Γκαράνης ,  

2009: 77 – 78). ∆εδοµένου ότι ο προσανατολισµός της εκπαίδευσης των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες είναι η ένταξή τους στο «γενικό σχολείο» και η διασφάλιση της 

επικοινωνίας και της κοινής δράσης των µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Σούλης, 2002: 32), το έργο του εκπαιδευτικού συναντά πολλαπλές δυσκολίες. Η 

διερεύνηση αυτού του έργου µέσα από µία εφαρµογή της διδασκαλίας της γλώσσας θα είναι 

βασική επιδίωξη της εργασίας αυτής (Γκαράνης ,  2009: 66).  

6. Η  θεωρία  αποτελεί  αφετηρία  που  δοκιµάζεται  στην  πράξη  και  

παράγονται  νέες  ποιοτικές  εκφάνσεις  της .  Επίσης  η  έρευνα  συνδέει  τη  

θεωρία  µε  την  πράξη  σε  µια  προσπάθεια  να  βελτιώσει  τη  µαθησιακή  

διαδικασία  των  µαθητών  και  να  δώσει  επαγγελµατική  ανάπτυξη  στον  

εκπαιδευτικό  της  πράξης .  Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη 

συγκεκριµένη θεµατική, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο ο 

προσδιορισµός κατάλληλων εξατοµικευµένων στόχων και η εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 

διαφοροποιηµένης µεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας συντελούν ώστε οι µαθητές µε 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση να µπορούν α) να ανταποκριθούν στη διδασκαλία και να 

αναπτύξουν δεξιότητες γραπτού λόγου β) να αποποιηθούν την παθητική τους στάση κατά τη 

διδακτική διαδικασία γ) να συνεργαστούν µεταξύ τους και δ) να συµµετάσχουν στο 

σχεδιασµό και την ενδεχόµενη τροποποίηση της µεθόδου διδασκαλίας (Γκαράνης ,  

2009: 68).  

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  ερευνητικά  εργαλε ία  συλλογής  

και  επεξεργασίας  δεδοµένων ,  όπως  το  προσωπικό  ηµερολόγιο ,  η  

αυτοπαρατήρηση ,  η  παρατήρηση  και  η  αξιολόγηση  των  γραπτών  των  

µαθητών ,  η  αξιολόγηση  από  εξωτερικό  παρατηρητή .  Επίσης  

ενδιαφέρεται  για  την  εγκυρότητα  των  αποτελεσµάτων  

«τριγωνοποιώντας» τις  πηγές  συλλογής  δεδοµένων .  Χρησιµοποιεί  πηγές  

από  το  µαθητή ,  τον  εξωτερικό  παρατηρητή ,  τη  δική  του  

αυτοπαρατήρηση ,  τα  γραπτά  των  µαθητών .  Όπως προαναφέρθηκε οι τεχνικές 

συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ηµερολόγιο, η παρατήρηση, η 

αξιολόγηση των γραπτών κειµένων των µαθητών και η δοκιµασία αναγνωστικής 

κατανόησης που επαναχορηγήθηκε ως δοκιµασία ελέγχου της µεταβολής των επιδόσεων 

των µαθητών (Γκαράνης ,  2009: 79).   



 

 - 329 - 

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  προκύπτει  έχει  κανονιστικό  χαρακτήρα  αλλά  

δε  γίνονται  γενικεύσεις  λόγω  του  µικρού  δείγµατος  της  έρευνας .  

Φαίνεται  ο  ερευνητής  να  διατυπώνει  προτάσεις  διδακτικής  

αντιµετώπισης  που  αφορούν  διαφοροποιηµένες  τεχνικές  διδακτικές  

παρεµβάσεις .  Επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι προσαρµογές και οι µεθοδολογικές 

επιλογές στις οποίες είναι απαραίτητο να προβεί ο εκπαιδευτικός σε ένα περιβάλλον 

παροχής εκπαίδευσης σε µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση καθώς και ο αντίκτυπος 

αυτών των επιλογών στη στάση, συµπεριφορά και τις επιδόσεις των ίδιων των µαθητών 

[…]  Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι τα συµπεράσµατα που 

ακολουθούν υπόκεινται στους περιορισµούς µιας µελέτης περίπτωσης µικρού δείγµατος και 

δεν µπορούν να αποτελέσουν θέσεις γενικευµένου χαρακτήρα (Γκαράνης ,  2009: 199).    

9. Ο  ερευνητής  έχει  δύο  ρόλους  αυτόν  του  ερευνητή  και  αυτόν  του  

εκπαιδευτικού  της  πράξης .  Το  ρόλο  του  εξωτερικού  συµβούλου  

παρατηρητή  (κριτικού  φίλου )  στην  έρευνα  παίζει  η  καθηγήτρια  που  

εποπτεύει  την  όλη  ερευνητική  διαδικασία .  Φαίνεται  πως  ο  ερευνητής  

έχει  στόχο  να  καταφέρει  τη  συµµετοχή  των  υποκειµένων  της  έρευνας  σε  

κάποιες  φάσεις  του  σχεδιασµού  των  δράσεων .  Με βάση την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τη συγκεκριµένη θεµατική, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί εάν και 

κατά πόσο ο προσδιορισµός κατάλληλων εξατοµικευµένων στόχων και η εφαρµογή και 

αξιολόγηση µιας διαφοροποιηµένης µεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας συντελούν ώστε οι 

µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση να µπορούν […] δ) να συµµετάσχουν στο 

σχεδιασµό και την ενδεχόµενη τροποποίηση της µεθόδου διδασκαλίας (Γκαράνης ,  

2009: 68).  Οι σχετικές συζητήσεις του εκπαιδευτικού – ερευνητή µε την επόπτρια 

καθηγήτρια, που ανέλαβε το ρόλο διευκολυντή αυτής της έρευνας, ξεκίνησαν από το γενικό 

προβληµατισµό που φαίνεται να υπάρχει στους κόλπους της ειδικής αγωγής να 

διασφαλίσουν ένα τύπο και µια µορφή διδασκαλίας που θα είναι προσανατολισµένος στις 

αρχές της συνεκπαίδευσης και θα επιχειρεί να καλλιεργήσει στους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες τις δεξιότητες εκείνες που θα διασφαλίσουν την προοπτική της 

ένταξης στο κανονικό σχολείο (Lloyd, 2002: 111) (Γκαράνης ,  2009: 77-78). 

Επιπλέον, δεδοµένης της µεθόδου που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα, τα περισσότερα 

στοιχεία προέρχονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ήταν παράλληλα και ο 

ερευνητής (Γκαράνης ,  2009: 2007).  

10. Στην  έρευνα  αξιολογούνται  η  επίτευξη  των  αρχικών  στόχων  που  

τέθηκαν  από  τον  ερευνητή  και  οι  διαδικασίες  βελτίωσης  της  

εκπαιδευτικής  πράξης .  Η  αξιολόγηση  έχει  µορφή  διαµορφωτική  και  

τελική .  Γίνεται  επίσης  αντιπαραβολή  των  ερευνητικών  αποτελεσµάτων  

µε  τα  αποτελέσµατα  παρόµοιων  ερευνών .  Υπό το πρίσµα της διαφοροποιηµένης 

διδασκαλίας, έγιναν τροποποιήσεις που αφορούσαν το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τους 
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ιδιαίτερους τρόπους µάθησης των µαθητών, επιχειρήθηκε µια ευέλικτη οµαδοποίηση των 

µαθητών ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε δραστηριότητας και ενσωµατώθηκαν στοιχεία 

από διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας που διασφάλιζαν την επίτευξη των στόχων της 

παρέµβασης […]  (Γκαράνης ,  2009: 202).  Στην παρούσα έρευνα, η µέθοδος project 

χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό την ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής και της συνεργασίας 

και της αλληλεπίδρασης µεταξύ µαθητών κατά τη διδακτική διαδικασία  (Γκαράνης ,  

2009: 203). Βασικός στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν 

οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διδασκαλία της γλώσσας, ώστε να 

αποκτήσουν οι µαθητές µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση τις δεξιότητες ανάγνωσης και 

κατανόησης της γλώσσας (Γκαράνης ,  2009: 67).   

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε   χειραφετ ική  έκφανση  που  αφορούν  την  ταύτιση  ερευνητή  και  

εκπαιδευτικού  της  πράξης .  Η  έρευνα  στοχεύει  στην  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού ,  στη  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας  των  µαθητών ,  στο  έλεγχο  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  

τη  βελτίωση  της  ίδ ια  της  πράξης  στις  διαδικασίες  και  την  

αποτελεσµατικότητα .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Γκαράνης Ανδρέας/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
Φιλοσοφική Σχολή/Τµήµα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής/2009 

Η ∆ιδασκαλία της Γλώσσας σε 
Παιδιά µε Ελαφρά Νοητική 
Καθυστέρηση: µια Έρευνα 
∆ράσης/∆ιδακτική Ν. Γλώσσας, σε 
µαθητές µε ειδικές µαθησιακές 
δυσκολίες/ 3 µήνες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Μελενικιώτου ,   Μ .  (2008).  Η αναγνωστική ανταπόκριση µαθητών του δηµοτικού 

σχολείου σε διαδοχικές αναγνώσεις διασκευών του ίδιου παραµυθιού. 

 

 1.  Η  ερευνήτρια  στόχο  έχει  να  ερευνήσει  µέσω  µιας  διδακτικής  

παρέµβασης  στο  µάθηµα  της  Γλώσσας  στις  Ε΄  και  ΣΤ΄τάξεις  τις  

αυθόρµητες  ανταποκρίσεις  των  µαθητών  στην  ανάγνωση  της  

λογοτεχνίας .  Στόχο  έχει  να  διερευνήσει  τις  µορφές  ανταπόκρισης  των  

µαθητών  δηµοτικού  σχολείου  σε  διαδοχικές  αναγνώσεις  διασκευών  του  

ίδ ιου  παραµυθιού .  Η  ερευνήτρια  σχεδιάζει  και  πραγµατοποιεί  πέντε  

διδακτικές  παρεµβάσεις  (σε  δύο  περίπου  εβδοµάδες )  ξεκοµµένες  από  το  

πρωινό  ωρολόγιο  πρόγραµµα  του  σχολείου .  Οι  παρεµβάσεις  γίνονται  

στο  ολοήµερο  πρόγραµµα  µετά  από  τη  σύµφωνη  γνώµη  των  

εκπαιδευτικών  των  τάξεων  και  του  διευθυντή  του  σχολείου .  Η  

ερευνήτρια  διατυπώνει  µόνη  της  τα  ερευνητικά  ερωτήµατα ,  επιλέγει  τα  

ερευνητικά  εργαλεία  και  οργανώνει  το  περιβάλλον  των  δράσεων  στο  

ολοήµερο  πρόγραµµα  του  σχολείου .  Φαίνεται  η  ερευνήτρια  να  

αποδέχεται  ερµηνευτικά  τα  θεσµικά  πλαίσια  του  σχολείου  και  να  

αξιοποιε ί  την  ελαστικότητά  τους  προς  όφελος  της  ερευνητικής  

παρέµβασης  που  σχεδίασε .  Η  έρευνά  της  στόχο  έχει  την  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  και  την  δοκιµή  της  θεωρίας  στην  πράξη  µε  

στόχο  τη  βελτίωση  της  πράξης  και  την  παραγωγή  νέας  γνώσης .  Σκοπός της 

έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθούν οι µορφές ανταπόκρισης µαθητών δηµοτικού σχολείου 

σε διαδοχικές αναγνώσεις διασκευών του ίδιου παραµυθιού. Η διδακτική παρέµβαση 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Τριάδου 

Θεσσαλονίκης και είχε διάρκεια δύο εβδοµάδων.  […]  Μετά από συνεννόηση µε το 

∆ιευθυντή του σχολείου και το δάσκαλο της τάξης, επιλέχθηκαν σαν πιο κατάλληλες 

ηµεροµηνίες για την διεξαγωγή της παρέµβασης οι: 23η, 24η, 25η, 31η Ιανουαρίου και 1η 

Φεβρουαρίου 2007 (Μελενικιώτου ,  2008: 64).  […] οι µαθητές παρακολουθούσαν 

τις δραστηριότητες ενός τµήµατος του ολοήµερου σχολείου στα πλαίσια του οποίου 

εντάχθηκε και η παρούσα διδακτική παρέµβαση.  […]  ∆εδοµένου ότι ο σκοπός της 

παρέµβασης ήταν να καταγραφούν οι αυθόρµητες ανταποκρίσεις των µαθητών στην 

ανάγνωση της λογοτεχνίας, επιλέχθηκε το πλαίσιο του ολοήµερου σχολείου προκειµένου να 

αποσυνδεθεί η όλη διαδικασία από την παραδοσιακή διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος 

(Μελενικιώτου ,  2008: 62).  Σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος συµµετείχαν µόνο 

µαθητές και η ερευνήτρια (Μελενικιώτου ,  2008: 63).  Η παρούσα έρευνα είχε σαν 

αφετηρία και υποστήριξε τις αρχές τόσο των Θεωριών της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης 

και ειδικότερα της Συναλλακτικής Θεωρίας του Rosenblatt, όσο και των προτάσεων 

διδακτικής αξιοποίησης της «Οµάδας Έρευνας για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας» που 
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δραστηριοποιείται στα πλαίσια των πολιτισµικών σπουδών (Μελενικιώτου ,  2008: 

131).  

2. Στόχος  της  ερευνήτριας  είναι  η  παραγωγή  γνώσης  και  η  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  ίδ ιας  µέσα  από  τις  διδακτικές  παρεµβάσεις  

που  σχεδιάζει  και  υλοποιεί .  Φαίνεται  να  αποτυπώνει  τις  απόψεις  των  

µαθητών  αλλά  να  µην  τροποποιεί  τις  διδακτικές  της  παρεµβάσεις  µε  

βάση  αυτές  τις  απόψεις .  Οι  εκπαιδευτικοί  των  τάξεων  δε  συµµετέχουν  

στην  έρευνα  απλά  δίνουν  τη  συγκατάθεσή  τους  για  να  πραγµατοποιηθεί .  

Ενηµερώθηκε επίσης και συναίνεσε και ο δάσκαλος που απασχολούσε τους µαθητές κατά 

τη διάρκεια των προγραµµάτων του ολοήµερου σχολείου. […] η συµµετοχή όλων των 

µαθητών του συγκεκριµένου τµήµατος υπήρξε οµόφωνη µε µόνη εξαίρεση την άρνηση κατά 

την τελευταία ηµέρα ενός µαθητή να συµµετάσχει στην καταληκτική συνέντευξη και τη 

συγγραφή της δικής του ιστορίας  (Μελενικιώτου ,  2008: 63).  

3. Η  ερευνήτρια  παρακάµπτει  το  ωρολόγιο  πρόγραµµα  και  

εκµεταλλεύεται  την  ελαστικότητά  του  για  να  οργανώσει  και  να  

υλοποιήσει  τις  διδακτικές  παρεµβάσεις  της .  Όσον  αφορά  το  ΑΠ  η  

ερευνήτρια  το  αντιµετωπίζει  ως  διαδικασία  η  οποία  εµπλουτίζει  και  

τροποποιεί  το  περιεχόµενό  του .  Παράλληλα  αναγνωρίζει  τα  αυστηρά  

πλαίσια  που  θέτει ,  ως  εµπόδιο  για  καινοτόµες  δράσεις  στο  σχολείο .  Οι 

διευρυµένοι στόχοι του ΑΠΣ παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

αποσυνδέσουν τη λογοτεχνία από τη διδασκαλία του γλωσσίκου µαθήµατος. Παραµένουν 

ωστόσο οι περιορισµοί των διδακτικών προτεραιοτήτων του σχολείου, η ελλιπής 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και το δεσµευτικό πρόγραµµα του σχολείου που 

ελαχιστοποιούν ή ακυρώνουν εν µέρει στην πράξη τους στόχους του ΑΠΣ  

(Μελενικιώτου ,  2008: 131).  

4. Η  ερευνήτρια  στόχο  έχει  να  συνδέσει  τη  θεωρία  µε  την  πράξη  και  να  

αναπτυχθεί  επαγγελµατικά  η  ίδ ια  εφαρµόζοντας  καινοτόµες  διδακτικές  

παρεµβάσεις  στο  µάθηµα  της  λογοτεχνίας  στις  τελευταίες  τάξεις  του  

∆ηµοτικού  σχολείου .  Μέσα  από  αναγνώσεις  του  ίδ ιου  µύθου  µε  

διαφορετικές  εκφάνσεις  ανάλογα  το  συγγραφέα  και  τη  χρονολογική  του  

σύνθεση  η  ερευνήτρια  µελετά  το  επίπεδο  εξοικείωσης  των  µαθητών  µε  

το  είδος  του  παραµυθιού  ως  συγκεκριµένου  αφηγηµατικού  είδους . Σκοπός 

της έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθούν οι µορφές ανταπόκρισης µαθητών δηµοτικού 

σχολείου σε διαδοχικές αναγνώσεις διασκευών του ίδιου παραµυθιού. Η διδακτική 

παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Τριάδου 

Θεσσαλονίκης και είχε διάρκεια δύο εβδοµάδων. Στόχος της παρέµβασης ήταν η 

εξοικείωση των µαθητών µε το είδος του παραµυθιού ως συγκεκριµένου αφηγηµατικού 

είδους. Από τη συνολική αποτίµηση της όλης διαδικασίας προκύπτει ότι οι µαθητές 



 

 - 334 - 

αντιλήφθηκαν τη δοµή, τις συµβάσεις και τα χαρακτηριστικά του κειµενικού αυτού είδους 

και κατανόησαν το ρόλο του ιστορικού πλαισίου στην εξέλιξη του παραµυθιού που 

µελετήθηκε (Μελενικιώτου ,  2008: 129).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  θεωρίες  για  την  Αναγνωστική  

Ανταπόκριση  και  οι  προτάσεις  της  Οµάδας  Έρευνας  για  τη  ∆ιδασκαλία  

της  Λογοτεχνίας .  Το  πρόβληµα  έχει  καθοριστεί  από  πριν  από  την  

ερευνήτρια  καθώς  επίσης  οι  τεχνικές ,  η  µεθοδολογία  και  τα  ερευνητικά  

εργαλεία .  Η παρούσα έρευνα είχε σαν αφετηρία και υποστήριξε τις αρχές τόσο των 

Θεωριών της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης και ειδικότερα της Συναλλακτικής Θεωρίας του 

Rosenblatt, όσο και των προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης της «Οµάδας Έρευνας για τη 

∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας» που δραστηριοποιείται στα πλαίσια των πολιτισµικών 

σπουδών (Μελενικιώτου ,  2008: 131).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  στην  έρευνα  δοκιµάζεται  στην  πράξη ,  εξάγονται  

συµπεράσµατα  προτάσεις  οι  οποίες  συνδέονται  µε  τα  αποτελέσµατα  

άλλων  ανάλογων  ερευνών .  Η  ίδ ια  ερευνήτρια  αναπτύσσεται  

επαγγελµατικά .   Η παρούσα έρευνα είχε σαν αφετηρία και υποστήριξε τις αρχές τόσο 

των Θεωριών της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης και ειδικότερα της Συναλλακτικής Θεωρίας 

του Rosenblatt, όσο και των προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης της «Οµάδας Έρευνας για 

τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας» που δραστηριοποιείται στα πλαίσια των πολιτισµικών 

σπουδών (Μελενικιώτου ,  2008: 131).  Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα και άλλων 

ανάλογων ερευνητών, η αναγνωστική ανταπόκριση αποσυνδέεται από τις ατοµικές 

επιδόσεις του κάθε µαθητή και συσχετίζεται περισσότερο µε το πλαίσιο και τις επιδιώξεις 

της ανάγνωσης καθώς και µε την κουλτούρα της τάξης (Ivey, 1999; Kiefer, 1986; McIntyre 

et.al., 2006; Ennis, 1987) (Μελενικιώτου ,  2008: 130).  Οι ερευνητές που µελετούν 

σήµερα την ανταπόκριση των µαθητών µέσα από ένα κοινωνικό – πολιτισµικό πλαίσιο 

θεωρούν ότι τόσο το είδος των κειµένων που επιλέγονται όσο και ο τρόπος που 

επιλέγονται, επηρεάζουν τη συναλλαγή των µαθητών µε το κείµενο (Galda & Beach, 2001: 

71) (Μελενικιώτου ,  2008: 68).  

7. Η  ερευνήτρια  στην  έρευνα  χρησιµοποιεί  ερευνητικά  εργαλεία  

συλλογής  δεδοµένων  όπως  η  οµαδική  και   η  ηµιδοµηµένη  συνέντευξη  µε  

τους  µαθητές ,  το   προσωπικό  ηµερολόγιο .  Την  επεξεργασία  και  ανάλυση  

αυτών  των  δεδοµένων  χρησιµοποιείται  η  ποιοτική  ανάλυση  

περιεχοµένου  και  η  θεµελιωµένη  θεωρία .  Τα ερωτήµατα της συνέντευξης 

κατασκευάσθηκαν αρχικά µε βάση τη µετατροπή των ερευνητικών ερωτηµάτων σε 

ερωτήσεις συνέντευξης. Επίσης αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις που ήδη είχαν χρησιµοποιηθεί 

διεθνώς σε αντίστοιχες έρευνες ανίχνευσης της αναγνωστικής ανταπόκρισης των µαθητών 

σε αφηγηµατικά κείµενα (Μελενικιώτου ,  2008: 76).  Στην ποιοτική ανάλυση 

περιεχοµένου τα δεδοµένα αντιπαρατίθενται µε αρχικές, δοκιµαστικές κατηγορίες οι οποίες 
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οριστικοποιούνται µετά την εξέταση του υλικού ως αποτέλεσµα της συνεχούς διαπλοκής 

θεωρίας και δεδοµένων στο πλαίσιο της επαγωγικής λογικής (Μελενικιώτου ,  2008: 

82).   Ως προς τη µέθοδο ανάλυσης των δεδοµένων, επιλέχθηκε µια ποιοτική µέθοδος 

ανάλυσης που δεν προϋποθέτει προσχηµατισµένο σύνολο κατηγοριών και είναι η 

θεµελιωµένη θεωρία (Grouded Theory) ή όπως επίσης ονοµάζεται, η µέθοδος της 

διαρκούς σύγκρισης (Constant Comparative Method) όπως την περιέγραψαν οι Glasser & 

Strauss (1967) (Μελενικιώτου ,  2008: 76).  

8. Η  γνώση  που  αποκτήθηκε  από  την  έρευνα  είναι  διαδικαστική ,  

εξάγονται  συµπεράσµατα  και  ελέγχονται  οι  αρχικές  υποθέσεις .  

Παράλληλα  γίνονται  κάποιες  διδακτικές  προτάσεις  που  βασίζονται  στα  

αποτελέσµατα  της  έρευνας .  Στόχος της παρέµβασης ήταν η εξοικείωση των 

µαθητών µε το είδος του παραµυθιού ως συγκεκριµένου αφηγηµατικού είδους. Από τη 

συνολική αποτίµηση της όλης διαδικασίας προκύπτει ότι οι µαθητές αντιλήφθηκαν τη δοµή, 

τις συµβάσεις και τα χαρακτηριστικά του κειµενικού αυτού είδους και κατανόησαν το ρόλο 

του ιστορικού πλαισίου στην εξέλιξη του παραµυθιού που µελετήθηκε (Μελενικιώτου ,  

2008: 129).  Τέλος, µε αφετηρία τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας, θα επιχειρηθεί η 

διατύπωση διδακτικών προτάσεων που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον 

εµπλουτισµό της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

(Μελενικιώτου ,  2008: 126).  Αναφορικά µε τις προτιµήσεις των µαθητών για το 

είδος της διασκευής, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπήρξε µια σαφής προτίµηση προς 

τις σύγχρονες διασκευές µε ανατρεπτικό περιεχόµενο και έντονο το στοιχείο της περιπέτειας 

και της δράσης: […] (Μελενικιώτου ,  2008: 127).  

9. Η  ερευνήτρια  κάνει  µια  ατοµική  έρευνα  χωρίς  εξωτερικούς  

παρατηρητές  ή  συµβούλους .  Στην  έρευνα  δε  συµµετέχουν  οι  

εκπαιδευτικοί  των  τάξεων ,  ούτε  ο  εκπαιδευτικός  του  ολοηµέρου  

τµήµατος  στο  οποίο  γίνεται  η  έρευνα .  Οι  µαθητές  φαίνεται  να  

συµµετέχουν  στην  έρευνα  µε  θετικά  συναισθήµατα  και  η  ερευνήτρια  

λαµβάνει  υπόψη  τις  απόψεις  τους·  όµως ,  η  σχέση  που  αναπτύσσεται  

µεταξύ  τους  δεν  είναι  ισότιµη . Ενηµερώθηκε επίσης και συναίνεσε και ο δάσκαλος 

που απασχολούσε τους µαθητές κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων του ολοήµερου 

σχολείου. […] η συµµετοχή όλων των µαθητών του συγκεκριµένου τµήµατος υπήρξε 

οµόφωνη µε µόνη εξαίρεση την άρνηση κατά την τελευταία ηµέρα ενός µαθητή να 

συµµετάσχει στην καταληκτική συνέντευξη και τη συγγραφή της δικής του ιστορίας  

(Μελενικιώτου ,  2008: 63).  Σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, συµµετείχαν µόνο 

οι µαθητές/τριες και η ερευνήτρια. Οι συνεντεύξεις, τέλος πραγµατοποιήθηκαν και 

µαγνητοφωνήθηκαν σε µια αίθουσα του σχολείου µε τη συµµετοχή και την παρουσία µόνο 

των παιδιών και της ερευνήτριας (Μελενικιώτου ,  2008: 63).  



 

 - 336 - 

10. Η  ερευνήτρια  αξιολογεί  την  επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  

υποθέσεων  και  την  επίτευξη  των  στόχων  που  αρχικά  έθεσε  µε  την  

έρευνά  της .  Παράλληλα  ελέγχει  και  αξιολογεί  τις  διαδικασίες  επίτευξης  

των  αρχικών  στόχων .   Αναφορικά µε τις προτιµήσεις των µαθητών για το είδος της 

διασκευής, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπήρξε µια σαφής προτίµηση προς τις 

σύγχρονες διασκευές µε ανατρεπτικό περιεχόµενο και έντονο το στοιχείο της περιπέτειας 

και της δράσης: […] (Μελενικιώτου ,  2008: 127). Στόχος της παρέµβασης ήταν η 

εξοικείωση των µαθητών µε το είδος του παραµυθιού ως συγκεκριµένου αφηγηµατικού 

είδους. Από τη συνολική αποτίµηση της όλης διαδικασίας προκύπτει ότι οι µαθητές 

αντιλήφθηκαν τη δοµή, τις συµβάσεις και τα χαρακτηριστικά του κειµενικού αυτού είδους 

και κατανόησαν το ρόλο του ιστορικού πλαισίου στην εξέλιξη του παραµυθιού που 

µελετήθηκε. Ο συνδυασµός όλων αυτών των αποδόσεων έδειξε στους µαθητές ότι υπάρχει 

ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων συγγραφής αφηγηµατικών κειµένων  (Μελενικιώτου ,  

2008: 129).  Τέλος, στα θετικά συµπεράσµατα της έρευνας καταγράφηκε η ενεργή 

συµµετοχή όλων των µαθητών (ανεξαρτήτως φύλου), η θετική αξιολόγηση για τη διδακτική 

εµπειρία και η συνεργατική τους διάθεση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ανεξάρτητα 

από σχολικές τους επιδόσεις […]  (Μελενικιώτου ,  2008: 130).  Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατά της η µελέτη πολλών διαφορετικών αποδόσεων του ίδιου παραµυθιού 

ενθάρρυνε τους µαθητές να ανταποκριθούν κριτικά και δηµιουργικά στη λογοτεχνία, να 

αντιληφθούν και να χρησιµοποιούν και στη δική τους συγγραφή παραµυθιών τη δοµή, τις 

συµβάσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κειµενικού αυτού είδους […] Στα 

πλαίσια µια ανάλογης διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας οι εκπαιδευτικοί θα 

µπορούσαν να αξιοποιήσουν διδακτικά τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας σε µια ποικιλία 

αφηγηµατικών κειµένων (Μελενικιώτου ,  2008: 131).  

 

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  αφορούν  τη  διαχείριση  της  

παραχθείσας  γνώσης ,  την  δεσποτική  παρουσία  της  ερευνήτριας  σε  όλες  

τις  φάσεις  της  έρευνας ,  την  απουσία  κριτικού  φίλου  ή  εξωτερικού  

παρατηρητή  που  να  διασφαλίζει  την  εγκυρότητα  των  δεδοµένων .  Η  

έρευνα  στοχεύει  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικού ,  στη  

βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  των  µαθητών ,  στο  έλεγχο  

της  θεωρίας  στην  πράξη  και  τη  βελτίωση  της  ίδ ιας  της  πράξης  στις  

διαδικασίες  και  την  αποτελεσµατικότητα .  Στον  παρακάτω  πίνακα  

φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  

έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Μελενικιώτου Μάρθα/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
ΠΤ∆Ε/2008 

Η αναγνωστική ανταπόκριση 
µαθητών του δηµοτικού σχολείου σε 
διαδοχικές αναγνώσεις διασκευών 
του ίδιου παραµυθιού/ ∆ιδακτική 
της Γλώσσας/5 ηµέρες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

Χ   

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Καρανταΐδου ,  Σ .  (2008).  Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών της Α΄τάξης να 

κατανοούν και να παράγουν ιστορίες προφορικά και γραπτά: Μια διδακτική παρέµβαση. 

 

1.   Η  ερευνήτρια  ασχολείται  µε  τις  πρακτικές  γραµµατισµού  στο  µάθηµα  

της  Γλώσσας  στις  πρώτες  τάξεις  του  ∆ηµοτικού  σχολείου .  Η  

εκπαιδευτικός  – ερευνήτρια  τροποποιεί  το  ΑΠ  της  Α΄τάξης  του  

∆ηµοτικού  σχολείου  και  µελετά  µέσω  µιας  διδακτικής  παρέµβασης  την  

ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  των  παιδ ιών  στο  κειµενικό  είδος  των  

ιστοριών .  Η  έρευνα  δράσης  αποτελεί  την  κύρια  ερευνητική  προσέγγιση .  

Η  έρευνα  ξεκινά  από  την  αδυναµία  του  υπάρχοντος  ΑΠ  να  

κινητοποιήσει  το  ενδιαφέρον  των  µαθητών  της  Α΄τάξης .  Η  δασκάλα  της  

τάξης  – ερευνήτρια   τροποποιεί  το  ΑΠ  µε  τη  συγκατάθεση  του  σχολικού  

συµβούλου  και  εντάσσει  3 ώρες  επιπλέον  στο  µάθηµα  της  Ευέλικτης  

Ζώνης ,  το  οποίο  απαριθµεί  στο  πρόγραµµα  4 ώρες ,  µε  στόχο  να  διαθέσει  

τις  ώρες  για  τη  διαπραγµάτευση  ιστοριών ,  δραστηριότητες  γραφής ,  και  

θεατρικές  δραστηριότητες .  Η  ερευνήτρια  αποδέχεται  ερµηνευτικά  τα  

θεσµικά  εκπαιδευτικά  πλαίσια ,  παίρνε ι  πρωτοβουλίες  ευελιξ ίας  µέσα  

στα  όρια  θεσµών ,  όπως  ο  σχολικός  σύµβουλος ,  µε  στόχο  τη  βελτίωση  

της  αποτελεσµατικότητας  εφαρµογής  του  ΑΠ . .   Οι 14 µαθητές και µαθήτριες 

της συγκεκριµένης τάξης συγκροτήθηκαν σε ξεχωριστό τµήµα στα τέλη του Οκτωβρίου του 

2005, µετά από διάσπαση υπεράριθµων τµηµάτων και το νέο τµήµα ανέλαβε καινούρια 

δασκάλα, η οποία πραγµατοποίησε την παρούσα έρευνα (Καρανταΐδου ,  2008: 45).  Η 

παρούσα έρευνα αφορά διδακτική παρέµβαση, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε τµήµατα 

πρώτης τάξης ∆ηµοτικού σχολείου. Σκοπός της παρέµβασης ήταν η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των παιδιών αναφορικά µε το κειµενικό είδος των ιστοριών και πιο 

συγκεκριµένα η ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και ανάκλησής τους. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης ως προς την ανάπτυξη των 

παραπάνω ικανοτήτων των παιδιών, καθώς και τα είδη της γνώσης και αλληλεπίδρασης, 

που αναδείχθηκαν στο πλαίσιό της (Καρανταΐδου ,  2008: 45).   Η παρούσα έρευνα 

βασίστηκε στις αρχές των µεθοδολογικών προσεγγίσεων της µελέτης περίπτωσης και της 

έρευνας δράσης (Καρανταΐδου ,  2008: 48).  Από τις αρχές Νοεµβρίου του 2005, 

διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή του ισχύοντος τότε αναλυτικού προγράµµατος για τη 

διδασκαλία της γλώσσας δεν κινητοποιούσε τους µαθητές και τις µαθήτριες της τάξης και η 

ανταπόκρισή τους στην εφαρµογή του δεν ήταν ικανοποιητική. Έτσι µετά από πρόταση της 

δασκάλας και συγκατάθεση της σχολικής συµβούλου και των γονέων της τάξης, το 

αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραµµα για το γλωσσικό µάθηµα αναδιαµορφώθηκε ως 

εξής: Η εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος του υπουργείου για το µάθηµα της 

γλώσσας περιορίστηκε σε 6 ώρες την εβδοµάδα, ενώ οι 3 υπόλοιπες ώρες του γλωσσικού 
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µαθήµατος ενοποιήθηκαν µε τις 4 ώρες της ευέλικτης ζώνης  (Καρανταΐδου ,  2008: 

45).   

2. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  την  έρευνα  δράσης  για  τη  δική  της  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  και  για  τη  βελτ ίωση  της  εκπαιδευτικής  πράξης .  

Η  έρευνα  είναι  µια  πειραµατική  έρευνα  µε  pre – post  test  που  στόχο  

έχει  να  µετρήσει  τα  αποτελέσµατα  της  αρχικής  παρέµβασης .  Η  αλλαγή  

στο  ΑΠ  έχει  πραγµατοποιηθεί  από  την  εκπαιδευτικό  της  τάξης  – 

ερευνήτρια   αρκετούς  µήνες  πριν  την  παρέµβαση  και  η  ερευνήτρια  

σχεδιάζει  και  υλοποιεί  στην  ίδ ια  τάξη  µια  δική  της  διδακτική  

παρέµβαση .  Φαίνεται  να  ενδιαφέρεται  για  τις  απόψεις ,  τα  

συναισθήµατα ,  των  µαθητών  µε  τους  οποίους  υλοποιεί  την  παρέµβαση .  

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε µελέτη περίπτωσης που αφορούσε σε ένα συγκεκριµένο 

τµήµα µαθητών/τριών της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Στο τµήµα αυτό, 

πραγµατοποιήθηκε διδακτική παρέµβαση που είχε ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των µαθητών και µαθητριών ως προς την κατανόηση και ανάκληση ιστοριών. Στην έρευνα 

µελετήθηκαν αφενός τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης και αφετέρου το είδος 

της γνώσης και αλληλεπίδρασης, που αναδείχθηκαν στο πλαίσιό της (Καρανταΐδου ,  

2008: 121).  Οι µαθητές και οι µαθήτριες του συγκεκριµένου τµήµατος, οι οποίοι 

προέρχονταν από οικογένειες µεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων µε 

αντίστοιχο επίπεδο µόρφωσης γονέων, είχαν πολύ µικρή συµµετοχή και δεν 

ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις προτεινόµενες δραστηριότητες του αναλυτικού 

προγράµµατος. Η παραπάνω διαπίστωση από τη δασκάλα […] οδήγησε σε εφαρµογή άλλου 

προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο είχε ως κέντρο του την ανάγνωση και 

διαπραγµάτευση ιστοριών. Κατά την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος εφαρµόστηκαν 

συνδυαστικά αρχές της επικοινωνιακής, κειµενοκεντρικής και δοµητικής προσέγγισης. Η 

παρούσα έρευνα εστιάζει στο τελευταίο διάστηµα εφαρµογής αυτού του προγράµµατος 

(διδακτική παρέµβαση) και διερευνά τα αποτελέσµατα αυτής της διδακτικής παρέµβασης 

ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών στο κειµενικό είδος των ιστοριών  

(Καρανταΐδου ,  2008: 3).  

3. Η  ερευνήτρια  αντιµετωπίζει  το  ΑΠ  ως  µια  διαδικασία .  Πιστεύει  ότι  

θα  πρέπει  να  προσαρµόζεται  στα  αποκεντρωµένα  πλαίσια  της  σχολικής  

πραγµατικότητας . Από τις αρχές Νοεµβρίου του 2005, διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή 

του ισχύοντος τότε αναλυτικού προγράµµατος για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν 

κινητοποιούσε τους µαθητές και µαθήτριες της τάξης και η ανταπόκρισή τους στην 

εφαρµογή του δεν ήταν ικανοποιητική. Έτσι µετά από πρόταση της δασκάλας και 

συγκατάθεση της σχολικής συµβούλου και των γονέων της τάξης, το αναλυτικό και το 

ωρολόγιο πρόγραµµα για το γλωσσικό µάθηµα αναδιαµορφώθηκε ως εξής: Η εφαρµογή 

του αναλυτικού προγράµµατος του υπουργείου για το µάθηµα της γλώσσας περιορίστηκε σε 
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6 ώρες την εβδοµάδα, ενώ οι 3 υπόλοιπες ώρες του γλωσσικού µαθήµατος ενοποιήθηκαν 

µε τις 4 ώρες της ευέλικτης ζώνης  (Καρανταΐδου ,  2008: 45).  

4. Στόχος  της  ερευνήτριας  είναι  να  δοκιµάσει  την  εφαρµογή  της  θεωρίας  

στην  πράξη ,  µέσω  µιας  διδακτικής  παρέµβασης ,  σε  µια  τάξη  που  ήδη  

εφαρµόζει  ένα  διαφοροποιηµένο  ΑΠ . .   Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο τελευταίο 

διάστηµα εφαρµογής αυτού του προγράµµατος (διδακτική παρέµβαση) και διερευνά τα 

αποτελέσµατα αυτής της διδακτικής παρέµβασης ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των παιδιών στο κειµενικό είδος των ιστοριών  (Καρανταΐδου ,  2008: 3).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  αποτέλεσε  ένα  πρόβληµα  που  αντιµετώπιζε  η  

εκπαιδευτικός  της  πράξης .  Η  συγκεκριµένη  εκπαιδευτικός  πήρε  την  

πρωτοβουλία  της  παρέµβασης  στο  πρόβληµα  µε  την  τροποποίηση  του  

ΑΠ  σε  κειµενοκεντρικές  και  επικοινωνιακές  κατευθύνσεις .  Η  

ερευνήτρια  και  η  εκπαιδευτικός  της  πράξης  είναι  το  ίδ ιο  πρόσωπο .  Η  

ερευνήτρια  εφαρµόζει  µόνο  µια  διδακτική  παρέµβαση  στην  τάξη  και  

ελέγχει  τα  αποτελέσµατα  αυτής  της  παρέµβασης .  Ως  αφετηρία  της  δικής  

της  παρέµβασης  αποτέλεσε  η  δοκιµή  και  ο  έλεγχος  της  θεωρίας  στην  

πράξη  και  η  παραγωγή  νέας  γνώσης ,  παράλληλα  φαίνεται  να  στοχεύει  

στη  δική  της  επαγγελµατική  ανάπτυξη .  Οι µαθητές και οι µαθήτριες του 

συγκεκριµένου τµήµατος, οι οποίοι προέρχονταν από οικογένειες µεσαίων και κατώτερων 

κοινωνικών στρωµάτων µε αντίστοιχο επίπεδο µόρφωσης γονέων, είχαν πολύ µικρή 

συµµετοχή και δεν ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις προτεινόµενες δραστηριότητες του 

αναλυτικού προγράµµατος. Η παραπάνω διαπίστωση από τη δασκάλα […] οδήγησε σε 

εφαρµογή άλλου προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο είχε ως κέντρο του την 

ανάγνωση και διαπραγµάτευση ιστοριών (Καρανταΐδου ,  2008: 3).  […]  η διδακτική 

παρέµβαση που µελετήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτέλεσε τη συνέχεια µιας διαδικασίας 

ενασχόλησης µε ιστορίες η οποία είχε ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς και 

βασίστηκε σε ένα βαθµό στο αρχικό ενδιαφέρον των παιδιών για ιστορίες. Ωστόσο 

καλλιεργήθηκε συστηµατικά από τη δασκάλα, εφόσον η εφαρµογή του υπάρχοντος τότε 

αναλυτικού προγράµµατος δεν κινητοποιούσε τα παιδιά, αλλά και τα ερευνητικά δεδοµένα 

που είχε υπόψη της αναδείκνυαν τη σηµασία της ανάγνωσης και διαπραγµάτευσης ιστοριών 

στην κατάκτηση ικανοτήτων γραµµατισµού […]  (Καρανταΐδου ,  2008: 126).   

6. Η  θεωρητική  γνώση  εφαρµόζεται  στην  πράξη ,  βελτιώνεται  και  

εµπλουτίζεται .  Η  ερευνήτρια  διατυπώνει  υποθέσεις  και  ελέγχει  την  

εφαρµογή  αυτών  των  υποθέσεων  στην  πράξη .  Η πραγµατοποίηση συστηµατικής 

διδακτικής παρέµβασης στη συγκεκριµένη τάξη, που θα έχει ως στόχο την εξοικείωση των 

µαθητών µε έννοιες και στοιχεία που αντιστοιχούν σε κειµενικά σχήµατα ιστοριών, είναι 

δυνατόν να βελτιώσει την ικανότητα των µαθητών/τριών να κατανοούν και να ανακλούν 

ιστορίες, τις οποίες προηγουµένως έχουν διαπραγµατευτεί (Καρανταΐδου ,  2008: 47).  
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7. Τα  ερευνητικά  εργαλεία  συλλογής  και  µελέτης  – επεξεργασίας  των  

δεδοµένων  είναι  ποιοτικά .  Τα  δεδοµένα  συλλέγονται  µε  συνεντεύξεις ,  

αφηγήσεις  των  µαθητών .  Το προφορικό υλικό που προέκυψε από το πρώτο στάδιο 

της έρευνας (συνεντεύξεις και προφορικές αφηγήσεις) αποµαγνητοφωνήθηκε τον Απρίλιο 

του 2006. Το αντίστοιχο υλικό του τρίτου σταδίου, µαζί µε το υλικό της διδακτικής 

παρέµβασης (προφορικές συζητήσεις και αφηγήσεις) αποµαγνητοφωνήθηκε το καλοκαίρι 

του 2006 (Καρανταΐδου ,  2008: 54).  Μετά από την παραγωγή της προφορικής 

αφήγησης η δασκάλα – ερευνήτρια ακολούθησε τη διαδικασία της ηµιδοµηµένης 

συνέντευξης µε κάθε µαθητή/τρια (Καρανταΐδου ,  2008: 50).  

8. Η  φύση  της  γνώσης  που  προκύπτει  δεν  είναι  κανονιστική  µε  

χαρακτήρα  επέκτασης .  Γίνονται  προτάσεις  – δίδονται  κατευθύνσεις  για  

µελλοντική  έρευνα .  Τα συµπεράσµατα που αφορούν στη µελέτη της διδακτικής 

παρέµβασης αναφέρονται α) στο είδος της γνώσης που συνοικοδοµήθηκε στην τάξη, καθώς 

και στην εξέλιξή της στο πλαίσιο  της παρέµβασης, αναφορικά µε τα δοµικά στοιχεία των 

ιστοριών β) στη σχέση αυτής της γνώσης µε τα χαρακτηριστικά των προφορικών και 

γραπτών αφηγήσεων που παρήγαγαν οι µαθητές, στο πλαίσιο της παρέµβασης γ) στην 

ανάδειξη των στρατηγικών διαπραγµάτευσης που υιοθετήθηκαν από τη δασκάλα και τους 

µαθητές, στο πλαίσιο της παρέµβασης […]  Συνοπτικά, η διαδικασία της παρέµβασης 

θεµελιώθηκε σε µια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης της διδακτικής πράξης 

επαναπροσδιορισµού της µέσα από µεταβάσεις και ανατροπές (Καρανταΐδου ,  2008: 

122). Τα συµπεράσµατα της έρευνας τόσο αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της διδακτικής 

παρέµβασης όσο και µε το είδος της γνώσης και αλληλεπίδρασης που αναδείχθηκαν στο 

πλαίσιό της, αφορούν σε µελέτη περίπτωσης ενός συγκεκριµένου τµήµατος µαθητών/τριών 

της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα αυτά δεν 

µπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, από αυτά αναδεικνύονται ορισµένες βασικές 

κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα, ιδιαίτερα στην ελληνική πραγµατικότητα 

(Καρανταΐδου ,  2008: 127).   Επιπλέον, αναδεικνύεται από µεθοδολογική άποψη η 

σηµασία της αξιοποίησης της έρευνας – δράση στη διδασκαλία και ειδικότερα, η αντίληψη 

της διδασκαλίας ως αναστοχαστικής διαδικασίας, που συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη 

(Καρανταΐδου ,  2008: 127).    

 

9. Τα  υποκείµενα  της  έρευνας  είναι  απλά  το  ερευνητικό  δείγµα .  ∆ε  

συµµετέχουν  στο  σχεδιασµό  της  έρευνας  ούτε  έχουν  άποψη  για  τα  µέσα  

και  τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  θα  χρησιµοποιηθούν .  Πρόκειται  

άλλωστε  για  µαθητές  της  Α΄τάξης  του  ∆ηµοτικού  σχολείου .  Οι µαθητές και 

οι µαθήτριες του συγκεκριµένου τµήµατος, οι οποίοι προέρχονταν από οικογένειες µεσαίων 

και κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων µε αντίστοιχο επίπεδο µόρφωσης γονέων, είχαν 

πολύ µικρή συµµετοχή και δεν ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις προτεινόµενες 
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δραστηριότητες του αναλυτικού προγράµµατος. Η παραπάνω διαπίστωση από τη δασκάλα 

[…] οδήγησε σε εφαρµογή άλλου προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο είχε ως 

κέντρο του την ανάγνωση και διαπραγµάτευση ιστοριών (Καρανταΐδου ,  2008: 3).  Οι 

14 µαθητές και µαθήτριες της συγκεκριµένης τάξης συγκροτήθηκαν σε ξεχωριστό τµήµα 

στα τέλη του Οκτωβρίου του 2005, µετά από διάσπαση υπεράριθµων τµηµάτων και το νέο 

τµήµα ανέλαβε καινούρια δασκάλα, η οποία πραγµατοποίησε την παρούσα έρευνα 

(Καρανταΐδου ,  2008: 45).  

10. Η  ερευνήτρια  – εκπαιδευτικός   αξιολογεί  στην  έρευνα  τόσο  τις  

διαδικασίες  όσο  και  την  επίτευξη  των  αρχικών  στόχων ,  την  επιβεβαίωση  

ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων  καταλήγοντας  σε  συµπεράσµατα  και  όχι  

σε  γενικεύσεις ,  διότι  η  έρευνα  αποτελεί  µια  µελέτη  περίπτωσης .  Θεωρεί  

την  αναστοχαστική  διαδικασία  στην  έρευνα  σηµαντικό  πλεονέκτηµα  της  

έρευνας  δράσης .  Τα συµπεράσµατα που αφορούν στη διερεύνηση των αποτελεσµάτων 

της διδακτικής παρέµβασης αναφέρονται: α) στην ατοµική αξιολόγηση των ικανοτήτων των 

µαθητών/τριών […] στη σύγκριση των επιδόσεων των µαθητών/τριών µεταξύ κατανόησης, 

προφορικής και γραπτής ανάκλησης […] στη σύγκριση των επιδόσεων που παρουσίασαν οι 

µαθητές/τριες πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση (Καρανταΐδου ,  2008: 121).   

Συνοπτικά, η διαδικασία της παρέµβασης θεµελιώθηκε σε µια διαρκή διαδικασία 

αξιολόγησης της διδακτικής πράξης επαναπροσδιορισµού της µέσα από µεταβάσεις και 

ανατροπές (Καρανταΐδου ,  2008: 122).  Τα συµπεράσµατα της έρευνας τόσο 

αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης όσο και µε το είδος της γνώσης 

και αλληλεπίδρασης που αναδείχθηκαν στο πλαίσιό της, αφορούν σε µελέτη περίπτωσης 

ενός συγκεκριµένου τµήµατος µαθητών/τριών της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. 

Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, από αυτά 

αναδεικνύονται ορισµένες βασικές κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα, ιδιαίτερα στην 

ελληνική πραγµατικότητα (Καρανταΐδου ,  2008: 127).   Επιπλέον, αναδεικνύεται από 

µεθοδολογική άποψη η σηµασία της αξιοποίησης της έρευνας – δράσης στη διδασκαλία και 

ειδικότερα, η αντίληψη της διδασκαλίας ως αναστοχαστικής διαδικασίας, που συνδυάζει τη 

θεωρία µε την πράξη (Καρανταΐδου ,  2008: 127).    

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης  που  

χρησιµοποιήσαµε  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  αφορούν  τη  φύση  των  

διδακτικών  παρεµβάσεων ,  η  οποία  έχει  πειραµατικό  χαρακτήρα ,  την  

δεσποτική  παρουσία  της  ερευνήτριας  σε  όλες  τις  φάσεις  της  έρευνας ,  

την  απουσία  κριτικού  φίλου  ή  εξωτερικού  παρατηρητή  που  να  

διασφαλίζει  την  εγκυρότητα  των  δεδοµένων ,  την  απουσία  

τριγωνοποίησης  στη  συλλογή  και  την  επεξεργασία  των  δεδοµένων .  Η  
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έρευνα  στοχεύει  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικού ,  στη  

βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  των  µαθητών ,  στο  έλεγχο  

της  θεωρίας  στην  πράξη  και  τη  βελτίωση  της  ίδ ιας  της  πράξης  στις  

διαδικασίες  και  την  αποτελεσµατικότητα .  Στον  παρακάτω  πίνακα  

φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  

έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Καρανταΐδου 
Σταυρούλα/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
ΠΤ∆Ε/2008 

Η ανάπτυξη της ικανότητας των 
παιδιών της Α΄ τάξης να κατανοούν 
και να παράγουν ιστορίες 
προφορικά και γραπτά: Μια 
διδακτική παρέµβαση/ ∆ιδακτική 
της Γλώσσας/ένα σχολικό έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως µέρος της ερευνητικής 
προσέγγισης 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ. Χ   
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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∆αρβούδη ,  Κ .  (2008). Εκπαίδευση για τη δηµιουργία ενός πολιτισµού ειρήνης: Μια 

έρευνα δράσης σε ∆ηµοτικό Σχολείο και η ανάπτυξη ενός προγράµµατος διδασκαλίας µε 

θέµα: Η Αλβανία και οι Αλβανοί/ίδες. 

 

1.  Η  ερευνήτρια  στη  συγκεκριµένη  έρευνα  µε  αφορµή  τα  στερεότυπα  και  

τις  προκαταλήψεις  που  εµφανίζονται  στην  ελληνική  κοινωνία  για  τους  

µετανάστες  από  την  Αλβανία ,  προσπαθεί  µέσα  από  µια  µελέτη  

περίπτωσης ,  µε  έρευνα  δράσης ,  να  ανιχνεύσει  και  να  εξαλε ίψει  αυτά  τα  

στερεότυπα  σε  ένα  τµήµα  ολιγοθέσιου  σχολείου  αµιγώς  ελληνικό .  Το  

σχολείο ,  το  τριθέσιο  Πειραµατικό  ∆ηµοτικό  Σχολείο  του  Παιδαγωγικού  

Τµήµατος  ∆ηµοτικής  Εκπαίδευσης  Θεσσαλονίκης ,  φιλοξενεί  την  

ερευνήτρια  για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  – παρέµβασης .  Η  ερευνήτρια  

για  την  παρέµβαση  παίρνει  την  άδεια  του  διευθυντή  του  σχολείου  και  

του  εκπαιδευτικού  της  τάξης ,  αντιµετωπίζει  τα  θεσµικά  πλαίσια  του  

σχολείου  µε  ευελιξ ία ,  αναγνωρίζει  την  ανάγκη  εφαρµογής  µιας  

παιδαγωγικής  της  ειρήνης  στη  βάση  των  διακηρύξεων  της  UNESCO 

«∆ιακήρυξη  για  έναν  πολιτισµό  της  ειρήνης» και  θεωρεί  ότι  η  παιδεία  

µπορεί  να  παίξει  ουσιαστικό  ρόλο  στην  προώθηση  της  ειρήνης  και  της  

εξάλειψης  των  στερεοτύπων .  Το φαινόµενο της ύπαρξης στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων, διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισµού είναι ένα ζήτηµα που αφορά 

άµεσα την ελληνική κοινωνία, η οποία, ιδιαίτερα από το τέλος της δεκαετίας του 1980, 

έρχεται αντιµέτωπη µε συνεχώς αυξανόµενο µεταναστευτικό ρεύµα, κυρίως από την 

Αλβανία […]   (∆αρβούδη ,  2008: 6).  Μέσα σ’ αυτή την πραγµατικότητα ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς αποτελεί βασικό κοινωνικοποιητικό 

παράγοντα των σύγχρονων κοινωνιών. Σύµφωνα, άλλωστε, µε το άρθρο 4 της 

«∆ιακήρυξης για ένα πολιτισµό της ειρήνης» της Unesco η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα 

αποτελεί ένα από τα βασικά µέσα για να δηµιουργηθεί ένας πολιτισµός της ειρήνης 

(www.unsesco.org)  (∆αρβούδη ,  2008: 7).  Mε δεδοµένα όλα τα παραπάνω και 

στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής της ειρήνης εκπονήθηκε η παρούσα εργασία, η οποία έχει 

ως βασικό στόχο να διερευνήσει εάν υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις σε 

µαθητές και µαθήτριες των τελευταίων τάξεων ενός ∆ηµοτικού Σχολείου για τους 

Αλβανούς και τις Αλβανίδες και εάν είναι δυνατόν να αποδυναµωθούν µέσω της 

εκπαίδευσης και συγκεκριµένα µέσα από την εφαρµογή ενός προγράµµατος διδασκαλίας, µε 

σχετική στοχοθεσία και περιεχόµενα µάθησης, καθώς και µε διαφοροποιηµένη σχολική 

εργασία (∆αρβούδη ,  2008: 8).  

2. Η  ερευνήτρια  φαίνεται  να  συνεργάζεται  στην  διδακτική  της  

παρέµβαση  µε  τον  εκπαιδευτικό  της  τάξης ,  λαµβάνοντας  πληροφορίες  
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χωρίς  να  εµπλέκει  τον  ίδ ιο  στο  σχεδιασµό  και  στις  διδακτικές  

προσεγγίσεις .  Παίρνει  την  άδεια  από  το  διευθυντή  του  σχολείου  ο  

οποίος  είναι  και  ο  εκπαιδευτικός  της  τάξης ,  αφού  το  σχολείο  είναι  

ολιγοθέσιο ,  ανιχνεύει  µε  παρατήρηση  και  ερωτηµατολόγιο  τα  

στερεότυπα  και  τ ις  απόψεις  των  µαθητών  και  προσπαθεί  µε  

παιδαγωγικές  παρεµβάσεις  να  εξαλείψει  αυτά  τα  στερεότυπα .  Όσον  

αφορά  τη  διαχείριση  των  απόψεων  των  µαθητών ,  αυτές  τ ις  ανιχνεύει  

µέσω  συζητήσεων  και  ερωτηµατολογίου  µε  σκοπό  να  τις  µετασχηµατίσει  

µέσω  των  διδακτικών  παρεµβάσεων .  Η  επιλογή  του  συγκεκριµένου  

σχολείου  και  της  συγκεκριµένης  τάξης  δεν  έγινε  επειδή  ο  εκπαιδευτικός  

της  πράξης  αντιµετωπίζει  ένα  ιδ ιαίτερο  πρόβληµα  µε  τα  στερεότυπα  των  

µαθητών /τριών  αλλά  επειδή  είναι  τάξη  αµιγώς  γηγενής  και  αυτό  βοηθά  

την  ερευνήτρια  να  µελετήσει  αποκλειστικά  τα  στερεότυπα  των  Ελλήνων  

µαθητών .  Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον εκπαιδευτικό της τάξης, στην οποία 

πραγµατοποιήθηκε η παρούσα έρευνα δράσης, και διευθυντή του τριθέσιου Πειραµατικού 

∆ηµοτικού Σχολείου του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

κ. Κ. Κ. για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, καθώς και για τις πολύτιµες συµβουλές και τη 

βοήθειά του (∆αρβούδη ,  2008: 3).  Από την άλλη η συγκεκριµένη τάξη είχε ένα 

χαρακτηριστικό, πολύ σηµαντικό για τη διεξαγωγή της έρευνας και σπάνιο για σχολείο της 

Θεσσαλονίκης. Η τάξη αυτή αποτελούνταν από αµιγώς γηγενή πληθυσµό. ∆εδοµένου ότι ο 

σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων Ελλήνων/ίδων µαθητών/τριών για 

τους Αλβανούς/ίδες, η παρουσία παιδιών καταγόµενων από άλλες χώρες και κυρίως από 

την Αλβανία, θα λειτουργούσαν σχεδόν απαγορευτικά για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς 

οι αλλοδαποί/ές µαθητές/τριες θα έπρεπε να εξαιρεθούν (∆αρβούδη ,  2008: 83).  Η 

έρευνα δράσης στοχεύει στο να φέρει κοντά τη δράση και το στοχασµό, τη θεωρία και την 

πράξη, µε απώτερο στόχο να βελτιωθεί η συγκεκριµένη κοινωνική κατάσταση µέσα στην 

οποία διεξάγεται (∆αρβούδη ,  2008: 84).  Ασφαλώς, η ερευνήτρια συνεργάστηκε και µε 

τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος της έδωσε χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για 

τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά και για τη διδασκαλία καθ’ αυτή (∆αρβούδη ,  

2008: 93).  Η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών έγινε σε τρεις φάσεις και 

χρησιµοποιήθηκαν, όπως αναφέρθηκε ήδη, τρεις διαφορετικές τεχνικές συλλογής 

δεδοµένων, προκειµένου να επιτευχθεί η τριγωνοποίηση και να εντοπιστεί το πρόβληµα 

(∆αρβούδη ,  2008: 274).  

3. Η  ερευνήτρια  προσεγγίζει  τα  ΑΠ  σαν  µια  διαδικασία  αποκεντρωµένη .  

Θεωρεί  ότι  αυτά  θα  πρέπει  να  διαµορφώνονται  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  

της  τοπικής  αποκεντρωµένης  πραγµατικότητας  δίνοντας  ευκαιρίες  στους  

µαθητές  να  κατανοούν ,  να  σκέφτονται  και  να  κρίνουν .  Η αποσαφήνιση αυτή 

οδήγησε στην ανάπτυξη στρατηγικών δράσης, που ήταν ο σχεδιασµός µιας παρέµβασης, µε 
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τη µορφή ενός προγράµµατος διδασκαλίας µε θέµα: «Η Αλβανία και οι Αλβανοί/ίδες». Στη 

συνέχεια η στρατηγική αυτή έγινε πράξη, δηλαδή πρόγραµµα διδασκαλίας που σχεδιάστηκε 

εφαρµόστηκε µέσα στην τάξη, και αποτέλεσε το πρώτο βήµα δράσης (∆αρβούδη ,  2008: 

92).  

4. Ο  σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  προσαρµογής  

τους  ΑΠ  και  η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  πράξη .  Η  

ερευνήτρια  ξεκινά  από  ένα  πρόβληµα  που  εντοπίζει  στην  τάξη  και  

παίρνει  την  πρωτοβουλία  να  τροποποιήσει  το  ΑΠ  για  να  δώσει  λύσεις  

στο  συγκεκριµένο  πρόβληµα .  Η παρούσα έρευνα, ενταγµένη στο πλαίσιο της 

κοινωνικής – κριτικής Παιδαγωγικής της ειρήνης, έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση µια 

κατάστασης που την χαρακτηρίζει η δοµική βία και η απουσία της θετικής ειρήνης και που 

είναι η ύπαρξη αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων σε µαθητές και 

µαθήτριες για µια άλλη εθνική οµάδα και συγκεκριµένα για τους/τις Αλβανούς/ίδες 

(∆αρβούδη ,  2008: 91).  Η έρευνα δράσης στοχεύει στο να φέρει κοντά τη δράση και το 

στοχασµό, τη θεωρία και την πράξη, µε απώτερο στόχο να βελτιωθεί η συγκεκριµένη 

κοινωνική κατάσταση µέσα στην οποία διεξάγεται (∆αρβούδη ,  2008: 84).   Η 

αποσαφήνιση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη στρατηγικών δράσης, που ήταν ο σχεδιασµός 

µιας παρέµβασης, µε τη µορφή ενός προγράµµατος διδασκαλίας µε θέµα: «Η Αλβανία και 

οι Αλβανοί/ίδες» (∆αρβούδη ,  2008: 92).   

5. Αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  που  

ανιχνεύτηκε  και  διαπιστώθηκε  στην  πράξη .  Το  πρόβληµα  αφορούσε  την  

ύπαρξη  αρνητικών  στερεοτύπων  για  τους  Αλβανούς / ίδες  από  τους  

µαθητές  της  συγκεκριµένης  τάξης .  Το  πρόβληµα  διαπιστώθηκε  µέσω  της  

παρατήρησης  και  των  ερωτηµατολογίων  που  µοιράστηκαν  στους  

µαθητές .  Στη συγκεκριµένη έρευνα δράσης τα αλληλένδετα σπειροειδή βήµατα που 

ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: η ερευνήτρια – εκπαιδευτικός συνειδητοποιώντας ότι στην 

ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολλές στερεοτυπικές εικόνες και προκαταλήψεις απέναντι σε 

ανθρώπους που κατάγονται από την Αλβανία, τα οποία ανάλογα στερεότυπα και 

προκαταλήψεις υπάρχουν και σε παιδιά µικρής ηλικίας, όπως είναι τα παιδιά των 

τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. Στην τάξη επιλέχθηκε αρχικά για να 

διερευνηθεί εάν συµβαίνει αυτό, εντοπίστηκε το πρόβληµα, µε τη βοήθεια 

ερωτηµατολογίων, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία, που έχρησε περαιτέρω διερεύνησης 

και στη συνέχεια αλλαγής (∆αρβούδη ,  2008: 92).   

6. Η  ερευνήτρια  µε  την  έρευνα  στοχεύει  να  µετασχηµατίσει  τα  

στερεότυπα  των  µαθητών  σε  θετικές  τάσεις  µέσω  συγκεκριµένων  

διδακτικών  παρεµβάσεων  που  βασίζονται  σε  θεωρητικά  πλαίσια .  Με  

αυτό  τον  τρόπο  ελέγχει  – δοκιµάζει  τη  θεωρία  στην  πράξη  και  ελέγχει  

το  βαθµό  επίτευξης  των  αρχικών  στόχων .  Η  έρευνα  πέρα  του  
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µετασχηµατισµού  της  πράξης  και  των  στερεοτύπων  των  µαθητών  

στοχεύει  στην  παραγωγή  νέας  γνώσης  που  θα  µπορούσε  να  εφαρµοστεί  

σε  παρόµοιες  σχολικές  τάξεις .  Τη  γνώση  που  παράγεται  συχνά  την  

αντιπαραβάλλει  µε  τη  γνώση  από  παρόµοιες  έρευνες  εντοπίζοντας  κοινά  

σηµεία .  Η παρούσα έρευνα, ενταγµένη στο πλαίσιο της κοινωνικής – κριτικής 

Παιδαγωγικής της ειρήνης, έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση µια κατάστασης που την 

χαρακτηρίζει η δοµική βία και η απουσία της θετικής ειρήνης και που είναι η ύπαρξη 

αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων σε µαθητές και µαθήτριες για 

µια άλλη εθνική οµάδα και συγκεκριµένα για τους/τις Αλβανούς/ίδες (∆αρβούδη ,  2008: 

91).  Έτσι, τα στοιχεία της παρούσας σε µίκρο – επίπεδο έρευνας συµφωνούν µε τη θέση 

της θεωρίας περί στερεοτύπων, σύµφωνα µε την οποία, οι κοινωνικοί ρόλοι που 

αναλαµβάνουν τα άτοµα ορισµένων κοινωνικών οµάδων, και οι οποίοι εξαρτώνται από 

κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες, δηµιουργούν, συντηρούν και 

ενισχύουν κάποια στερεότυπα γι’ αυτές τις κοινωνικές οµάδες και τα µέλη τους 

(∆αρβούδη ,  2008: 276).  Η µικρή διάρκεια και η περιορισµένη έκταση της παρούσας 

έρευνας καθώς και η άποψη της γράφουσας, ότι για κοινωνικές καταστάσεις, όπως είναι 

αυτές που αναπτύσσονται σε µια σχολική τάξη, δεν είναι δυνατή η διατύπωση καθολικών 

νόµων, δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των παραπάνω (∆αρβούδη ,  2008: 287).      

7. Η  ερευνήτρια  χρησιµοποιεί  ποσοτικές  και  ποιοτικές  µεθόδους  

συλλογής  και  επεξεργασίας  των  δεδοµένων  της  έρευνας .  Χρησιµοποιεί  

την  παρατήρηση ,  το  δοµηµένο  ερωτηµατολόγιο ,  τις  ανοιχτές  

συνεντεύξεις  και  κάνει  ποσοτική  και  ποιοτική  ανάλυση  των  δεδοµένων . 

Η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών έγινε σε τρεις φάσεις και χρησιµοποιήθηκαν, 

όπως αναφέρθηκε ήδη, τρεις διαφορετικές τεχνικές συλλογής δεδοµένων, προκειµένου να 

επιτευχθεί η τριγωνοποίηση και να εντοπιστεί το πρόβληµα (∆αρβούδη ,  2008: 274).  

Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τα ερωτηµατολόγια, τα οποία συµπλήρωσαν αρχικά οι 

µαθητές και οι µαθήτριες, αναλύθηκε ποσοτικά, µε τη στατιστική επεξεργασία των 

απαντήσεων στις κλειστού τύπου ερωτήσεις (∆αρβούδη ,  2008: 101).  Το υλικό που 

συγκεντρώθηκε από τις µη – δοµηµένες συνεντεύξεις και από τα κείµενα των µαθητών και 

µαθητριών αναλύθηκε µε τη µέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου  (∆αρβούδη ,  

2008: 101-102).  

8. Η  γνώση  που  παράγεται  έχει  τοπικό  χαρακτήρα  είναι  σχετική  και  

συζητήσιµη .  ∆εν  είναι  κανονιστική ,  στοχεύει  κατά  µεγάλο  βαθµό  στη  

βελτίωση  της  πραγµατικότητας  και  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  

εκπαιδευτικού  Η µικρή διάρκεια και η περιορισµένη έκταση της παρούσας έρευνας 

καθώς και η άποψη της γράφουσας, ότι για κοινωνικές καταστάσεις, όπως είναι αυτές που 

αναπτύσσονται σε µια σχολική τάξη, δεν είναι δυνατή η διατύπωση καθολικών νόµων, δεν 

επιτρέπουν τη γενίκευση των παραπάνω (∆αρβούδη ,  2008: 287).  Αυτό φάνηκε, και 
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ελπίζω να ισχύει, ότι επιτεύχθηκε, σε ένα βαθµό τουλάχιστον. Έτσι, κλείνοντας την εργασία 

αυτή θα ήθελα να θέσω το ίδιο ερώτηµα που έθεσα και στην αρχή της: Αν αυτό µπορεί να 

γίνει σε µια τάξη δηµοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης µε δεκαεπτά µαθητές και 

µαθήτριες, γιατί να µην µπορεί να γίνει και σε άλλες τάξεις, άλλων σχολείων και µε 

άλλους/ες µαθητές και µαθήτριες (∆αρβούδη ,  2008: 288).   

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα ,  οι  µαθητές ,  δε  συµµετάχουν  στο  

σχεδιασµό  της  έρευνας .  Η  ερευνήτρια  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  τις  

παρεµβάσεις  και  µελετά  την  απήχηση  αυτών  των  παρεµβάσεων  και  τη  

επιβεβαίωση  ή  µη  των  αρχικών  υποθέσεων .  Ασφαλώς, η ερευνήτρια 

συνεργάστηκε και µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος της έδωσε χρήσιµες 

πληροφορίες και συµβουλές για τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά και για τη διδασκαλία 

καθ’ αυτή (∆αρβούδη ,  2008: 93).  Η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών έγινε σε 

τρεις φάσεις και χρησιµοποιήθηκαν, όπως αναφέρθηκε ήδη, τρεις διαφορετικές τεχνικές 

συλλογής δεδοµένων, προκειµένου να επιτευχθεί η τριγωνοποίηση και να εντοπιστεί το 

πρόβληµα (∆αρβούδη ,  2008: 274).  

10. Η  ερευνήτρια  αξιολογεί  τις  διαδικασίες  και  το  βαθµό  επίτευξης  της  

αναµενόµενης  αλλαγής  στα  στερεότυπα  και  τις  αντιλήψεις  των  µαθητών  

για  τις  εθνικές  µειονότητες  των  Αλβανών / ίδων .  Η  ερευνήτρια  καταλήγει  

στο  συµπέρασµα  ότι  οι  ερευνητικές  παρεµβάσεις  που  σχεδίασε  και  

υλοποίησε  πέτυχαν  σε  µεγάλο  βαθµό  την  αλλαγή  των  στάσεων  των  

µαθητών  απέναντι  στις  εθνικές  µειονότητες .  Όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή της εργασίας, στόχος της δεν ήταν να διαπιστωθεί αν η εκπαίδευση γενικά µπορεί 

να φέρει αλλαγές στον τρόπο σκέψης των παιδιών γύρω από το ζήτηµα των 

Αλβανών/νίδων, αλλά αν θα ήταν δυνατόν στη συγκεκριµένη τάξη, µε τους/τις 

συγκεκριµένους/νες µαθητές/τριες και κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες και 

καταστάσεις να αποδυναµωθούν τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που είχαν 

τα παιδιά για τους Αλβανούς και τις Αλβανίδες και να τους/τις δουν από µια άλλη, 

περισσότερο θετική σκοπιά. Αυτό φάνηκε, και ελπίζω να ισχύει, ότι επιτεύχθηκε, σε ένα 

βαθµό τουλάχιστον (∆αρβούδη ,  2008: 288).   

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  αλλά  και  τεχνικά  

χαρακτηριστικά .   Τα  χειραφετικά  χαρακτηριστικά  αφορούν  την  ανάληψη  

από  την  ερευνήτρια  χειραφετικής  δράσης  για  αλλαγή  του  προγράµµατος  

σπουδών ,  την  εκκίνηση  της  έρευνας  από  ένα  πραγµατικό  πρόβληµα  που  

εντόπισε  η  ερευνήτρια ,  το  µετασχηµατισµό  των  στάσεων  των  µαθητών  

απέναντι  σε  εθνότητες  και  µετανάστες ,  αλλά  και  την  αυτόνοµη  δράση  
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της  ερευνήτριας .  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  αφορούν  τη  διατύπωση  

υποθέσεων ,  τη  χρήση  και  ποσοτικών  µεθόδων  επεξεργασίας  των  

δεδοµένων ,  τον  περιορισµό  της  έρευνας  σε  µια  µελέτη  περίπτωσης ,  τη  

µη  ουσιαστική  συµµετοχή  στην  έρευνα  του  εκπαιδευτικού  της  πράξης .  Η  

έρευνα  στοχεύει  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικού ,  στη  

βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  των  µαθητών ,  στο  

µετασχηµατισµό  των  στερεοτύπων  των  µαθητών ,  στον  έλεγχο  της  

θεωρίας  στην  πράξη  και  τη  βελτίωση  της  ίδ ιας  της  πράξης .  Στον  

παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
∆αρβούδη Καλλιόπη/Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ 
Φιλοσοφική Σχολή/Τµήµα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής/2008 

Εκπαίδευση για τη δηµιουργία ενός 
πολιτισµού ειρήνης: Μια έρευνα 
δράσης σε ∆ηµοτικό Σχολείο και η 
ανάπτυξη ενός προγράµµατος 
διδασκαλίας µε θέµα: Η Αλβανία 
και οι Αλβανοί/-ίδες/Σχολική 
Παιδαγωγική/2 µήνες 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως µέρος της ερευνητικής 
προσέγγισης 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Άρθρα  δηµοσιευµένα  σε  επιστηµονικά  περιοδικά  – δηµοσιεύσεις  

 

Τζεκάκη ,  Μ .  (2002). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των 

µαθηµατικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κ.Ε.Ε. Το έργο «έρευνα» 1997-

2000. Συνοπτική Παρουσίαση. Στο (Α.Βερέβη, Επιµ.). Αθήνα: Κ.Ε.Ε. 118-127. 

 

1. H έρευνα  πραγµατοποιήθηκε  µε  τη  συνεργασία  µια  µεγάλης  οµάδας  

µελών  ∆ΕΠ  από  διαφορετικά  Πανεπιστήµια ,  δασκάλων  και  καθηγητών .  

Στόχος  της  έρευνας  ήταν  να  διερευνηθούν  οι  δυνατότητες  εφαρµογής  

εναλλακτικών  διδακτικών  προσεγγίσεων  στην  ελληνική  σχολική  τάξη  

στο  µάθηµα  των  Μαθηµατικών  και  η  διαµόρφωση  προτάσεων  για  τη  

βελτίωση  της  διδασκαλίας  τους  µε  βάση  τους  προσανατολισµούς  της  

Μαθηµατικής  εκπαίδευσης  σε  παγκόσµιο  επίπεδο .  Πρόκειται  για  µια  

µακροσκοπική  έρευνα  δράσης ,  στην  οποία  συµµετέχουν  πολλά  µέλη  της  

εκπαιδευτικής  κοινότητας  και  µαθητές .  Η  έρευνα  προσπαθε ί  να  ελέγξει  

τις  δυνατότητες  εφαρµογής  της  θεωρίας  στην  πράξη  και  µέσω  της  

δοκιµής  της  να  εξάγει  συµπεράσµατα  και  προτάσεις  για  τη  διδασκαλία  

των  µαθηµατικών  στην  Πρωτοβάθµια  και  τη  ∆ευτεροβάθµια  εκπαίδευση .  

Πρόκειται  για  µια  οµαδική  συνεργατική  έρευνα  δράσης  µε  στόχο  την  

παραγωγή  γνώσης  γ ια  τη  διδακτική  των  µαθηµατικών  στην  Ελλάδα .  Οι  

ερευνητές  αποδέχονται  τα  πλαίσια  του  ΑΠ  και  του  σχολείου  

ερµηνευτικά .  ∆εν  συναινούν  σε  µια  αντικειµενική  και  δυνατή  προς  

έλεγχο  πραγµατικότητα .  ∆ηµοσιεύουν  τα  αποτελέσµατά  τους  και  

προσπαθούν  να  ευαισθητοποιήσουν  τους  υπεύθυνους  φορείς  στην  

κατεύθυνση  της  αλλαγής .  Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από  ερευνητική οµάδα 

αποτελούµενη από 8 µέλη ∆ΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων 

Ιωαννίνων και Θράκης, σε συνεργασία µε 17 δασκάλους και 17 καθηγητές Μαθηµατικών 

από τους τρεις νοµούς, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και εξωτερικούς 

συνεργάτες […]  Σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής 

εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην ελληνική σχολική τάξη των µαθηµατικών και 

η διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους, σε µια εποχή που η 

µαθηµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσµια προσανατολίζεται προς 

σηµαντικές αλλαγές (Τζεκάκη ,  2002: 118).  Τα στοιχεία συλλέγχθηκαν από έγκυρα 

περιοδικά στον τοµέα της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 

πληροφορίες που διατίθενται στις διεθνείς τράπεζες πληροφοριών (µετά το 1992), έχουν 
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αναγνωρισµένη εγκυρότητα ως προς τα ευρήµατα και συντελούν στη γενική εικόνα 

ανάπτυξης των ερευνών πάνω στα υπό εξέταση θέµατα (Τζεκάκη ,  2002: 119).  

2.  Οι  ερευνητές  ενδιαφέρονται  να  αποτυπώσουν  τον  τρόπο  διδασκαλίας  

και  τις  άρρητες  θεωρίες  των  εκπαιδευτικών  µακροσκοπικά .  ∆εν  

ενδιαφέρονται  για  µικροσκοπικές  προσεγγίσεις .  Τους  στόχους  τους  

επιτυγχάνουν  µε  ερωτηµατολόγια  και  µε  παρατήρηση  βιντεοσκοπηµένων  

διδασκαλιών .  Στο Γυµνάσιο, το µάθηµα γίνεται µε παραδοσιακό τρόπο, «µετωπικά»: ο 

καθηγητής παρουσιάζει, οι µαθητές αποµνηµονεύουν, εφαρµόζουν, και γενικά διατηρούν 

ένα παθητικό ρόλο. Στο ∆ηµοτικό, το µάθηµα γίνεται µε παραδοσιακό τρόπο αλλά 

υπάρχουν πιο σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις: οι µαθητές συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

και επιλύουν προβλήµατα, εργάζονται ατοµικά ή σε οµάδες και έχουν λιγότερο παθητικό 

ρόλο (Τζεκάκη ,  2002: 122).  Η προσέγγιση του ζητήµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση δύο κλασικών ερευνητικών εργαλείων, ενός ερωτηµατολογίου προς τους 

διδάσκοντες, και παρατήρηση – βιντεοσκόπησης µαθηµάτων (Τζεκάκη ,  2002: 122).  

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων ανέλαβαν το χειρισµό πολλών από τις 

παραµέτρους της µάθησης µε αποτέλεσµα να υπερκαλύπτουν τη δράση των µαθητών 

(Τζεκάκη ,  2002: 124).  

3. Η  έρευνα  προσεγγίζει  τα  ΑΠ  κριτικά ,  θεωρεί  ότι  βρίσκονται  σε  µια  

διαδικασία  αλλαγής .  Προσπαθεί  να  αποτυπώσει  την  πραγµατικότητα  και  

να  προτείνει  τις  κατάλληλες  λύσεις  µε  σκοπό  τη  βελτίωση  των  ΑΠ  και  

της  διδακτικής  των  Μαθηµατικών . Σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση της 

δυνατότητας εφαρµογής εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην ελληνική σχολική 

τάξη των µαθηµατικών και η διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

τους, σε µια εποχή που η µαθηµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσµια 

προσανατολίζεται προς σηµαντικές αλλαγές (Τζεκάκη ,  2002: 118).   

4. Σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  ανάγκη  τροποποίησης  και  προσαρµογής  

των  ΑΠ  στις  διεθνείς  πρακτικές  και  θεωρίες  για  τη  διδασκαλία  των  

µαθηµατικών .  Σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής 

εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην ελληνική σχολική τάξη των µαθηµατικών και 

η διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους, σε µια εποχή που η 

µαθηµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσµια προσανατολίζεται προς 

σηµαντικές αλλαγές (Τζεκάκη ,  2002: 118). Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα από το Υπουργείο Παιδείας, το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, για τη σύνταξη 

προγραµµάτων σπουδών, τη συγγραφή σχολικών βιβλίων, τη στήριξη του εκπαιδευτικού 

έργου του δασκάλου και του καθηγητή των Μαθηµατικών, όπως και την επιµόρφωση ή τη 

µόρφωση νέων ερευνών (Τζεκάκη ,  2002: 127).  
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5.  Η  αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  η  ανάγκη  αναµόρφωσης  και  βελτίωσης  

των  ΑΠ  των  µαθηµατικών  στην  Πρωτοβάθµια  και  ∆ευτεροβάθµια  

εκπαίδευση .  Το  πρόβληµα  έχει  καθοριστεί  από  πριν  από  τους  ερευνητές  

µε  βάση  τις  διεθνείς  πρακτικές .  Τα στοιχεία συλλέγχθηκαν από έγκυρα περιοδικά 

στον τοµέα της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 

πληροφορίες που διατίθενται στις διεθνείς τράπεζες πληροφοριών (µετά το 1992), έχουν 

αναγνωρισµένη εγκυρότητα ως προς τα ευρήµατα και συντελούν στη γενική εικόνα 

ανάπτυξης των ερευνών πάνω στα υπό εξέταση θέµατα (Τζεκάκη ,  2002: 119).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  πράξη  εξάγονται  

συµπεράσµατα ,  γίνονται  βελτιώσεις  και  προτάσεις .  Το αποτέλεσµα της 

εργασίας αυτής ήταν η συγκέντρωση όλων των ερευνητικών µελετών από τον ελληνικό 

χώρο και ενός σηµαντικού αριθµού επιστηµονικών δεδοµένων από το διεθνή χώρο σε 

ηλεκτρονικό αρχείο. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των υπολοίπων 

φάσεων του έργου, µπορούν όµως, µελλοντικά, να αξιοποιηθούν σε νέες ερευνητικές 

διαδικασίες µόρφωσης και επιµόρφωσης  (Τζεκάκη ,  2002: 119 – 120).  

7. Τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  χρησιµοποιούνται  είναι  ποσοτικά  

(ερωτηµατολόγια ,  γραπτά  τεστ)  κατά   κύριο  λόγο ,  λόγω  του  ότι  η  

έρευνα  είναι  µακροσκοπική ,  αλλά  χρησιµοποιούνται  και  ποιοτικά  

εργαλεία  όπως  η  ποιοτική  ανάλυση  βιντεοσκοπηµένων  διδασκαλιών .  Η 

προσέγγιση του ζητήµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση δύο κλασικών ερευνητικών 

εργαλείων, ενός ερωτηµατολογίου προς τους διδάσκοντες, και παρατήρηση – 

βιντεοσκόπησης µαθηµάτων (Τζεκάκη ,  2002:  122).  Τα στοιχεία που συλλέγχθηκαν 

υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία ως προς τις απαντήσεις των µαθητών αλλά και ως 

προς την αξιοπιστία των τεστ. Συντάχθηκε Έκθεση Αξιολόγησης των µαθηµατικών 

γνώσεων των µαθητών του δείγµατος και Έκθεση Αξιολόγησης των ερωτήσεων των 

γραπτών δοκιµασιών (Τζεκάκη ,  2002: 120).  

8. Η  γνώση  που  προκύπτει  είναι  σχετική  και  συζητήσιµη .  ∆εν  έχει  

κανονιστικό  χαρακτήρα .  Τα  στοιχεία  δηµοσιεύονται  σε  επιστηµονικά  

περιοδικά ,  στον  τύπο ,  παρουσιάζονται  σε  ηµερίδες  και  τίθενται  στη  

διάθεση  του  ΥΠ∆ΒΜΘ  για  να  γίνουν  παρεµβάσεις  και  στα  διδακτικά  

βιβλία  και  στο  ΑΠ .  Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί µπορούν να 

αξιοποιηθούν άµεσα από το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, για τη σύνταξη προγραµµάτων σπουδών, τη συγγραφή σχολικών 

βιβλίων, τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου του δασκάλου και του καθηγητή των 

Μαθηµατικών, όπως και την επιµόρφωση ή τη µόρφωση νέων ερευνών (Τζεκάκη ,  

2002: 127).  Τα αποτελέσµατα των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

έργου όπως και ο πειραµατισµός µε νέες µορφές διδασκαλίας των Μαθηµατικών 
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προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Τζεκάκη ,  

2002: 126).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  µαθητές  (495 µαθητές  ΣΤ΄  ∆ηµοτικού  και  

560 µαθητές  Γ΄  Γυµνασίου ) ,  εκπαιδευτικοί  (17 δάσκαλοι  και  17 

καθηγητές  Μαθηµατικών) ,  καθηγητές  (8) συντονιστές  του  έργου  δε  

βρίσκονται  σε  ισότιµη  σχέση  συνεργασίας ,  δεν  επιλέγουν  από  κοινού  τα  

ερευνητικά  εργαλε ία ,  ούτε  σχεδιάζουν  τις  φάσεις  της  έρευνας  

συνεργατικά .  Την  εξουσία  ελέγχου ,  σχεδιασµού  και  υλοποίησης  της  

έρευνας  φαίνεται  να  έχουν  οι  συντονιστές /τριες  µέλη  ∆ΕΠ .  

10. Οι  ερευνητές  αξιολόγησαν  τις  διαδικασίες  της  έρευνας ,  την  

εγκυρότητα  της  νέας  γνώσης  που  αναδύθηκε  µέσα  από  την  πράξη  και  

την  αποτύπωση  της  µαθηµατικής  πραγµατικότητα .  Η  έρευνα  στόχο  είχε  

να  αποτυπώσει  την  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  στα  µαθηµατικά  και  

να  καταδείξει  καλές  πρακτικές  και  προτάσεις  διδασκαλίας  για  τη  

βελτίωση  αυτής  της  πραγµατικότητας  µε  βάση  και  τις  διεθνείς  

πρακτικές .   Η πραγµατοποίηση του παρόντος έργου ήρθε να συµβάλλει δυναµικά στη 

συνένωση των ερευνητικών προσπαθειών, την ανταλλαγή επιστηµονικών δεδοµένων σε 

διαφορετικούς ερευνητικούς τοµείς της µαθηµατικής εκπαίδευσης και την παραγωγή 

µεγάλης ποσότητας ερευνητικού υλικού για τη µαθηµατική εκπαίδευση της χώρας. Το υλικό 

αυτό προβλήθηκε σε συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού Τζεκάκη ,  2002: 

127).  

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  τεχνική  έρευνα  

δράσης  µε  πρακτικά  χαρακτηριστικά ,  που  αφορούν  την  αντίληψη  των  

ερευνητών  για  τα  ΑΠ ,  τον  χαρακτήρα  της  παραγόµενης  γνώσης  που  δεν  

είναι  κανονιστική .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  

αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Τζεκάκη, Μ./ΑΠΘ, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο 
Θράκη/ΠΤ∆Ε/2002 δηµοσίευση 

Εναλλακτικές ∆ιδακτικές 
Προσεγγίσεις για τη ∆ιδασκαλία 
των Μαθηµατικών/∆ιδακτική 
Μαθηµατικών, ΑΠ, Βιβλία/1998 – 
1999 ένα έτος 

Η έ.δ. φαίνεται να χρησιµοποιείται κύρια 
ερευνητική µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ   

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

Χ Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  Β .  (2002). Ταυτότητες Φύλου και Επιλογές Ζωής: 

Έρευνα και Στρατηγικές Παρέµβασης για την Ισότητα των Φύλων στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κ.Ε.Ε. Το έργο «έρευνα» 1997-

2000. Συνοπτική Παρουσίαση. Στο (Α.Βερέβη, Επιµ.). Αθήνα: Κ.Ε.Ε. 118-127. 

 

1. Η  έρευνα  έχει  σαν  στόχο  να  προωθήσει  την  ισότητα  των  δύο  φύλων  

στην  εκπαίδευση .  Αρχικά  µέσω  ενός  πανελλαδικού  ερωτηµατολογίου  

αποτυπώνονται  τα  στερεότυπα  που  έχουν  οι  µαθητές  και  οι  µαθήτριες  

των  Γυµνασίων  και  Λυκείων  της  χώρας  µας  σχετικά  µε  τους  ρόλους  των  

δύο  φύλων  στην  οικογένεια  και  στην  κοινωνία  – εργασία .  Κατόπιν  τα  

ίδ ια  στερεότυπα  εντοπίστηκαν  και  σε  εκπαιδευτικούς .  Η  ερευνητική  

οµάδα ,  αφού  αποτυπώνει  την  κατάσταση ,  αναλαµβάνει  πρωτοβουλία  

(έρευνα  – δράση)  επιµόρφωσης  οµάδας  εκπαιδευτικών  µε  στόχο  να  

δηµιουργηθεί  ένα  πλαίσιο  επιµορφωτικό  ώστε  να  εντοπίζουν  οι  

εκπαιδευτικοί  τα  έµφυλα  στερεότυπα  για  την  οικογένεια ,  την  εργασία ,  

τους  κοινωνικούς  ρόλους  και  να  µην  τα  αναπαράγουν  στην  καθηµερινή  

τους  διδακτική  πρακτική .  Η  ερευνητική  οµάδα  αντιµετωπίζει  

ερµηνευτικά  και  ανατρεπτικά  την  υπάρχουσα  κοινωνική ,  πολιτισµική  

πραγµατικότητα ,  που  αφορά  τις  ανισότητες  µεταξύ  των  δύο  φύλων  και  

προσπαθεί  να  παρέµβει  ανατρεπτικά  σε  αυτή .  Κεντρικό στόχος: Να προωθήσει 

την προοπτική ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, στα πλαίσια της σύνδεσης αυτής της 

τελευταίας µε την αγορά εργασίας, µε τη διερεύνηση του περιεχοµένου των ανδρικών και 

γυναικείων ταυτοτήτων στην εφηβεία και προτείνοντας στρατηγικές και µεθόδους 

παρέµβασης στη σχολική τάξη (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 386).  

2. Η  ερευνητική  οµάδα  µέσα  από  ερωτηµατολόγια  διαπίστωσε  ότι  και  οι  

εκπαιδευτικοί  της  πράξης  µεταφέρουν  στερεότυπα  φύλου  για  τους  

κοινωνικούς  και  τους  εργασιακούς  ρόλους .  Οι  ερευνητές  οργάνωσαν  

δράση  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  για  να  συµµετάσχουν  ως  

ερευνητές  στο  πρόγραµµα ,  µε  στόχο  να  µεταβάλλουν  τις  άρρητες  

θεωρίες  τους  για  το  φύλο .  ∆ιαπιστώθηκε, επίσης η συµφωνία των εκπαιδευτικών ως 

προς την ανάγκη σχετικής επιµόρφωσης και εντοπίστηκαν οι προτεραιότητες που οι 

ίδιοι/διες θέτουν ως προς την επαγγελµατική και προσωπική τους εξέλιξη (Κουϊµτζή  – 

∆εληγιάννη ,  2002: 394).  Οι θεµατικές γύρω από τις οποίες κινήθηκε η επιµόρφωση 

τόσο σε επίπεδο αναφοράς στα σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδοµένα, όσο και σε 

επίπεδο διεξαγωγής µικρής κλίµακας ερευνών από τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν τη ζωή 

του σχολείου […] Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν µε εργαλεία διερεύνησης των 

ταυτοτήτων φύλων στην εφηβεία (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 393).  Έδωσε τη 

δυνατότητα διατύπωσης ενός ευρύτερου προβληµατισµού για τις ταυτότητες φύλου, τις 
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διαδικασίες µετάβασης των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση και τις 

δυνατότητες του σχολείου να παρέµβει µε στόχο την κοινωνική αλλαγή σε θέµατα ισότητας 

των φύλων  (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 395).  

3. Τα  ΑΠ  προσεγγίζονται  µε  το  µοντέλο  ∆ιαδικασίας  από  την  

ερευνητική  οµάδα  και  τους  εκπαιδευτικούς  που  συµµετέχουν  στο  

πρόγραµµα .  Στόχος είναι η βελτίωσή τους ώστε να µην καλλιεργούν έµφυλες διαφορές 

και στερεότυπα. […] κατέληξε να προτείνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των φύλων που περιλαµβάνει 

επιµόρφωση, έρευνα δράσης και παρέµβαση (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002:  

395).  

4. Σκοπό  της  ερευνητικής  οµάδας  ήταν  να  κατανοήσουν  οι  

εκπαιδευτικοί  την  δοτή  –  επιβαλλόµενη  κοινωνική ,  εργασιακή  

πραγµατικότητα  και  τις  ανισότητες  που  καλλιεργεί  στα  δύο  φύλα  και  να  

αναλάβουν  δράση  για  να  την  ανατρέψουν . Κεντρικό στόχος: Να προωθήσει την 

προοπτική ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, στα πλαίσια της σύνδεσης αυτής της 

τελευταίας µε την αγορά εργασίας, µε τη διερεύνηση του περιεχοµένου των ανδρικών και 

γυναικείων ταυτοτήτων στην εφηβεία και προτείνοντας στρατηγικές και µεθόδους 

παρέµβασης στη σχολική τάξη (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 386).  Έδωσε τη 

δυνατότητα διατύπωσης ενός ευρύτερου προβληµατισµού για τις ταυτότητες φύλου, τις 

διαδικασίες µετάβασης των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση και τις 

δυνατότητες του σχολείου να παρέµβει µε στόχο την κοινωνική αλλαγή σε θέµατα ισότητας 

των φύλων  (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 395).  

5. Αφετηρία  της  έρευνα  ήταν  η  ανάγκη  για  κοινωνικό  µετασχηµατισµό ,  

µέσα  από  τη  χειραφετική  αλλαγή  της  πράξης  των  εκπαιδευτικών ,  το  

στοχασµό  και  τον  αναστοχασµό  πάνω  σε  αυτή .  Έδωσε τη δυνατότητα 

διατύπωσης ενός ευρύτερου προβληµατισµού για τις ταυτότητες φύλου, τις διαδικασίες 

µετάβασης των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση και τις δυνατότητες του 

σχολείου να παρέµβει µε στόχο την κοινωνική αλλαγή σε θέµατα ισότητας των φύλων  

(Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 395).  

6. Η  υπάρχουσα  γνώση  σχετικοποιε ίται ,  αντιµετωπίζεται  κριτικά ,  

αναδεικνύεται  η  γνώση  που  ενυπάρχει  µέσα  στις  εκπαιδευτικές  

πρακτικές ,  κρίνεται  για  τα  αποτελέσµατα  της  διδακτικής  πράξης  και  

µετασχηµατίζεται  ώστε  να  µην  καλλιεργεί  έµφυλα  στερεότυπα  για  την  

εργασία  και  τους  κοινωνικούς  και  οικογενειακούς  ρόλους .  Κενρικός στόχος 

αυτού του µέρους του προγράµµατος ήταν η προσπάθεια αποτελεσµατικής εκπαίδευσης εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε θέµατα σχέσεων των φύλων στο 

πλαίσιο της έρευνας δράσης, έτσι ώστε να µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη 

διάκριση και τα στερεότυπα, όπου τα συναντούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να 
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αναπτύξουν και να εκφέρουν ένα επιστηµονικό λόγο για την ισότητα ανάµεσα στα φύλα 

(Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 392).  

7. Η  ερευνητική  οµάδα  χρησιµοποιε ί  θετικιστικά  –  ποσοτικά  και  

ερµηνευτικά  – ποιοτικά  ερευνητικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων .  Τα  δεδοµένα  που  συλλέγονται  είναι  ποσοτικά  

και  ποιοτικά .  Πρόκειται για µια σειρά από ερευνητικά εργαλεία τα οποία καλύπτουν 

συγκεκριµένους κάθε φορά στόχους διερεύνησης που συνδέονται µε τις παραπάνω 

θεµατικές και οδηγούν στη συλλογή ποσοτικών ή ποιοτικών δεδοµένων κάθε φορά. Αυτά 

είναι:  

α, γραπτά ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια 

β, ερωτηµατολόγια µε ανοιχτές ερωτήσεις 

γ, γραπτές δραστηριότητες, όπως θέµατα για εκθέσεις ή συγγραφή άλλων κειµένων 

δ, ερωτηµατολόγια για συνεντεύξεις και συζητήσεις σε οµάδες εστίασης (Κουϊµτζή  –  

∆εληγιάννη ,  2002: 393).  

8. Αποκτάται  κριτική  χειραφετική  γνώση  από  τους  εκπαιδευτικούς  που  

συµµετέχουν  στο  πρόγραµµα ,  και  προτείνεται  ένα  ολοκληρωµένο  

πρόγραµµα  ευαισθητοποίησης  των  εκπαιδευτικών  σε  θέµατα  ισότητας  

[…] κατέληξε να προτείνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των φύλων που περιλαµβάνει επιµόρφωση, έρευνα 

δράσης και παρέµβαση (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 395).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (οι  10 εκπαιδευτικοί  που  συµµετέχουν  στο  

πρόγραµµα)  έχουν  δυναµικό  – συµµετοχικό  ρόλο ,  αλλά  δεν  επιλέγουν  τα  

ερευνητικά  βήµατα  και  τα  εργαλεία  της  έρευνας .  Αυτά  αφορούν  την  

ερευνητική  οµάδα ,  η  οποία  επιµορφώνει  τους  εκπαιδευτικούς  στα  

εργαλεία  κατά  την  πορεία  της  έρευνας .  Πραγµατοποιήθηκαν έξι συναντήσεις µε 

τους εκπαιδευτικούς. Η κάθε συνάντηση περιλάµβανε θεωρητικά σεµινάρια, άσκηση στις 

µεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδοµένων, ατοµικές έρευνες µικρής κλίµακας εκ µέρους 

των εκπαιδευτικών, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ερευνών 

(Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 393).  

10. Αξιολογούνται  οι  διαδικασίες  και  η  δυνατότητα  επίτευξης  

µετασχηµατισµού  της  εκπαιδευτικής  πραγµατικότητας  ώστε  οι  

εκπαιδευτικοί  να  µην  καλλιεργούν  έµφυλα  στερεότυπα .  Στα πλαίσια της 

αξιολόγησης του µοντέλου, οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν σε συνεντεύξεις και 

συµπληρώνουν ερωτηµατολόγια πριν και µετά την επιµόρφωση (Κουϊµτζή  – 

∆εληγιάννη ,  2002: 393).  Κεντρικός στόχος αυτού του µέρους του προγράµµατος ήταν 

η προσπάθεια αποτελεσµατικής εκπαίδευσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης σε θέµατα σχέσεων των φύλων στο πλαίσιο της έρευνας δράσης, έτσι ώστε να 

µπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα στερεότυπα, όπου τα συναντούν 
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στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να αναπτύξουν και να εκφέρουν ένα επιστηµονικό λόγο για 

την ισότητα ανάµεσα στα φύλα (Κουϊµτζή  – ∆εληγιάννη ,  2002: 392).  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  χειραφετική  έρευνα  

δράσης  µε  πρακτικά  χαρακτηριστικά ,  που  αφορούν  τη  συµµετοχή  των  

υποκειµένων  και  τις  ιεραρχικές  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  µεταξύ  

τους .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Βασιλική ∆εληγιάννη - 
Κουϊµτζή./∆εν αναφέρεται 
ρητά/2002 δηµοσίευση 

Ταυτότητες Φύλου και Επιλογές Ζωής: 
Έρευνα και Στρατηγικές Παρέµβασης 
για την Ισότητα των Φύλων στη 
∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση./∆ιδακτική/∆εν αναφέρεται 
ρητά 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

  Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία   Χ 
4. Σκοπός της έ.δ.   Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.   Χ 

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

  Χ 

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

  Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

 Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες   Χ 
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Κόκοτας ,  Π .  (2002) . Καινοτοµικές Προσεγγίσεις για την Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία 

– Μάθηση των Εννοιών που Περιγράφουν/Ερµηνεύουν την Έµβια και την Άβια Ύλη και 

Φαινόµενα που Παρατηρούνται σ’ Αυτές. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Κ.Ε.Ε. Το έργο «έρευνα» 1997-2000. Συνοπτική Παρουσίαση. Στο (Α.Βερέβη, Επιµ.). 

Αθήνα: Κ.Ε.Ε. 118-127. 

 

1.  Η  έρευνα  έχε ι  στόχο  να  συµβάλλει  στην  αντιµετώπιση  της  

αναποτελεσµατικότητας  της  τρέχουσας  µεθοδολογίας  για  τη  διδασκαλία  

των  Φυσικών  Επιστηµών .  Στόχος  του  ερευνητή  είναι  να  συγκροτηθεί  

µια  ολοκληρωµένη  πρόταση  (curr iculum).  Ο  ερευνητής  αποδέχεται  ότι  η  

πραγµατικότητα  έχε ι  αντικειµενικό  χαρακτήρα  και  µπορεί  να  ελεγχθεί .  

Για την επίτευξη του βασικού στόχου της έρευνάς µας (αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών) ακολουθήσαµε τη µεθοδολογία της Έρευνας ∆ράσης (Κόκοτας ,  

2002: 141).  Ένας άλλος στόχος της έρευνάς µας που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

καινοτοµικών προσπαθειών για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστηµών ήταν η αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας (Κόκοτας ,  2002: 140).  

2. Ο  ερευνητής  καταγράφει  τις  ιδέες  και  τις  απόψεις  δασκάλων  και  

µαθητών  µε  στόχο  να  τις  µετασχηµατίσει  µέσα  από  στοχευµένες  

διδακτικές  παρεµβάσεις . Η τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας και το κλίµα της 

τάξης κατά την εφαρµογή του ερευνητικού προγράµµατος (1ο στάδιο) καταγράφηκαν µε 

βιντεοσκόπηση µαθηµάτων και συµπλήρωση φύλλων παρατήρησης (µέθοδος Flanders). Οι 

ιδέες των µαθητών για τα φαινόµενα καταγράφηκαν µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις 

καθώς επίσης και οι απόψεις και οι γνώσεις των δασκάλων (Κόκοτας ,  2002: 142).   

3. Η  έρευνα  έχει  στόχο  τον  εµπλουτισµό  και  τη  βελτίωση  του  ΑΠ  και  

της  διδακτικής  των  φυσικών  επιστηµών  σύµφωνα  µε  τις  διεθνείς  τάσεις  

και  θεωρίες .  Τέλος σκοπός της έρευνάς µας ήταν να εντάξει στο αναλυτικό πρόγραµµα 

σκοπούς και στόχους από τον «Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Αλφαβητισµό για Όλους» 

[…] Η διάσταση αυτή απουσιάζει από τα τρέχοντα προγράµµατα, ενώ είναι ενταγµένη, 

µέσα από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, στους στόχους του προτεινόµενου αναλυτικού 

προγράµµατος. Θεωρούµε ότι η πτυχή θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό της ελληνικής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κόκοτας ,  2002: 141).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  σύνδεσης  της  θεωρίας  µε  την  

πράξη ,  η  βελτίωση  τους  ΑΠ  και  η  αποτελεσµατικότητα  της  διδασκαλίας ,  

όσον  αφορά  τις  βασικές  έννοιες  των  φυσικών  επιστηµών ,  και  η  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών .  Βασικός στόχος της έρευνας ήταν 

να συµβάλει στην αντιµετώπιση της αναποτελεσµατικότητας της τρέχουσας µεθοδολογίας 

για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Η 

αναποτελεσµατικότητα αυτή διαµορφώνεται από τη συν – επίδραση παραγόντων όπως το 
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αναλυτικό πρόγραµµα, η µεθοδολογία της διδασκαλίας, το επίπεδο των γνώσεων των 

διδασκόντων, η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή, τα σχολικά εγχειρίδια και το σύστηµα 

αξιολόγησης, εκ των οποίων το καθένα έχει δικό του µερίδιο ευθύνης (Κόκοτας ,  2002:  

139).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  είναι  η  διαπίστωση  του  ερευνητή  ότι  οι  

φυσικές  επιστήµες  διδάσκονται  αναποτελεσµατικά  στην  Πρωτοβάθµια  

Εκπαίδευση  µε  αποτέλεσµα  βασικές  έννοιες  τους  να  µην  έχουν  

διασαφηνιστεί  πλήρως .  Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να συµβάλει στην 

αντιµετώπιση της αναποτελεσµατικότητας της τρέχουσας µεθοδολογίας για τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Κόκοτας ,  2002: 139).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  εφαρµόζεται  στην  πράξη ,  εξάγονται  

συµπεράσµατα ,  και  γίνονται  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της  διδασκαλίας  

και  των  ΑΠ .  Ένας άλλος στόχος της έρευνάς µας που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

καινοτοµικών προσπαθειών για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστηµών ήταν η αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας (Κόκοτας ,  2002: 140).  

7. Τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  χρησιµοποιούνται  είναι  η  παρατήρηση ,  η  

βιντεοσκόπηση  διδακτικών  προσεγγίσεων ,  τα  ερωτηµατολόγια  και  οι  

συνεντεύξεις  µε  τους  µαθητές  και  τους  εκπαιδευτικούς .  Πρόκειται  για  

ποιοτικά  και  ποσοτικά  µέσα  συλλογής  και  επεξεργασίας  δεδοµένων .   Η 

τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας και το κλίµα της τάξης κατά την εφαρµογή του 

ερευνητικού προγράµµατος (1ο στάδιο) καταγράφηκαν µε βιντεοσκόπηση µαθηµάτων και 

συµπλήρωση φύλλων παρατήρησης (µέθοδος Flanders). Οι ιδέες των µαθητών για τα 

φαινόµενα καταγράφηκαν µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις καθώς επίσης και οι 

απόψεις και οι γνώσεις των δασκάλων (Κόκοτας ,  2002: 142).  

8. Ο  ερευνητής  αφού  αποτυπώνει  την  εκπαιδευτική  πραγµατικότητα  στις  

Φυσικές  Επιστήµες  στην  Πρωτοβάθµια  Εκπαίδευση ,  κάνει  παρεµβάσεις  

µε  επιµορφωµένους  εκπαιδευτικούς ,  οι  οποίοι  έχουν  επιµορφωθεί  στην  

έρευνα  δράσης  και  στην  διδακτική  των  Φυσικών  Επιστηµών  και  µελετά  

παρατηρεί  τα  αποτελέσµατα  της  παρέµβασης .  Κατόπιν  κάνει  προτάσεις  

για  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  και  συγκρίνει  τις  απόψεις  τους  µε  

∆ιεθνείς  έρευνες  που  µελέτησαν  το  ίδ ιο  πεδίο .  Τα συµπεράσµατα αυτά 

εναρµονίζονται µε τις θέσεις του Goodwin (1995) για τον καθοριστικό ρόλο της επάρκειας 

των διδασκόντων σε επιστηµονική γνώση και σε εξειδικευµένες διδακτικές – µαθησιακές 

στρατηγικές  (Κόκοτας ,  2002: 144).  

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  (εκπαιδευτικοί )  επιµορφώνονται  για  τις  

ανάγκες  της  έρευνας  και  τις  διαδικασίες  διδασκαλιών .  Οι  µαθητές  

αποτελούν  απλά  ερευνητικά  υποκείµενα  που  συµµετέχουν  παθητικά  

στην  έρευνα  και  µέσω  ερωτηµάτων  και  συνεντεύξεων  αποτυπώνουν  τα  
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αποτελέσµατα  των  ερευνητικών  παρεµβάσεων  και  την  γνώση  που  

απέκτησαν .  Οι δάσκαλοι τους οποίους επιµορφώσαµε δεν αποτελούν εξαίρεση από 

αυτούς που περιγράφονται από τα ευρήµατα που αναφέρουν οι Κόκοτας Π. (1997) & 

Καρανίκας Ι. (1996) για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα 

οποία και αναφέραµε προηγουµένως (Κόκοτας ,  2002: 144).  Τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιµορφώθηκαν µέσα από τη 

διαδικασία του Προγράµµατος Επαγγελµατικής Αναβάθµισης των Εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή της φοίτησής τους στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο και δίδαξαν 

το πρόγραµµα, καθώς και των µαθητών που διδάχθηκαν σύµφωνα µε αυτό, καταγράφηκαν 

µέσα από ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις (στάδια 5, 6, 7) (Κόκοτας ,  2002: 142).  

10. Η  έρευνα  στόχο  είχε  την  αποτύπωση  της  διδακτικής  

πραγµατικότητας  εκπαιδευτικών  και  µαθητών  στις  Φυσικές  έννοιες ,  που  

αφορά  την  Έµβια  και  Άβια  ύλη  και  τα  φαινόµενα  που  σχετίζονται  µε  

αυτή .  Οι  παρεµβάσεις  που  έγιναν  ήταν  στην  κατεύθυνση  της  

αποτελεσµατικότητας  της  διδασκαλίας  των  Φυσικών  Επιστηµών ,  στην  

Πρωτοβάθµια  Εκπαίδευση .  Ο  ερευνητής  αξιολογεί  το  βαθµό  επίτευξης  

των  αρχικών  στόχων  και  συνδέει  τα  αποτελέσµατα  µε  τη  διεθνή  

βιβλιογραφία .  Κάνει  διαπιστώσεις  και  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της  

διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστηµών .  Οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης έχουν γνώσεις οι οποίες απέχουν από τις αντίστοιχες επιστηµονικά 

αποδεκτές, ακόµα και από αυτές που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης […] Συνοψίζοντας µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι 

περιορισµένες γνώσεις των δασκάλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης γύρω από τις 

Φυσικές Επιστήµες ή οι παρανοήσεις τους, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διδασκαλία, 

την οποία εκτρέπουν σε δύο κυρίως κατευθύνσεις […]  (Κόκοτας ,  2002: 143).  Από 

την αξιολόγηση της επιµορφωτικής διαδικασίας προέκυψε ότι: 1) Είναι σαφής η 

διαφοροποίηση των απαντήσεων από το pre test σε ό, τι αφορά την περίπτωση της 

διάκρισης µεταξύ στερεών, υγρών και αερίων τόσο ως εννοιών όσο και ως υποκειµένων σε 

αλλαγές οι οποίες περιγράφονται και ερµηνεύονται µε τη χρήση της επιστηµονικής 

ορολογίας και της ανάλογής επιστηµονικής θεωρίας (Κόκοτας ,  2002: 144).  

   

   

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά ,  που  αφορούν  τη  συµµετοχή  των  

υποκειµένων  και  τις  ιεραρχικές  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  µεταξύ  

τους ,  τις  τεχνικές  που  εφαρµόζονται ,  τη  φύση  της  γνώσης  που  

προκύπτει .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  
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αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  

ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 . 3  Φ ΙΛΤΡΟ ,  Ε ΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΚΩ∆ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Όνοµα ερευνητή-
τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 

Χρονολογία ολοκλήρωσης της έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το επιστηµονικό 
πεδίο που ερευνά/Η διάρκεια της 

έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Κόκοτας, Π./ΕΚΠΑ/ΠΤ∆Ε/2002 
δηµοσίευση 

Καινοτοµικές Προσεγγίσεις για την 
Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία – Μάθηση 
των Εννοιών που 
Περιγράφουν/ερµηνεύουν την Έµβια και 
τη Άβια Ύλη και Φαινόµενα που 
Παρατηρούνται σε Αυτές/∆ιδακτική των 
Φυσικών Επιστηµών/ δεν αναφέρεται 
ρητά η διάρκεια 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογική προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρ
α
κ
τικ

ή έ.δ. 

Χ
ειρ

α
φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

Χ Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται Χ Χ  
8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η αντιµετώπισή της  Χ  
9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων 

(ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η έρευνα να 
αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες Χ   
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Αυγητίδου ,  Σ .  (2005).  Η έρευνα δράσης ως µέθοδος επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στην έρευνα: ένα παράδειγµα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 39-56. 

 

  

1. Η  ερευνήτρια  σε  συνεργασία  µε  πέντε  εκπαιδευτικούς  νηπιαγωγούς  

που  αναλαµβάνουν  ως  µέντορες  την  πρακτική  άσκηση  των  φοιτητών  του  

Τµήµατος  Προσχολικής  Αγωγής  του  Πανεπιστηµίου  ∆υτικής  

Μακεδονίας ,  προσπαθεί  να  αναπτύξει  τους  ίδ ιους  επαγγελµατικά  για  το  

ρόλο  του /της  Μέντορα .  Η  νεοφερµένες  εκπαιδευτικοί  άπειρες  σε  θέµατα  

έρευνας  και  διδασκαλίας  συνεργάζονται  µε  την  ερευνήτρια  σε  θέµατα  

έρευνας  και  διδασκαλίας  – υποστήριξης  των  φοιτητών  – φοιτητριών  

µέσα  σε  πνεύµα  δηµοκρατικό ,  ισάξιας  συµµετοχής ,  αναστοχασµού  και  

αλληλοαναγνώρισης .  Η  ερευνήτρια  παίζει  το  ρόλο  της  κριτικής  φίλης .  Η 

φιλοσοφία αλλά και η διαδικασία της έρευνας δράσης προϋποθέτει αφενός την ανάληψη 

ρόλου ερευνητή από το ίδιο τον εκπαιδευτικό, προκειµένου να λειτουργήσει ως 

διαµορφωτής και ως παράγοντας ανανέωσης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και 

αφετέρου την εγκατάλειψη του παθητικού εκτελεστή των εκπαιδευτικών αλλαγών 

(Αυγητίδου ,  2005: 1).  Με άλλα λόγια η επιδίωξη του προγράµµατος επικεντρωνόταν 

στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι διαφορετικές επιστηµονικές και προσωπικές 

θεωρίες οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές και αποτελέσµατα στην εκπαιδευτική πράξη […] 

Ανάλογη προβληµατική αναµέναµε να εφαρµόσουν και οι µέντορες στη συνεργασία τους µε 

διαφορετικούς φοιτητές (Αυγητίδου ,  2005: 3) .  Έχοντας αυτό το πλαίσιο ως σκεπτικό, 

παρουσιάσαµε στις πέντε αποσπασµένες νηπιαγωγούς την πρόταση να εργαστούµε µέσω της 

έρευνας δράσης στην κατεύθυνση της αυτοβελτίωσης του ρόλου της καθοδήγησης που 

ανέλαβαν ως µέντορες (Αυγητίδου ,  2005: 3).  Παρά τις δυσκολίες, η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών και η συµµετοχή τους στην έρευνα δράσης, αποτέλεσε µια προσπάθεια 

συστηµατικής καταγραφής γεγονότων, διερεύνησης συναισθηµάτων και σχέσεων, 

συζήτησης και πρόκλησης στοχασµού και, τέλος, συνεργασίας για την επίλυση ενός 

ζητήµατος (Αυγητίδου ,  2005: 14).  

2. Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  αλληλοκατανόηση ,  η  ποιοτική  βελτίωση  

της  πραγµατικότητας ,  για  την  καλύτερη  υποστήριξη  της  πρακτικής  

άσκησης  των  φοιτητών .  Η  συντονίστρια  – κριτική  φίλη  ενδιαφέρεται  για  

τις  άρρητες  θεωρίες  των  συµµετεχόντων  στην  έρευνα  εκπαιδευτικών  και  

τις  λαµβάνει  σοβαρά  υπόψη  της .  Κανείς, λοιπόν, δεν ήταν ειδικός αλλά όλοι 

αντλούσαµε γνώσεις και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Η λύση πιστεύαµε ότι θα 

δινόταν µέσα από τη συνεργατική προσπάθεια όλων προκειµένου να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η διαδικασία αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να ενισχυθεί η 

υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια σπουδών (Αυγητίδου ,  2005: 4).  Ουσιαστικά 



 

 - 368 - 

απαιτείται από τους µέντορες να µεταφέρουν τις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις δεξιότητές 

τους σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µάθηση από ένα επίπεδο εκπαίδευσης νηπίων σε ένα 

επίπεδο εκπαίδευσης ενηλίκων (Αυγητίδου ,  2005: 1). Τα άµεσα αποτελέσµατα της 

επιµόρφωσης αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της έρευνας δράσης στην αυτο – 

βελτίωση των συµµετεχόντων µέσω αναθεώρησης των προσωπικών τους θεωριών και 

διδακτικών αντιλήψεων (Αυγητίδου ,  2005: 15).  

3. Το  ΑΠ  λαµβάνεται  υπόψη  ως  αφετηρία  στις  διδασκαλίες  των  

φοιτητών .  Γίνονται  παρεµβάσεις  τροποποιήσεις  και  καινοτόµες  αλλαγές  

µε  στόχο  την  ποιοτ ική  βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  έργου .  ∆ηλαδή, µέσα 

από την προσέγγιση του αναλυτικού προγράµµατος πια και την πρακτική εφαρµογή του, 

µέσα από νέες ιδέες, νέες δραστηριότητες που έζησα µε τους φοιτητές, µε έκαναν κάποια 

στιγµή να σκεφτώ, και όπως αποδεικνύεται δυστυχώς, οι συνάδελφοί µας και εγώ δε 

δουλεύουµε τόσο συνειδητά και τόσο αποτελεσµατικά όσο έπρεπε (Αυγητίδου ,  2005: 

13).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  ανάγκη  γ ια  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών  – µεντόρων  και  η  ανάγκη  κατανόησης  της  εκπαιδευτικής  

πράξης .  Έχοντας αυτό το πλαίσιο ως σκεπτικό, παρουσιάσαµε στις πέντε αποσπασµένες 

νηπιαγωγούς την πρόταση να εργαστούµε µέσω της έρευνας δράσης στην κατεύθυνση της 

αυτοβελτίωσης του ρόλου της καθοδήγησης που ανέλαβαν ως µέντορες (Αυγητίδου ,  

2005: 3).  

5. Το  πρόβληµα  ορίζεται  αρχικά  από  τη  συντονίστρια  η  οποία  καθορίζει  

την  πορεία  της  έρευνας  και  τα  ερευνητικά  εργαλεία .  Έγινε προσπάθεια, µετά 

από µια στοιχειώδη µύηση της οµάδας στην έρευνα δράσης, να επιτευχθεί µια συµµετοχική 

διαδικασία. Όµως η χάραξη της ερευνητικής διαδικασίας που θα ακολουθούσαµε µόνο από 

ένα µέλος της οµάδας (τη συντονίστρια) δηµιούργησε εκ των πραγµάτων σχέσεις ιεραρχίας 

(Αυγητίδου ,  2005: 10).  Για λόγους που θα εξηγήσουµε παρακάτω, η συντονίστρια 

σχεδίασε µία σειρά από µεθόδους και εργαλεία για τη συστηµατική καταγραφή των 

προβληµάτων και τη διερεύνησή τους (Αυγητίδου ,  2005: 6).    

6. Η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  πράξη  βελτιώνεται  και  

αναθεωρείται .  Παράλληλα  λαµβάνεται  υπόψη  και  η  πρακτική  γνώση  που  

κοµίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  της  πράξης  πριν  αναλάβουν  το  ρόλο  του  

Μέντορα .  Ουσιαστικά απαιτείται από τους µέντορες να µεταφέρουν τις γνώσεις, τις 

εµπειρίες και τις δεξιότητές τους σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µάθηση από ένα επίπεδο 

εκπαίδευσης νηπίων σε ένα επίπεδο εκπαίδευσης ενηλίκων (Αυγητίδου ,  2005: 1).  

7. Χρησιµοποιούνται  ποιοτικά  – ερµηνευτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων ,  όπως  το  ηµερολόγιο ,  η  ηµιδοµηµένη  

συνέντευξη ,  το  ανοιχτό  ερωτηµατολόγιο ,  η  παρατήρηση  και  η  

µαγνητοσκόπηση  διδασκαλιών  και  συζητήσεων .  Σε πρώτη φάση δόθηκε ένα 
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ερωτηµατολόγιο µε ανοιχτά ερωτήµατα, ως ερέθισµα για να ενισχυθεί ένας πρώτος 

προβληµατισµός για το ρόλο τους […] η πρώτη µέθοδος βασιζόταν στην καταγραφή ενός 

ηµερολογίου µε τέσσερις άξονες (Αυγητίδου ,  2005: 6).  Ως µέρος της διαδικασίας 

ενίσχυσης του αναστοχασµού, η συντονίστρια ακροαζόταν τις µαγνητοφωνηµένες 

συνοµιλίες και ανέλυε το λόγο των νηπιαγωγών όσο και αυτό των φοιτητών (Αυγητίδου ,  

2005: 7).  

8. Η  γνώση  που  προκύπτει  σε  κάθε  κύκλο  ή  δράση  είναι  σχετική  και  

συζητήσιµη .  ∆εν  είναι  κανονιστική ,  βρίσκεται  σε  διαρκή  δοκιµή  στην  

πράξη ,  θεώρηση ,  αναθεώρηση ,  βελτίωση .  Τα άµεσα αποτελέσµατα της 

επιµόρφωσης αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της έρευνας δράσης στην 

αυτοβελτίωση των συµµετεχόντων µέσω αναθεώρησης των προσωπικών τους θεωριών και 

διδακτικών αντιλήψεων (Αυγητίδου ,  2005: 15).  

9. Η  συντονίστρια  – κριτική  φίλη  έχε ι  ιεραρχικό  ρόλο ,  όπως  η  ίδ ια  

παραδέχεται ,  στην  έρευνα  όµως ,  για  τα  µέλη  της  οµάδας ,  στόχο  έχει  να  

αυτονοµηθούν  και  να  υλοποιήσουν  τις  δικές  τους  ιδέες  και  προτάσεις .  

Έγινε προσπάθεια, µετά από µια στοιχειώδη µύηση της οµάδας στην έρευνα δράσης, να 

επιτευχθεί µια συµµετοχική διαδικασία. Όµως η χάραξη της ερευνητικής διαδικασίας που 

θα ακολουθούσαµε µόνο από ένα µέλος της οµάδας (τη συντονίστρια) δηµιούργησε εκ των 

πραγµάτων σχέσεις ιεραρχίας (Αυγητίδου ,  2005: 10).  Παρατηρούµε λοιπόν ότι, εν 

τέλει, η ανάληψη ενός περισσότερου κατευθυντικού ρόλου από τη συντονίστρια και η 

σύντοµη µετατροπή της «πρακτικής» έρευνας δράσης σε «τεχνική» λειτούργησε ενισχυτικά 

στο συγκεκριµένο πλαίσιο και χειραφετικά για τα µέλη της οµάδας  (Αυγητίδου ,  2005: 

13).  

10. Αξιολογείται  η  αποτελεσµατικότητα  της  συγκεκριµένης  ερευνητικής  

παρέµβασης  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  µεντόρων  εκπαιδευτικών  

και  δυνατότητες  αυτο  – βελτίωσης  των  συµµετεχόντων .  Τα άµεσα 

αποτελέσµατα της επιµόρφωσης αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της έρευνας δράσης 

στην αυτοβελτίωση των συµµετεχόντων µέσω αναθεώρησης των προσωπικών τους 

θεωριών και διδακτικών αντιλήψεων (Αυγητίδου ,  2005: 15).  

 

 Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά .  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  

αφορούν  τον  κατευθυντικό  ρόλο  της  ερευνήτριας  στην  επιλογή  των  

µεθόδων  και  των  ερευνητικών  εργαλείων .  Η  έρευνα  στοχεύει  στην  

επαγγελµατική  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικού  – µέντορα  και  στη  βελτίωση  

της  εκπαίδευσης  των  φοιτητών .  Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  
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συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  

το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 
Αυγητίδου, Σ./Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Μακεδονίας/Τµήµα 
Προσχολικής Αγωγής/2005 

Η έρευνα δράσης ως µέθοδος 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
στην έρευνα: ένα 
παράδειγµα/Εκπαίδευση – πρακτική 
άσκηση φοιτητών/1 έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ Χ 
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  
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Magos, K.  (2007).  The contribution of action – research to training teachers in 

intercultural education: A research in the field of Greek minority education. Teaching and 

Teacher Education 23: 1102 – 1112. 

 

1.  O ερευνητής  προσπαθεί  να  εµπλέξει  στην  έρευνα  µια  οµάδα  

εκπαιδευτικών  που  διδάσκει  στα  µειονοτικά  σχολεία  της  Θράκης .  Η  

έρευνα ,  είναι  µεθοδολογικά ,  µια  έρευνα  δράσης  στην  οποία  ο  ερευνητής  

έχει  το  ρόλο  του  συντονιστή  και  του  κριτικού  φίλου ,  αλλά  χρησιµοποιεί  

µοτίβα  από  το  θετικ ιστικό  «παράδειγµα»,  αφού  στην  έρευνα  λειτουργεί  

πειραµατική  οµάδα  παρέµβασης  και  οµάδα  ελέγχου .  Ο  ερευνητής  

καθορίζει  – εντοπίζει  το  πρόβληµα ,  που  αφορά  στα  στερεότυπα  και  τις  

κακές  αναπαραστάσεις  που  έχουν  οι  Έλληνες  εκπαιδευτικοί  που  

διδάσκουν  στα  µειονοτικά  σχολεία  για  τους  µουσουλµάνους  µαθητές .  Οι  

εθνικά  και  πολιτισµ ικά  διαφορετικοί  µαθητές  των  µειονοτικών  σχολείων  

αποτελούν  πρόβληµα  για  τους  Έλληνες  εκπαιδευτικούς  που  προκαλεί  

άγχος ,  ένα  αίσθηµα  επαγγελµατικής  αδυναµίας ,  µε  αποτέλεσµα  να  

επιθυµούν  να  µεταφέρουν  το  πρόβληµα  στην  οικογένειά  τους ,  ή  σε  ένα  

άλλο  σχολείο .  Ο  ερευνητής  επιµορφώνει  περίπου  100 εκπαιδευτικούς  

στη  διαπολιστισµική  εκπαίδευση  και  στο  χειρισµό  διαπολιτισµικών  

τάξεων  και  στη  συνέχεια  επιλέγει  να  µελετήσει  4 εκπαιδευτικούς  σαν  

µελέτη  περίπτωσης .  ∆ύο  από  αυτούς  αποτελούσαν  την  πειραµατική  

οµάδα  και  οι  άλλοι  δύο  την  οµάδα  ελέγχου .  Οι  εκπαιδευτικοί  της  

πειραµατικής  οµάδας  είχαν  ήδη  διεξάγε ι  έρευνα  δράσης  µε  αποτέλεσµα  

να  έχουν  εξοικειωθεί  µε  τη  µεθοδολογία  της  έρευνας .  Ο  ερευνητής  

διατυπώνει  την  υπόθεση  ότι  οι  περισσότερες  αλλαγές  όσον  αφορά  τα  

στερεότυπα  θα  επισυµβούν  στην  πειραµατική  οµάδα .  Σκοπός  της  

έρευνας  ήταν  να  µελετηθεί  εάν  οι  εκπαιδευτικοί  θα  αλλάξουν  τη  στάση  

τους  απέναντι  στους  µαθητές  εάν  διεξάγουν  µια  έρευνα  δράσης  µε  

πολυπολιτισµικό  περιεχόµενο .  Ο  ερευνητής  διαχειρίζεται  ερµηνευτικά  

τα  πλαίσια  τα  κοινωνικά  –  πολιτισµικά  που  επιβάλλει  η  πραγµατικότητα  

µέσα  σε  πνεύµα  δηµοκρατικής ,  πολιτ ικής ,  ευελιξ ίας ,  αναδεικνύοντας   

τις  αρχές  της  συµµετοχικότητας ,  της  αλληλοκατανόησης  και  του  

συλλογικού  πνεύµατος .  Η έρευνα έχει εντοπίσει (Bender – Szymanski, 2000; 

Grougeon & Wood, 1990; Wright, 1992) ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική στάση 

απέναντι τους µαθητές µε εθνικές και πολιτισµικές διαφορές και επηρεάζονται από 

στερεότυπα κα προκαταλήψεις τα οποία οδηγούν σε διακρίσεις […] H παρουσία εθνικά και 

πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στο σχολείο θεωρείται από πολλούς εκπαιδευτικούς 

ένα ακόµη πρόβληµα που φέρνει άγχος, αίσθηµα επαγγελµατικής αδυναµίας, και µια 
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επιθυµία να µεταφερθεί το πρόβληµα σε ένα διπλανό σχολείο (Magos, 2007: 1102).  

Από τους 100 εκπαιδευτικούς οι οποίοι συµµετείχαν στην επιµόρφωση και στις 

δραστηριότητες ο ερευνητής επέλεξε τέσσερις ως µελέτη περίπτωσης. Οι δύο από αυτούς, 

που ήταν η πειραµατική οµάδα, σχεδίασαν δραστηριότητες στην τάξη µε τη βοήθεια ενός 

θεωρητικού υπόβαθρου και της έρευνας δράσης. Οι άλλοι δύο, που ήταν η οµάδα ελέγχου, 

παρακολούθησαν τα σεµινάρια διαπολιτισµικής εκπαίδευσης χωρίς να εφαρµόσουν µια 

έρευνα δράσης στην τάξη τους (Magos, 2007: 1103).  Ο βασικός στόχος της έρευνας 

ήταν να ερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί µέσω της έρευνας δράσης µε διαπολιτισµικό 

περιεχόµενο, µπορούν να µετασχηµατίσουν τη συµπεριφορά τους απέναντι στη 

διαφορετικότητα (Magos, 2007: 1103).  Τα σεµινάρια της πειραµατικής οµάδας και 

της πρώτης οµάδας ελέγχου ήταν εισαγωγικά και σχετίζονταν µε τη διαχείριση της 

διαφορετικότητας, των διακρίσεων, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας (Magos, 2007: 

1104).           

2. Ο  ερευνητής  προσεγγίζει  τους  εκπαιδευτικούς  µε  φιλική  και  

ερµηνευτική  διάθεση  στοχεύοντας  να  κατανοήσει  τις  άρρητες  θεωρίες  

τους  που  προκύπτουν  από  τα  στερεότυπα  και  τις  αναπαραστάσεις  που  

έχουν  για  τους  µαθητές  των  µειονοτικών  σχολείων .  Για να µελετηθούν οι 

αλλαγές στο πειραµατικό δείγµα των πιστεύω και των στάσεων απέναντι στην εθνική και 

πολιτισµική διαφορετικότητας και τη γενική διαπολυτισµική τους ευαισθησία 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές όπως η ηµιδοµηµένη συνέντευξη και η συµµετοχική 

παρατήρηση (Magos, 2007: 1105).  Η συµµετοχική παρατήρηση αποκάλυψε µια σειρά 

αλλαγών στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών και την επικοινωνία τους µε τους µαθητές  

(Magos, 2007: 1109).   

3.  Το  ΑΠ  από  τον  ερευνητή  θεωρείται  εµπόδιο ,  που  σε  συνδυασµό  µε  

ένα  εξεταστικό  –  γραφειοκρατικό  σύστηµα  εµποδίζει  την  ανάπτυξη  

παιδαγωγικών  µεθόδων  και  πρακτικών .  Για  τον  ερευνητή  τα  ΑΠ  

αποτελούν  οδηγό  και  όχι  κανονισµό .  Για  τους  εκπαιδευτικούς  όµως  της  

πράξης  συνεχίζουν  να  είναι  οδηγός  µε  κανονιστικό  χαρακτήρα .  Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα µε τη γραφειοκρατική και εξεταστική δοµή και την έλλειψη 

αντανακλαστικών απαιτεί την αυστηρή κάλυψη της  ύλης του ΑΠ, περιορίζει τι σχολικό 

χρόνο, απουσιάζει από αυτό ο απαραίτητος παιδαγωγικός εξοπλισµός και οι εκπαιδευτικοί 

επιµορφώνονται µε παραδοσιακές, µη αποτελεσµατικές µεθόδους επιµόρφωσης (Magos,  

2007: 1108).  Στη αξιολόγηση του τρίτου κύκλου οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν 

κουραστεί από όλη τη σχολική χρονιά και το άγχος κάλυψης της ύλης του ΑΠ µε 

αποτέλεσµα να µην αποδώσουν τα αναµενόµενα σε αυτό τον κύκλο (Magos, 2007:  

1107).  

4. Σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  ανατροπή  της  επιβαλλόµενης  κατάστασης  

στερεοτύπων  και  πολιτισµικών  προκαταλήψεων  που  επικρατεί  στα  
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µειονοτικά  σχολεία .  Η  κατανόηση  των  συνθηκών  και  των  παραγόντων  

που  διαστρεβλώνουν  την  αυτοαντίληψή  µας  για  την  πράξη  µας ,  και  ο  

µετασχηµατισµός  της  συµπεριφοράς  µας  για  αλλαγή  της  πράξης  µας .  Η 

τουρκική ταυτότητα, που αποτελεί την ταυτότητα ενός µεγάλου µέρος µαθητών των 

µειονοτικών σχολείων, θεωρείται εχθρική από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που δουλεύουν 

στα µειονοτικά σχολεία. Έτσι µια σειρά αρνητικά πιστεύω και στάσεις εµφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στους µαθητές, τις οικογένειές τους και το κοινωνικό πλαίσιο 

(Magos, 2007: 1104).  […] H παρουσία εθνικά και πολιτισµικά διαφορετικών 

µαθητών στο σχολείο θεωρείται από πολλούς εκπαιδευτικούς ένα ακόµη πρόβληµα που 

φέρνει άγχος, αίσθηµα επαγγελµατικής αδυναµίας, και µια επιθυµία να µεταφερθεί το 

πρόβληµα σε ένα διπλανό σχολείο (Magos, 2007: 1102).  

5. Αφετηρία  της  έρευνας  ήταν  ένα  πρόβληµα  που  καθορίστηκε  από  τον  

ερευνητή  αλλά  εδώ  αποτέλεσε  και  πρόβληµα  των  εκπαιδευτικών  της  

πράξης  οι  οποίοι  φαίνεται  να  αντιµετωπίζουν  σοβαρές  ανασφάλειες  και  

άγχος  µε  τους  µαθητές  των  µειονοτικών  σχολείων .  […] H παρουσία εθνικά 

και πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στο σχολείο θεωρείται από πολλούς 

εκπαιδευτικούς ένα ακόµη πρόβληµα που φέρνει άγχος, αίσθηµα επαγγελµατικής 

αδυναµίας, και µια επιθυµία να µεταφερθεί το πρόβληµα σε ένα διπλανό σχολείο (Magos,  

2007: 1102).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  προσαρµόζεται  στην  πραγµατικότητα ,  

βελτιώνεται  εµπλουτίζεται  µε  στόχο  τη  βελτίωση  της  πραγµατικότητας  

και  την  ανατροπή  της  υπάρχουσας  κατάστασης  αποκλεισµού  και  

στερεοτύπων . Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί 

µέσω της έρευνας δράσης µε διαπολιτισµικό περιεχόµενο, µπορούν να µετασχηµατίσουν τη 

συµπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα (Magos, 2007:  1103).  Η έρευνα 

κατέληξε ότι οι περισσότερες µόνιµες αλλαγές στις στάσεις, τα στερεότυπα, και τη 

συµπεριφορά των εκπαιδευτικών εµφανίστηκαν στην πειραµατική οµάδα που 

πραγµατοποίησε έρευνα δράσης (Magos, 2007: 1103).  

7. Ο  ερευνητής  χρησιµοποιεί  ποιοτικά  εργαλεία  συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδοµένων ,  αν  και  η  έρευνα  ανήκει  µεθοδολογικά  στο  

θετικιστικό  –  πειραµατικό  «παράδειγµα».  Χρησιµοποιεί  την  

ηµιδοµηµένη  συνέντευξη ,  την  συµµετοχική  παρατήρηση ,  το  ηµερολόγιο  

καταγραφής  γεγονότων .  Επίσης  χρησιµοποιείται  η  τριγωνοποίηση  των  

πηγών  άντλησης  δεδοµένων .  Για να µελετηθούν οι αλλαγές στο πειραµατικό δείγµα 

των πιστεύω και των στάσεων απέναντι στην εθνική και πολιτισµική διαφορετικότητας και 

τη γενική διαπολυτισµική τους ευαισθησία χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές όπως η ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη και η συµµετοχική παρατήρηση (Magos, 2007: 1105).  Ο συνδυασµός της 

συνέντευξης µε τα δεδοµένα της συµµετοχικής παρατήρησης είναι γνωστός ως 
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τριγωνοποίηση […] (Magos, 2007: 1105).  Καθένας από τους τρεις εκπαιδευτικούς 

της πειραµατικής οµάδας, σχεδίασαν, οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν ένα διαπολιτισµικό 

project µε τη βοήθεια του ερευνητή  (Magos,  2007: 1105).  Ένα µέσο αναστοχασµού 

και αξιολόγησης στο τέλος κάθε κύκλου της έρευνας ήταν τα ηµερολόγια των 

εκπαιδευτικών που τα ενηµέρωναν κάθε ηµέρα (Magos, 2007: 1107).  

8. Η  γνώση  που  παράχθηκε  είναι  σχετική  και  εµπλαισιωµένη .  Στόχος  

της  έρευνας  δράσης  ήταν  να  εντοπιστούν  οι  αδυναµίες  της  και  οι  

δυνατότητές  της  σε  εφαρµογή  πολυπολιτισµικών  προγραµµάτων  

εκπαίδευσης  µαθητών ,  που  στόχο  έχουν  το  µετασχηµατισµό  της  

σχολικής  κοινωνίας  και  την  αλλαγή  των  στάσεων  των  εκπαιδευτικών .  

Μετά  το  τέλος  της  έρευνας  γίνονται  παρουσιάσεις  σε  µεγάλη  οµάδα  

εκπαιδευτικών  µε  στόχο  να  παρακινηθούν  και  οι  ίδ ιοι  να  εφαρµόσουν  

ανάλογες  µεθοδολογίες .  Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί εάν οι 

εκπαιδευτικοί µέσω της έρευνας δράσης µε διαπολιτισµικό περιεχόµενο, µπορούν να 

µετασχηµατίσουν τη συµπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα (Magos, 2007:  

1103).  Μετά το τέλος της έρευνας δράσης οι εκπαιδευτικοί της πειραµατικής οµάδας 

παρουσίασαν την έρευνα δράσης, που είχαν πραγµατοποιήσει, σε όλα τα µέλη της οµάδας, 

78 εκπαιδευτικοί, που παρακολούθησαν την επιµόρφωση. Η παρουσίαση και η συζήτηση 

που ακολούθησε είχε µεγάλη επιρροή στους εκπαιδευτικούς µε αποτέλεσµα µέρος αυτών να 

ζητήσουν να κάνουν έρευνα δράσης την επόµενη σχολική χρονιά (Magos, 2007:  

1106).   

9. Τα  ερευνητικά  υποκείµενα  συµµετέχουν  στο  σχεδιασµό  και  την  

υλοποίηση  της  έρευνας  όχι  ισότιµα .  Ο  ερευνητής  καθορίζε ι  τα  βήµατα ,  

τα  ερευνητικά  εργαλεία ,  και  τους  κύκλους  της  έρευνας .  Είναι  (ο  

ερευνητής )  ο  διευκολυντής  της  έρευνας .   Επίσης  φαίνεται  πως  κάποιες  

οµάδες  υποκειµένων  έρχονται  σε  προσωπική  επικοινωνία  µε  βάση  το  

σχεδιασµό  του  ερευνητή .  Οι  µαθητές  συµµετέχουν  στην  ερευνητική  

διαδικασία  δουλεύοντας  παράλληλα  µε  τους  εκπαιδευτικούς .  Στο τέλος του 

πρώτου κύκλου και του δεύτερου ο ερευνητής είχε ξεχωριστή συνάντηση µε κάθε 

εκπαιδευτικό από την πειραµατική οµάδα µε στόχο να αξιολογηθεί η πορεία της έρευνας  

(Magos, 2007: 1106).  Κατά τη διάρκεια τους δεύτερου κύκλου εκπαιδευτικοί και 

µαθητές δούλεψαν σαν πραγµατικοί ερευνητές […] σε αυτό το κύκλο πραγµατοποιήθηκε 

σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, και µελών της τοπικής 

κοινωνίας (Magos,  2007: 1106).  Επίσης πολύ χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο ήταν 

η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευκολυντή της έρευνας, που ήταν πολύ 

δηµιουργικός και παραγωγικός, µε συχνές και σταθερές συναντήσεις εντός και εκτός του 

σχολικού προγράµµατος (Magos, 2007: 1106).  
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10. Αξιολογείται  ο  βαθµός  µετασχηµατισµού  της  εκπαιδευτικής  

πραγµατικότητας ,  οι  διαδικασίες  συνεργασίας ,  και  ο  βαθµός  αλλαγής  

των  στερεοτύπων ,  και  των  προκαταλήψεων  των  εκπαιδευτικών .  Γι’ αυτό τα 

αρνητικά αισθήµατα και η µαταίωση από τη δουλειά τους στα µειονοτικά σχολεία που ήταν 

κυρίαρχα στην αρχική συνέντευξη της πειραµατικής οµάδας,  δεν εκφράστηκαν στην τελική 

συνέντευξη  (Magos, 2007: 1108).  Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην 

διαπολιτισµική επιµόρφωση, χωρίς να εµπλακούν στην έρευνα δράσης, που ακολούθησε, 

συνέχισαν να επιµένουν ότι εξωσχολικοί παράµετροι καθορίζουν την πρόοδο των µαθητών 

στο σχολείο  (Magos, 2007: 1108).  Η αποδοχή ή η απόρριψη των µαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς ανακλάστηκε στη στάση τους για τη χρήση της µητρικής γλώσσα (τουρκική) 

εντός της τάξης που διδάσκονται τα ελληνικά (Magos, 2007: 1109).  […]  όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της πειραµατικής οµάδας που ωφελήθηκαν από την έρευνα δράσης 

απόκτησαν µια ερµηνευτική προσέγγιση στη δουλεία τους µε τους µαθητές στην τάξη 

(Magos, 2007: 1110).  

  

 

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  χειραφετικά  και  τεχνικά  χαρακτηριστικά .   Τα  χειραφετικά  

χαρακτηριστικά  εντοπίζονται  στο  ότι  προσπαθεί  να  µετασχηµατίσει  τη  

συµπεριφορά  και  τα  στερεότυπα  των  εκπαιδευτικών  απέναντι  στους  

µαθητές  και  την  κοινωνία  των  µειονοτικών  σχολείων .  Τα  πρακτικά  

χαρακτηριστικά  εντοπίζονται  στο  ότι  ο  ερευνητής  έχει  τον  κύριο  ρόλο  

στις  διαδικασίες  και  χρησιµοποιεί  µεθοδολογία  πειραµατικής  έρευνας .  

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Μάγος, Κ. /Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας/ΠΤ∆Ε/2007 

The contribution of action – research 
to training teachers in intercultural 
education: A research in the field of 
Greek minority education. 
/∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση/1 έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-
οικονοµικές-κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και 
επιβάλλουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ Χ 

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ Χ 

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ.  Χ  

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ Χ 

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ Χ  

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ Χ 
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Tsafos,  V.  (2009). Developing a practice – theory model in pre – service teacher 

education in Greece. Action Research. 8(2):  153 – 170.  

 

1. Ο  ερευνητής ,  και  διδάσκον  καθηγητής  στη  Φιλοσοφική  σχολή  του  

Παν /µίου  Αθηνών ,  οργανώνει  µια  έρευνα  δράσης  µε  µια  οµάδα  

µεταπτυχιακών  φοιτητών  µε  στόχο  την  επαγγελµατική  τους  ανάπτυξη  

και  την  προετοιµασία  τους  ως  εκπαιδευτικούς  της  πράξης .  Ο  ίδ ιος  ως  

διευκολυντής  της  έρευνας  και  κριτικός  φίλος  παροτρύνει  του  

µεταπτυχιακούς  φοιτητές  που  συµµετέχουν  στην  έρευνα  να  

αναστοχαστούν  πάνω  στην  πράξη  τους  και  να  πειραµατιστούν  σε  νέες  

διδακτικές  προσεγγίσεις  της  αρχαίας  ελληνικής  γραµµατείας .  Ο  

ερευνητής  ως  εκπαιδευτικός  των  µεταπτυχιακών  φοιτητών  ακολουθεί  

µια  µεθοδολογία  εκπαίδευσης  η  οποία  εµπεριέχει  το  σχεδιασµό  και  τον  

αναστοχασµό  πάνω  στην  πράξη .  Αποδέχεται  ερµηνευτικά  τα  πλαίσια  του  

ΑΠ  και  τα  θεσµικά  εκπαιδευτικά  πλαίσια  σε  µια  προσπάθεια  ανάδειξης  

των  αξιών  της  διαλεκτικότητας ,  της  συµµετοχικότητας  και  του  

δηµοκρατικού  πνεύµατος .  Τους ενθάρρυνα να συζητήσουν  και να υπερασπιστούν τις 

απόψεις τους πάνω στους στόχους και τους ρόλους µιας αρχαίας ελληνικής τάξης για να 

κατανοήσουν τη δύναµη της προϋπάρχουσας γνώσης, των πιστεύω και των εµπειριών 

(Tsafos,  2009: 161).  Συνεπώς η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να προάγει την 

ικανότητα µαθητών και εκπαιδευτικών να κατανοούν µια κατάσταση, και να τους βοηθάει 

να κρίνουν και να παίρνουν αποφάσεις σε κάθε εκπαιδευτική κατάσταση (Tsafos,  2009: 

161).  Επιπλέον η ενσωµάτωση της έρευνας δράσης στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των 

προπτυχιακών φοιτητών είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος να ενώσουµε τη θεωρία µε την 

πράξη, και µέσα από το πρόγραµµα, αλλά και στο µυαλό των φοιτητών (Kosnik & Beck, 

2000: 118) (Tsafos,  2009: 159).  Ψάχνοντας για νέες προτάσεις είδαµε κριτικά το ΑΠ, 

τις παρεχόµενες οδηγίες και κάθε εναλλακτική πρόταση σχετικά µε αυτό, και συζητήσαµε 

στοχαστικά για το σκοπό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σήµερα, πάνω στις 

πρακτικές, τις προτάσεις, τα µεθοδολογικά προβλήµατα, στα δεδοµένα των εµπειρικών 

ερευνών, στων εκπαιδευτικών την άρρητη γνώση (Tsafos,  2009: 160).  

2. Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  αλληλοκατανόηση  και  η  ποιοτική  

βελτίωση  της  πραγµατικότητας  της  διδασκαλίας  των  αρχαίων  ελληνικών  

στα  σχολεία .  Αυτό  επιτυγχάνεται  µέσω  της  επαγγελµατικής  ανάπτυξης  

των  προπτυχιακών  και  µεταπτυχιακών  φοιτητών .  Η άρρητη γνώση έγινε 

σαφής. Ψάχνοντας για νέες προτάσεις είδαµε κριτικά το ΑΠ, τις παρεχόµενες οδηγίες και 

κάθε εναλλακτική πρόταση σχετικά µε αυτό, και συζητήσαµε στοχαστικά για το σκοπό της 

διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σήµερα, πάνω στις πρακτικές, τις προτάσεις, τα 

µεθοδολογικά προβλήµατα, στα δεδοµένα των εµπειρικών ερευνών, στων εκπαιδευτικών 
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την άρρητη γνώση (Tsafos,  2009: 160).  Ο εκπαιδευτικός και οι φοιτητές αξιολόγησαν 

πολύ θετικά τις πληροφορίες για τις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, που τους βοήθησαν 

να κατανοήσουν την φορµαλιστική παρανόηση που είχαν για τη διδασκαλία των αρχαίων 

ελληνικών ως µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και πως οι ακαδηµαϊκές τους 

σπουδές είναι µια ευκαιρία να αλλάξουν τα πιστεύω τους (Tsafos,  2009: 163).  

3. Τα  ΑΠ  για  τον  ερευνητή  – εκπαιδευτικό  – µέντορα  των  

µεταπτυχιακών  φοιτητών  αποτελεί  οδηγό  αλλά  όχι  κανονισµό .  Φοιτητές  

και  ερευνητής  δοκιµάζουν  διδακτικές  µεθόδους  µε  στόχο  να  κάνουν  τη  

διδασκαλία  των  αρχαίων  ελληνικών  πιο  ενδιαφέρουσα  για  τους  µαθητές .  

Τους παρακίνησα να αναλάβουν µια µικρής έκτασης έρευνα δράσης για να ερευνήσουν 

εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας ή να παράγουν και να αξιολογήσουν νέο εκπαιδευτικό 

υλικό  (Tsafos,  2009: 160). Ψάχνοντας για νέες προτάσεις είδαµε κριτικά το ΑΠ, τις 

παρεχόµενες οδηγίες και κάθε εναλλακτική πρόταση σχετικά µε αυτό, και συζητήσαµε 

στοχαστικά για το σκοπό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σήµερα, πάνω στις 

πρακτικές, τις προτάσεις, τα µεθοδολογικά προβλήµατα, στα δεδοµένα των εµπειρικών 

ερευνών, στων εκπαιδευτικών την άρρητη γνώση (Tsafos,  2009: 160).  

4. Είναι  η  ανάγκη  τροποποίησης  τους  ΑΠ ,  η  ανάγκη  για  επαγγελµατική  

ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών ,  η  ανάγκη  για  µετασχηµατισµό  της  

άρρητης  θεωρίας  που  έχει  εδραιωθεί  στους  φοιτητές  από  τη  

δευτεροβάθµια  εκπαίδευση .  Αποδέχτηκαν την ανάγκη συγχώνευσης της θεωρίας µε 

την πράξη ώστε να βοηθηθούν στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Tsafos,  2009: 

164).  Επίσης έµαθαν πώς να παρατηρούν διδασκαλίες συναδέλφων τους, να 

επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα θέµατα, και να κατανοούν της σηµασία της αξιολόγησης 

και του αναστοχασµού για την ανάπτυξη – βελτίωση της διδασκαλίας τους (Tsafos,  

2009: 165).  

5. Το  πρόβληµα  της  έρευνας  έχει  καθοριστεί  από  πριν  από  τον  

ερευνητή .  Στόχος  είναι  η  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  µεταπτυχιακών  

φοιτητών  µέσα  από  τη  χρήση  της  µεθοδολογίας  της  έρευνας  δράσης .  Ο  

ερευνητής  καθηγητής  των  αρχαίων  ελληνικών  στη  Φιλοσοφική  σχολή  

ορίζει  και  το  θέµα  που  θα  ασχοληθούν  οι  φοιτητές .  Το  θέµα  αφορά  τη  

διδασκαλία  των  αρχαίων  ελληνικών  µε  µεθόδους  που  να  ενδιαφέρουν  

τους  µαθητές  ώστε  να  γίνουν  πιο  ευχάριστα  σε  µαθητές  και  

εκπαιδευτικούς .  Ψάχνοντας για νέες προτάσεις είδαµε κριτικά το ΑΠ, τις παρεχόµενες 

οδηγίες και κάθε εναλλακτική πρόταση σχετικά µε αυτό, και συζητήσαµε στοχαστικά για το 

σκοπό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σήµερα, πάνω στις πρακτικές, τις 

προτάσεις, τα µεθοδολογικά προβλήµατα, στα δεδοµένα των εµπειρικών ερευνών, στων 

εκπαιδευτικών την άρρητη γνώση (Tsafos,  2009: 160).  Καθορίσαµε το βασικό 
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πρόβληµα: στους µαθητές δεν αρέσουν τα αρχαία ελληνικά. Στα σεµινάρια αυτό αφήνεται 

να εννοηθεί από τους εκπαιδευτικούς της πράξης  (Tsafos,  2009: 159).  

6. Η  θεωρητική  γνώση  δοκιµάζεται  στην  πράξη ,  γίνονται  βελτιώσεις  

µέσα  από  παρατήρηση  και  αναστοχασµό .  Εργάστηκα µε τρεις φοιτητές που µε 

επέλεξαν για την µεταπτυχιακή τους διατριβή, λόγω της εµπειρίας µου στην έρευνα δράση 

και για το ενδιαφέρον µου που αφορά την πράξη (Tsafos,  2009: 160).  Στη  βασική  

εκπαίδευσή  τους  οι  εκπαιδευτικοί  κάνουν  βασική  πρακτική  στα  σχολεία .  

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι οι τεχνικοί που αφοµοιώνουν µια θεωρητική γνώση, αλλά 

επαγγελµατίες που καλούνται να στοχαστούν πάνω στη δουλειά τους και να πάρουν τις 

σωστές – κατάλληλες  αποφάσεις ανάλογα την περίσταση (Tsafos,  2009: 157).  

7. Τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  χρησιµοποιούνται  είναι  η  παρατήρηση ,  

το  ηµερολόγιο ,  οι  ηµιδοµηµένες  συνεντεύξεις ,  το  ηµιδοµηµένο  

ερωτηµατολόγιο .  Μετά από πέντε χρόνια στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των φοιτητών 

αποφάσισα να συγκεντρώσω στοιχεία από µια µελέτη περίπτωσης […] συγκέντρωσα 

στοιχεία: α) παρατηρώντας φοιτητές να διδάσκουν […] κατέγραψα τα στοιχεία σε 

ηµερολόγιο […] µοίρασα ερωτηµατολόγιο και πραγµατοποίησα ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 

(Tsafos,  2009: 156).  

8. Η  γνώση  που  παρήχθει  από  την  συγκεκριµένη  έρευνα  –  καταγραφή  

είναι  διαδικαστική ,  βοήθησε  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  

εκπαιδευτικών  που  συµµετείχαν  στην  έρευνα  δράση  και  στο  

µετασχηµατισµό  των  άρρητων  θεωριών  τους .  Όλοι οι φοιτητές – υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί της πράξης είδαν το πρόγραµµα σαν µια σηµαντική βοήθεια που τους 

εφοδίασε µε παιδαγωγική γνώση και τους εισήγαγε στην εκπαιδευτική πράξη, 

δυναµώνοντάς τους ως εκπαιδευτικούς, και προετοιµάζοντάς τους για τη µελλοντική τους 

καριέρα στην εκπαίδευση (Tsafos,  2009: 163). Επίσης έµαθαν πώς να παρατηρούν 

διδασκαλίες συναδέλφων τους, να επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα θέµατα, και να 

κατανοούν της σηµασία της αξιολόγησης και του αναστοχασµού για την ανάπτυξη – 

βελτίωση της διδασκαλίας τους (Tsafos,  2009: 165).  

9. Στην  έρευνα  κυριαρχεί  συνεργατικό  πνεύµα ,  αλληλοκατανόησης  και  

στοχασµού  πάνω  στις  πρακτικές  που  ερευνώνται .  Όµως  ο  ερευνητής  έχει  

κυρίαρχο  ρόλο  στην  επιλογή  των  εργαλείων  και  των  µεθόδων  που  

εφαρµόζονται .  Μάλιστα  για  να  µην  επηρεάσει  την  αξιολόγηση  της  

έρευνας  µοιράζει  τα  τελικά  ερωτηµατολόγια  µετά  την  θεσµική  

αξιολόγηση  των  φοιτητών .  Φυσικά η επίσηµη θέση σαν επιβλέπον τις µεταπτυχιακές 

τους διατριβές – µε αξιόλογη εξουσία στην κατοχή µου – µάλλον θα επηρέαζε τα δεδοµένα. 

Έχοντας υπόψη µου αυτόν το ρόλο µοίρασα τα ερωτηµατολόγια και συζήτησα µαζί τους 

µόνο όταν το πρόγραµµα είχε λάβει τέλος […] (Tsafos,  2009: 163).  Κατά  τη  

διάρκεια  της  έρευνας  απευθύνονταν  σε  εµένα  για  καθοδήγηση ,  όχι  
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συµβουλές .  […] Αυτό  µερικές  φορές  έκανε  την  έρευνα  προσωρινά  

τεχνική ,  τελικά ,  όµως  πάντα  τους  καθοδηγούσα  προς  την  στοχαστική  

διαδικασία  για  το  θέµα  που  µελετούσαν  (Tsafos,  2009: 162).  

10. Ο  ερευνητής  αξιολογεί  στο  τέλος  της  έρευνας  τις  διαδικασίες ,  κατά  

πόσο  επιτεύχθηκε  η  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  φοιτητών ,  κατά  πόσο  

ενδυναµώθηκαν  γ ια  να  αντιµετωπίσουν  τις  απαιτήσεις  του  

επαγγέλµατος . Όλοι οι φοιτητές – υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της πράξης είδαν το 

πρόγραµµα σαν µια σηµαντική βοήθεια που τους εφοδίασε µε παιδαγωγική γνώση και τους 

εισήγαγε στην εκπαιδευτική πράξη, δυναµώνοντάς τους ως εκπαιδευτικούς, και 

προετοιµάζοντάς τους για τη µελλοντική τους καριέρα στην εκπαίδευση (Tsafos,  2009: 

163).  Για παράδειγµα ο επιβλέπον θα πρέπει να έχει µεγαλύτερη παρουσία, να 

ενδυναµώνει ένα κλίµα διαλόγου, για να διαφωτίσει τα θέµατα της διδασκαλίας των 

αρχαίων ελληνικών, αυτό προκύπτει από την πρακτική, θέµα που δε θίγουν τα σεµινάρια 

(Tsafos,  2009: 164).  

   

Συµπερασµατικά,  µε  βάση  το  εργαλείο  κατηγοριοποίησης ,  που  

χρησιµοποιήσαµε ,  φαίνεται  η  έρευνα  να  είναι  µια  πρακτική  έρευνα  

δράσης  µε  τεχνικά  χαρακτηριστικά .  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  

αφορούν  τον  κατευθυντικό  ρόλο  του  ερευνητή ,   στην  επιλογή  του  

θέµατος ,  των  µεθόδων  και  των  ερευνητικών  εργαλείων ,  και  την  εξουσία  

που  κατέχει  ως  επιβλέπων  των  µεταπτυχιακών  φοιτητών .  Η  έρευνα  

στοχεύει  στην  επαγγελµατική  ανάπτυξη  των  υποψήφιων  εκπαιδευτικών .  

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  της  

κατηγοριοποίησης  της  έρευνας  µε  βάση  το  ερευνητικό  µας  εργαλείο .  
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4 .3  ΦΙΛΤΡΟ ,  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  
Όνοµα ερευνητή-

τριας/ΕρευνητικόΚέντρο/ 
Χρονολογία ολοκλήρωσης της 

έρευνας 

Το θέµα της έρευνας/Το 
επιστηµονικό πεδίο που ερευνά/Η 

διάρκεια της έρευνας 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση ή αποτελεί ένα µέρος της 

ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο 
ερευνητής;  

Εθνογραφικές Πληροφορίες 

Τσάφος, Β. /Πανεπιστήµιο 
Αθηνών/ΦΠΨ/2009 

Developing a practice – theory 
model in pre – service teacher 
education in Greece. /Εκπαίδευση – 
πρακτική άσκηση φοιτητών/1 έτος 

Η έ.δ. χρησιµοποιείται ως κύρια ερευνητική 
προσέγγιση 

Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα 
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).  
 
 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. 

Τ
εχνικ

ή έ.δ. 

Π
ρα

κ
τικ

ή 
έ.δ. 

Χ
ειρα

φ
ετικ

ή 
έ.δ. 

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά µε τις πολιτικές-οικονοµικές-
κοινωνικές συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν 
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 Χ  

2. Αντιµετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν  στην έ.δ. 

 Χ  

3. Αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία  Χ  
4. Σκοπός της έ.δ.  Χ  
5. Αφετηρία της ε.δ. Χ   

 
6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και πράξης 

 Χ  

7. Ερευνητικές µέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται 

 Χ  

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την έ.δ. και η 
αντιµετώπισή της 

 Χ  

9. Θέση των ερευνητικών υποκειµένων στην έρευνα. Είδος 
σχέσεων (ιεραρχικές-συνεργατικές-ισότιµες) που επιτρέπει η 
έρευνα να αναπτύσσονται µεταξύ των υποκειµένων που 
συµµετέχουν σε αυτή 

Χ   

10. Τρόποι αξιολόγησης της έ.δ.-αναστοχασµός στις διαδικασίες  Χ  




