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Εισαγωγή 

Η ερμηνεία και η διερεύνηση της έννοιας του «καλού» εκπαιδευτικού και των 

δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να χαρακτηρίζεται ως «καλός» 

αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αφορά  

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ενώ παλαιότερα είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 

βιβλιογραφία στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας 

εκπαιδευτικός, τα τελευταία χρόνια στράφηκε το ενδιαφέρον των θεωρητικών και 

των ερευνητών της εκπαίδευσης και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες 

του εκπαιδευτικού. Αυτή η στροφή του ενδιαφέροντος απορρέει αφενός από την 

αναγνώριση των πολλαπλών συναισθηματικών διαστάσεων του διδακτικού 

επαγγέλματος και αφετέρου από την προσέγγιση της εικόνας του εκπαιδευτικού ως 

ολότητα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τον εκπαιδευτικό ως άτομο και όχι μόνο ως 

φορέα γνώσης. 

Παρά τη στροφή και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες αλλά 

και στη σημασία του εκπαιδευτικού ως άτομο παραμένει το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των ερευνών που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά του «καλού» 

εκπαιδευτικού στηρίζονται κυρίαρχα στις εκτιμήσεις των μαθητών. Ωστόσο, για να 

προσεγγιστεί πληρέστερα το ποιος είναι ο «καλός» εκπαιδευτικός υπάρχει η ανάγκη 

να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και της αυτό-αντίληψης 

τους που επηρεάζει την εικόνα τους για το ποιος είναι ο «καλός» εκπαιδευτικός και 

ποια είναι η καλή και αποτελεσματική διδασκαλία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρώτος στόχος της έρευνας, ήταν η 

διερεύνηση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του «καλού» 

εκπαιδευτικού μέσα από τα μάτια των ίδιων των εκπαιδευτικών και δεύτερος στόχος 
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ήταν να εξεταστεί το αν η συναισθηματική νοημοσύνη και η αντίληψη της 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συνδέεται με την αντίληψή τους για τις 

απαραίτητες συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρώτο μέρος της εργασίας, που συνιστά το θεωρητικό 

μέρος, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στη θεωρητική προσέγγιση και ερμηνεία του 

«καλού» εκπαιδευτικού και των χαρακτηριστικών του έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί 

από τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η 

δεύτερη κεντρική διάσταση της εργασίας, που εστιάζει στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και ειδικότερα στη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και 

τέλος, το τρίτο μέρος του θεωρητικού ολοκληρώνεται με την τρίτη διάσταση της 

εργασίας, που εστιάζει στην αυτοαποτελεσματικότητα και συγκεκριμένα στην 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που συνιστά το ερευνητικό μέρος, 

αναπτύσσονται η μέθοδος, τα ερευνητικά αποτελέσματα και τέλος τα συμπεράσματα 

των αποτελεσμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας 

που χρησιμοποιήθηκε και του παραρτήματος, που περιλαμβάνει το 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο συλλογής δεδομένων.     
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Κεφάλαιο 1 

Εννοιολογικοί  Προσδιορισμοί της Έννοιας και των Χαρακτηριστικών του 

«Καλού» Εκπαιδευτικού 

 

«Μικρή η ανταμοιβή για το δάσκαλό σου, 

αν παραμείνεις μαθητής για πάντα». 

Φρ. Νίτσε 

 

Τα ερωτήματα του ποιος είναι ο «καλός», «αποτελεσματικός», «ιδανικός» 

εκπαιδευτικός και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει έχουν απασχολήσει την 

εκπαιδευτική κοινότητα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Οι απαντήσεις που 

έχουν δοθεί στα παραπάνω ερωτήματα είναι τόσες όσοι και οι φιλόσοφοι, οι 

ερευνητές και οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης που προσπάθησαν διαχρονικά να τα 

απαντήσουν. Μέχρι και σήμερα, γίνονται προσπάθειες για να περιγραφούν το πώς 

πρέπει να είναι ο «καλός», «αποτελεσματικός», «ιδανικός» εκπαιδευτικός και ποιες 

ιδιότητες πρέπει να έχει, αλλά δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός. 

Στον μακρύ κατάλογο με τις απόψεις των εκπαιδευτικών φιλοσόφων από την 

αρχαία ως τη μεταμοντέρνα εποχή, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις εικόνες των 

εκπαιδευτικών και τις βασικές τους ιδιότητες και αξίες. Παρατηρούμε, για 

παράδειγμα, το δάσκαλο ως μαιευτήρα (Σωκράτης), ως καλλιτέχνη στη χρήση της 

γνώσης (Πλάτων), ως δίαυλο διάλογου (Μπέργκμαν), ως φορέα του πολιτισμού 

(Κικέρων), ως ελευθερωτή (Freire), ως έναν δάσκαλο που επικεντρώνεται στη 
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διδασκαλία της πειθαρχίας (Breiter), ως πρότυπο (Αριστοτέλης), ως εμπειριστή 

(Locke), ως εκπαιδευτή (Watson), ως εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τη φύση (Rousseau), 

ως έναν δάσκαλο που επικεντρώνεται στην ουσία της μάθησης (Bagley), ως 

δημιουργικό δάσκαλο (Luvenfeld), ως σοσιαλιστή (Barth), ως υπαρξιστή (Frankel), 

ως μεσολαβητή (Feuerstein), και ως έναν δάσκαλο που επικεντρώνεται στο παιδί 

(Neill) (Arnon & Reichel, 2007). 

Ο Lamm (2000) παρουσίασε τέσσερα κυρίαρχα πρότυπα για τον ιδανικό 

δάσκαλο, τα οποία απορρέουν από τις εκπαιδευτικές ιδεολογίες, τονίζοντας 

διαφορετικές πτυχές του έργου του «καλού» εκπαιδευτικού και των στόχων που 

επιδιώκει να πετύχει:  

α) Εκπολιτισμός: Ο καλός δάσκαλος είναι φορέας πολιτισμού. Θα πρέπει να 

έχει ένα ευρύ φάσμα γενικών γνώσεων που αποκτήθηκαν με τον πλούτο και τις αξίες 

του πολιτισμού και να είναι σε θέση να τις μεταδώσει στους μαθητές του. 

β) Κοινωνικοποίηση: Ο δάσκαλος είναι φορέας κοινωνικοποίησης, ο οποίος 

μεταδίδει τα κοινωνικά πρότυπα και διατηρεί την υπάρχουσα κοινωνική τάξη. Από το 

1960 επικράτησε μια νέα προσέγγιση που θεωρεί τον δάσκαλο ως παράγοντα 

κοινωνικής αλλαγής, ο οποίος ενθαρρύνει τους μαθητές του να είναι ενεργά μέλη της 

κοινωνίας. 

γ) Εξατομίκευση: Ο δάσκαλος είναι προγραμματιστής, διαμορφωτής και 

παιδαγωγός για καθέναν από τους μαθητές του, καθώς έχει την εκπαιδευτική γνώση 

και είναι προσιτός για τους μαθητές του. 

δ) Τεχνογνωσία: Ο καλός δάσκαλος μεταδίδει τις γνώσεις του αντικειμένου με 

το οποίο ασχολείται. Εδώ το πρότυπο του καλού δασκάλου είναι αυτός που είναι 



 

 3 

ειδικός σε ένα πεδίο μελέτης, που είναι πεπειραμένος και γνωρίζει άριστα τη 

μεθοδολογία του αντικειμένου του, που ερευνά και συνεχώς εξειδικεύεται στο 

αντικείμενο μελέτης που διδάσκει. 

Η απουσία μίας σαφούς και κοινά αποδεκτής απάντησης για τα 

χαρακτηριστικά του «καλού», «αποτελεσματικού», «ιδανικού» εκπαιδευτικού 

έγκειται στην ίδια την πολυπλοκότητα του διδακτικού επαγγέλματος, στον 

πολυδιάστατο ρόλο του ίδιου του εκπαιδευτικού και, κυρίως, στο ότι τα παραπάνω 

στοιχεία διαρκώς επηρεάζονται και ως εκ τούτου μεταβάλλονται από τις ευρύτερες 

μεταβολές στο πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της 

κοινωνίας. 

Στη σύγχρονη εποχή, οι εκτεταμένες μεταβολές στο πολιτιστικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν και προκαλούν 

εκτεταμένες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο το 

ρόλο του σχολείου όσο και το ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και τη σχέση 

του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του. 

Το σχολείο,  σήμερα, καλείται να ενσωματώσει και να εκτελέσει νέες 

λειτουργίες και να απαντήσει αποτελεσματικά στις πολλαπλές προκλήσεις της 

εποχής. Η πολυπολιτισμική συνύπαρξη, η κυριαρχία της τεχνολογίας, η εξέλιξη των 

επιστημών και η ταχεία ανανέωση των γνώσεων δημιουργούν νέες ανάγκες. Έτσι, το 

σύγχρονο σχολείο, πέρα από την παραδοσιακή αποστολή του, έχει επιπλέον την 

αποστολή να προετοιμάσει τους μαθητές όχι μόνο για το παρόν αλλά και για ένα 

ραγδαία και συνεχώς μεταβαλλόμενο μέλλον (Liakopoulou, 2011). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού επηρεάζεται και 

μεταβάλλεται, καθώς έχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Vesely, 
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Saklofske & Leschied, 2013) και οι οποιεσδήποτε αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο 

δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο. Οι εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματίες, δεν μεταδίδουν 

μόνο γνώση άλλα εμποτίζουν τους μαθητές τους με τις απαραίτητες δεξιότητες που 

χρειάζονται για να αναπτύξουν τις κατάλληλες, κοινωνικά και πολιτισμικά, 

συμπεριφορές. Πράγματι, οι σύγχρονες πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες πρόσθεσαν και, κυρίως, τόνισαν τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των 

μαθητών μέσα από τη μετάδοση αξιών και προτύπων συμπεριφοράς (Ξωχέλλης, 

2000).  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν τις προκλήσεις που 

γεννούν οι αλλαγές που έχουν προκύψει στην παραδοσιακή σχέση «δασκάλου - 

μαθητή». Η κατάρρευση της παραδοσιακής «αυθεντίας» και η στροφή από το 

δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό μοντέλο στο μαθητοκεντρικό δημιούργησε νέες 

απαιτήσεις, καθώς ώθησε τον εκπαιδευτικό να συνυπολογίζει τις ανάγκες, τις 

εμπειρίες, τις απόψεις και την ενεργητική θέση των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Τσούλιας, 2009). Επιπλέον, στο μετανεωτερικό πλαίσιο έχει 

εγκαταλειφθεί η ιδέα ότι υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, σταθερά και 

κοινά, για όλους τους εκπαιδευτικούς και πλέον η ταυτότητα του εκπαιδευτικού 

προσεγγίζεται ως προϊόν «ενός διαλόγου που βρίσκεται υπό συνεχή 

επαναπροσδιορισμό» (Weedon, 1987,σελ.106, βλ. Sugrue, 1997).  

Είναι λοιπόν σαφές, ότι ο «καλός», «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός 

καλείται να ανταποκριθεί σε ένα πλήθος απαιτήσεων και προκλήσεων και να 

εκτελέσει αποτελεσματικά τον πολυδιάστατο ρόλο του (Hargreaves, 1994). 

Επηρεάζεται από και επηρεάζει τόσο τη λειτουργία του σχολείου, όσο και τη 

λειτουργία των μαθητών και μετέπειτα τη λειτουργία της κοινωνίας και καλείται για 
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μια συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου του τόσο ως φορέα 

γνώσης όσο και ως παράγοντας για την κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

1.1 Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του «καλού», «αποτελεσματικού» 

εκπαιδευτικού 

Στη σχετική βιβλιογραφία οι όροι «καλός», «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα κοινό φαινόμενο. Ωστόσο, φαίνεται να 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτούς τους όρους. Ο «καλός» εκπαιδευτικός 

φαίνεται να συνδέεται τόσο με υποκειμενικά όσο και με αντικειμενικά κριτήρια 

επίδοσης. Αντίθετα, ο «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός προσδιορίζεται κυρίως με 

τυπικά και αντικειμενικά κριτήρια. Ως υποκειμενικά κριτήρια εννοούνται τα στοιχεία 

προσωπικότητας, το ήθος, οι αξίες και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, ενώ τα 

αντικειμενικά κριτήρια προσδιορίζονται με βάση την επίδρασή του στη γνωστική, 

κοινωνική, ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών του. 

(Ανδρεαδάκης, 2004. Παπανδρέου, 2001). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο όρος του «καλού» εκπαιδευτικού, καθώς 

ενσωματώνει τόσο τα υποκειμενικά όσο και τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρώντας 

ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στον πολυδιάστατο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού. 

Παρά τις όποιες εννοιολογικές διαφορές, οι όροι «καλός» ή 

«αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την εικόνα που 

διαμορφώνουν τα άτομα για τον εκπαιδευτικό από τα μαθητικά τους χρόνια. Έτσι, 

διαφορετικά άτομα καταλήγουν να κατανοούν διαφορετικά και να προσδίδουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά στον «καλό» εκπαιδευτικό. Τελικά η εικόνα του καλού 

εκπαιδευτικού αντανακλά την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων (Bannink & Van 

Dam, 2007), όσο και ευρύτερους κανόνες, αξίες και πολιτισμικές νόρμες (Arnon & 
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Reichel, 2009. Schwab, 1973). Δεν δημιουργεί λοιπόν έκπληξη το ότι οι μελέτες που 

ασχολήθηκαν στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης με τα χαρακτηριστικά του καλού 

εκπαιδευτικού δεν έχουν καταφέρει να αποσαφηνίσουν τα πρότυπα με τα οποία 

μπορεί κανείς να αξιολογήσει έναν «καλό» εκπαιδευτικό (Miron, 1983).  

1.2 Τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού μέσα από τις αξιολογήσεις 

των μαθητών 

Ήδη από το 1970 και έπειτα, άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

αξιολογήσεις των μαθητών για την ποιότητα της διδασκαλίας και τα χαρακτηριστικά 

που έχουν οι καλοί εκπαιδευτικοί. Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των σχετικών 

ερευνών αφορούν τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού όπως προκύπτουν 

από τις αξιολογήσεις των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις 

αντιλήψεις των μαθητών για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή η γνώση 

βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη διδακτική πρακτική τους και, 

δεύτερον, και πιο σημαντικό, τους βοηθά να κατανοήσουν πληρέστερα τον κόσμο 

των μαθητών (Kutnick & Jules, 1993).   

Παράλληλα με τις διαχρονικές αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στη 

σχετική βιβλιογραφία διακρίνονται τρεις ερευνητικές προσεγγίσεις στα 

χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου: α) εστίαση στη γνώση του διδακτικού 

αντικειμένου, β) εστίαση στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού και γ) εστίαση στο συνδυασμό γνωστικών/επαγγελματικών στοιχείων 

και στοιχείων προσωπικότητας. 

1.2.1 Εστίαση στη γνώση και τη διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Η γνώση 

και η εμπειρία είναι χαρακτηριστικά στενά συνυφασμένα με τον «καλό» 

εκπαιδευτικό και την αποτελεσματική διδασκαλία. Στις παραδοσιακές προσεγγίσεις ο 
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εκπαιδευτικός θεωρείται ότι είναι μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης και εμπειρίας και 

αυτή η οπτική επισκιάζει την ανθρώπινή του ιδιότητα στα μάτια των μαθητών. 

Μεγάλος αριθμός ερευνών που ασχολούνται με το πώς χαρακτηρίζουν οι μαθητές τον 

«καλό» εκπαιδευτικό διακρίνουν ξεκάθαρα την ικανότητα της διδασκαλίας ως το 

πλέον σημαντικό και επιθυμητό χαρακτηριστικό τους των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές 

θεωρούν τη γνώση και τις διδακτικές ικανότητες ως πρωτεύον στοιχείο για τον 

«καλό» εκπαιδευτικό (Arnon & Reichel, 2009. Goldberg, 1994). 

Ο Shulman (1986, βλ. Beishuizen, Hof, Van Putten, Bouwmeester, & Asscher, 

2001. Liakopoulou, 2011) αναφέρει τρεις τύπους γνώσης που πρέπει να κατέχουν οι   

εκπαιδευτικοί για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά την διδασκαλία τους: 

α) Η γνώση του περιεχομένου (content knowledge), δεν περιλαμβάνει μόνο τη 

γνώση των γεγονότων, των ιδεών και των κανόνων, αλλά και τη γνώση της δομής του 

θέματος. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να προσεγγίσει το θέμα που 

διδάσκει με συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως ποιες κοινωνικές νόρμες συνδέονται με 

το θέμα, ποια είναι η σχέση του θέματος με τα κοινωνικά ζητήματα και η αξία του 

στην καθημερινή ζωή (Kennedy 1990, βλ. Liakopoulou, 2011). Η γνώση του 

αντικειμένου που διδάσκει συνδέεται με τις πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από την 

άποψη που έχουν οι ίδιοι για το αντικείμενο που διδάσκουν και ότι οι εκπαιδευτικοί 

με πιο ολιστική οπτική στα θέματα που διδάσκουν τείνουν να είναι πιο 

αποτελεσματικοί (Medwell, Wray, Fox & Poulson, 1998. Turner-Bisset, 2001).   

β) Η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου (pedagogical content knowledge) 

περιλαμβάνει τη γνώση του επιπέδου δυσκολίας των ιδεών και των κανόνων, τη 

γνώση των παραδειγμάτων, των αναλογιών, των εικονογραφήσεων, των δηλώσεων, 
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οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου. Αυτός ο τύπος γνώσης 

αφορά την οργάνωση της τάξης, την παροχή κινήτρων και τη διατήρηση της 

προσοχής των μαθητών, τη συγκέντρωση πηγών, θεωριών μάθησης και 

παιδαγωγικών θεωριών. Για πολλούς ερευνητές, αυτός ο τύπος γνώσης είναι ο πιο 

σημαντικός καθώς συνδέει τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα προσωπικά στοιχεία 

που πρέπει να αναπτύξει ένας «καλός» εκπαιδευτικός.   

γ) Η γνώση του προγράμματος σπουδών (curricular knowledge) περιλαμβάνει 

τη γνώση των εναλλακτικών διαδρομών μέσα από το αντικείμενο μελέτης, τη γνώση 

παράπλευρων μονοπατιών, τα οποία μερικοί μαθητές πρέπει να περάσουν 

προκειμένου να αποκτήσουν την κατανόηση του μαθήματος. 

Πέρα από τους τρεις τύπους γνώσης του Shulman, έχουν διακριθεί και άλλοι 

τύποι, όπως είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός για την βιολογική, 

κοινωνική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών του, η γνώση για τη 

διδακτική μεθοδολογία (π.χ. σχεδιασμό μαθήματος, απόδοση διδασκαλίας και 

αξιολόγηση διδασκαλίας), η γνώση των διαφόρων πλαισίων (π.χ. το σχολείο, το 

κράτος) και, τέλος, η γνώση του «εαυτού», (π.χ. ο ρόλος, οι ευθύνες, η κατάρτιση και 

τα προσόντα, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας, οι αξίες και η φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης). Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά για την επαγγελματική εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών. 

Ο «καλός» εκπαιδευτικός δεν αρκεί μόνο να είναι κάτοχος όλων αυτών των 

τύπων γνώσης στη θεωρία αλλά να έχει την ικανότητα να τις συνδυάζει και να τις 

εφαρμόζει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν αρκεί αυτοί οι τύποι 

γνώσης να συνυπάρχουν μεταξύ τους αλλά πρέπει να αποτελούν μία αδιάσπαστη και 

απροσπέλαστη ενότητα-γνώση.  
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Σύμφωνα με τον Dressel (1987), ο «καλός» εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται 

από τους μαθητές τους σύμφωνα με τρεις τομείς: α) την ακαδημαϊκή εμπειρία του, β) 

την ικανότητά του να οργανώνει το μάθημα και να δίνει επαρκείς και ξεκάθαρες 

εξηγήσεις και γ) τις αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές του. 

  Οι Musgrove και Taylor (1972, βλ. Arnon & Reichel, 2007) αξιολόγησαν και 

κατηγοριοποίησαν τις ιδιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού σε πέντε κατηγορίες: α) 

την προσωπικότητα, β) την ικανότητα διατήρησης της τάξης/πειθαρχίας, γ) τις 

μεθόδους διδασκαλίας, δ) τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα στη τάξη και ε) 

την οργάνωση της τάξης. Κατέληξαν, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι για τους μαθητές 

η πιο σημαντική ιδιότητα για έναν εκπαιδευτικό ήταν η ικανότητα του να διδάσκει 

αποτελεσματικά το αντικείμενό του και να καθοδηγεί τους μαθητές στο να επιλύουν 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Συμπερασματικά, ο «καλός» εκπαιδευτικός καλείται να είναι άριστος γνώστης 

του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, καθώς φαντάζει στα μάτια των μαθητών 

του ως «αυθεντία», παρόλα αυτά όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να γνωρίζει πώς 

να εμφυσήσει τις γνώσεις του στους μαθητές του, πώς να εφαρμόζει τις κατάλληλες 

τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας έτσι ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να τους προτρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη εκπαιδευτική διαδικασία.   

1.2.2 Εστίαση στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Στον αντίποδα ερευνών που 

εστιάζουν στη γνωστική επάρκεια του εκπαιδευτικού, υπάρχει εξίσου μεγάλος 

αριθμός μελετών που καταλήγουν, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των μαθητών, στο 

συμπέρασμα ότι η προσωπικότητα είναι σημαντική για την ποιότητα του «καλού» 

εκπαιδευτικού. 
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Σύμφωνα με τον Blishen (1969, βλ. Arnon & Reichel, 2007), οι ιδιότητες που 

πρέπει να έχει ο «καλός» εκπαιδευτικός σύμφωνα με τους μαθητές είναι η κατανόηση 

και η υπομονή, η ικανότητα να προσέχει το μαθητή, η σεμνότητα και η ευγένεια, η 

προσήνεια και η απλότητα, η ενεργή συμμετοχή του στις δραστηριότητες των 

μαθητών, η ικανότητα να αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους γονείς και τους μαθητές, 

να αναγνωρίζει τη σημασία και την αξία του μαθητή και να κατανοεί ότι οι μαθητές 

δεν είναι πάντα έτοιμοι να μελετήσουν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο 

Blishen είναι γνωστά ως «στοιχεία προσωπικότητας» (personal traits) και 

προσδιορίζουν την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία αλλά και ως 

άτομο. 

Σύμφωνα με τους Pozo-Muñoz, Rebolloso-Pacheco και Fernández-Ramírez 

(2000, βλ. Koutrouba, 2012), ο «καλός» εκπαιδευτικός,  πέρα από καλός γνώστης του 

διδακτικού του αντικειμένου, περιγράφεται και ως ένα άτομο ευγενικό, ήρεμο, με 

κατανόηση, ενσυναίσθηση, ευαίσθητο, ισορροπημένο, αυτόνομο, με αναγνωρισμένο 

κύρος, αντικειμενικό, κοινωνικό, προσιτό, ενεργό, οργανωμένο, ενημερωμένο, να 

είναι σε θέση να ακούσει, να μιλήσει και να εξηγήσει, να παρακινεί και να προωθεί 

τη συμμετοχή των μαθητών. 

Οι Cimer, Çakır και Çimer (2010) υποστήριξαν ότι ο «καλός» εκπαιδευτικός 

πρέπει να είναι ευπροσάρμοστος, ευέλικτος και πρόθυμος να εφαρμόσει τις αλλαγές 

και τις καινοτομίες που προκύπτουν, ικανός να αποκτήσει την επιδιωκόμενη γνώση, 

τις δεξιότητες και συμπεριφορές και να τις ενσωματώσει με επιτυχία στην πράξη. 

Επίσης, ο «καλός» εκπαιδευτικός επιτυγχάνει την εύρυθμη λειτουργία και τη 

διαχείριση της τάξης, την ορθή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, ώστε να 

επαρκεί για τη διδακτική διαδικασία και, τέλος, την ενεργή και εποικοδομητική 
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συνεργασία των γονέων τόσο με το μαθητή όσο και με τον ίδιο το δάσκαλο 

(Koutrouba, 2012). 

Σύμφωνα με την έρευνα του Malikow (2006, βλ. Liakopoulou, 2011), τα 

στοιχεία που σκιαγραφούν τον καλό εκπαιδευτικό και ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα του είναι η ευελιξία και η δεκτικότητά του όσον αφορά στην 

πολλαπλότητα των προφίλ των μαθητών του, η αίσθηση του χιούμορ, η αίσθηση της 

δικαιοσύνης, η υπομονή, ο ενθουσιασμός, η δημιουργικότητα, η φροντίδα και το 

ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

Συμπερασματικά, οι προαναφερόμενες έρευνες υπογραμμίζουν τη 

σημαντικότητα της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του «καλού» 

εκπαιδευτικού στη διδασκαλία και παρουσιάζουν τον εκπαιδευτικό ως ολότητα. Ο 

εκπαιδευτικός πέρα από τη γνώση του αντικειμένου του οφείλει να γνωρίζει τον 

«εαυτό» του σε όλες τις εκφάνσεις του, να ελέγχει τις παρορμήσεις και τα 

συναισθήματα του και να αμβλύνει τις αδυναμίες του προς όφελος των μαθητών και 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που καλείται να επιτελέσει.  

1.2.3 Εστίαση στο συνδυασμό γνωστικών/επαγγελματικών στοιχείων και στοιχείων 

προσωπικότητας. Οι γνώσεις και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού συνιστούν μία 

ολότητα, δεν μπορούν να διαχωριστούν ρητά. Έτσι, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν τη 

θέση ότι το προφίλ του «καλού» δασκάλου, όπως γίνεται αντιληπτό από τους 

μαθητές, διαμορφώνεται από το συνδυασμό των δύο κύριων στοιχείων, τις διδακτικές 

δεξιότητες και τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που απορρέουν από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους (Arnon & Reichel, 2007).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Arnon και Reichel (2007) σε φοιτητές 

έδειξαν ότι η εικόνα του «καλού» εκπαιδευτικού εμπεριέχει ιδιότητες που 
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περιγράφουν τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές του και στο 

επάγγελμά του, καθώς και γενικές ιδιότητες που έχει ο εκπαιδευτικός ως άτομο. Για 

παράδειγμα, ο «καλός» εκπαιδευτικός έχει χιούμορ, είναι καλόκαρδος, ήρεμος, 

δίκαιος, αισιόδοξος, ηθικός, δείχνει κατανόηση και προσοχή στους μαθητές του, δεν 

κάνει διακρίσεις, είναι επιεικής και προσιτός. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι επίσης σημαντικό ρόλο στην εικόνα του «καλού» 

εκπαιδευτικού έχουν οι επαγγελματικές γνώσεις και οι ιδιότητες που έχει ο 

εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας. Για παράδειγμα, ο «καλός» εκπαιδευτικός έχει 

εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου του, έχει παιδαγωγική γνώση, χρησιμοποιεί 

διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, είναι δημιουργικός και ευρηματικός, είναι 

αξιόπιστος, είναι ικανός να λύνει προβλήματα που προκύπτουν, να παρέχει επαρκή 

καθοδήγηση στους μαθητές του και προσπαθεί να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει 

τους μαθητές που δεν συμμετέχουν. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηλικία των μαθητών επιδρά στο πώς αξιολογούν 

τον «καλό» εκπαιδευτικό. Οι μαθητές μικρότερης ηλικίας τείνουν να 

επικεντρώνονται περισσότερο στις διδακτικές ικανότητες και στην διδακτέα ύλη και 

να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην επαγγελματική γνώση που φέρει ο 

εκπαιδευτικός. Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μία ολιστική οπτική και 

κατανοούν ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για το μάθημα 

και να αποτελεί κίνητρο για αυτούς, να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία, να είναι ευαίσθητοι και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

μαθητών τους (Kutnick & Jules, 1993). 

Συμπερασματικά, η πλειονότητα των σύγχρονων ερευνών καταλήγουν στο ότι 

τα στοιχεία που συνιστούν την εικόνα του «καλού» εκπαιδευτικού είναι η 

εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου που διδάσκει σε συνδυασμό με την 
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παιδαγωγική γνώση που διαθέτει και η προσωπικότητα και η κατάλληλη 

συμπεριφορά του (Arnon & Reichel, 2007).  

1.3 Τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού μέσα από τις πεποιθήσεις 

των ίδιων των Εκπαιδευτικών 

Από το 1980, ύστερα από την επίδραση της γνωστικής στροφής στην 

ψυχολογία, το ζήτημα των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών άρχισε να προσελκύει το 

ερευνητικό ενδιαφέρον,. Οι ερευνητές αρχικά συνειδητοποίησαν ότι οι ικανότητες 

των εκπαιδευτικών σχετίζονται από τις πεποιθήσεις τους. Για παράδειγμα, αν ένας 

εκπαιδευτικός πιστεύει ότι για να πετύχουν τα απαραίτητα αποτελέσματα οι μαθητές 

του πρέπει ο ίδιος να είναι οικείος και με φιλική διάθεση, τότε είναι πολύ πιθανόν να 

αναπτύξει την ικανότητα να δείχνει κατανόηση στις ανάγκες των μαθητών του.  

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη μάθηση και τη 

διδασκαλία, καθορίζουν τις δράσεις τους, ένα σημείο που συχνά παραβλέπεται στην 

πιο συμπεριφορική προσέγγιση (Korthagen, 2004). Διάφοροι συγγραφείς (π.χ., 

Feiman-Nemser, 1983) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί, έχοντας οι ίδιοι περάσει 

πολλά χρόνια ως μαθητές στο σχολείο, έχουν αναπτύξει τις δικές τους πεποιθήσεις 

σχετικά με τη διδασκαλία και τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού, εκ των 

οποίων πολλές πεποιθήσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτές που 

παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. 

Οι τρόποι με τους οποίους ο εκπαιδευτικός πετυχαίνει, διατηρεί και 

αναπτύσσει την ταυτότητα του, την αίσθηση που έχει για τον «εαυτό», εντός και 

μέσω της καριέρας του, είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τις πράξεις και 

τις δεσμεύσεις στη δουλειά του (Kelchtermans & Vandenberghe, 1994). Σύμφωνα με 

τους Kelchtermans και Vandenberghe, η επαγγελματική συμπεριφορά του 
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εκπαιδευτικού δεν καθορίζεται μόνο από το υπάρχον οργανωτικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, αλλά και από την ιστορία ζωής του εκπαιδευτικού και τις συναφείς 

εμπειρίες του. Όπως αναφέρει η Tusin (1999,σελ. 27), «η συμπεριφορά είναι 

συνάρτηση της αυτοαντίληψης, η οποία αυτοαντίληψη αποτελεί ουσιώδη πτυχή της 

διδασκαλίας και της μάθησης για να διδάξουν». Επίσης, ο Hamachek (1999,σελ. 209) 

αναφέρει ότι «όσα περισσότερα γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τους εαυτούς τους -

…- τόσο περισσότερο οι προσωπικές τους αποφάσεις τείνουν να είναι σχετικές με το 

πώς να προετοιμάσουν το έδαφος για την καλύτερη διδασκαλία». 

Παρά τη στροφή των ερευνητών στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, οι 

έρευνες στις οποίες καλούνται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να προσδιορίσουν τα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον «καλό» εκπαιδευτικό είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες. Ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού επαγγέλματος 

φαίνεται να καθιστούν αναγκαία την διενέργεια των σχετικών ερευνών. 

Η διδασκαλία είναι ένα επάγγελμα που εμπλέκει έντονα τον εκπαιδευτικό ως 

άνθρωπο. «Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

να γνωρίζουν ποιοι είναι και τι είναι. Η αυτό-εικόνα τους είναι πιο σημαντική για 

αυτούς ως επαγγελματίες από ότι συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα, στα οποία το 

άτομο μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από την ιδιότητά του» (Nias, 1989, σελ. 202-

203). 

Στην εποχή μας και, ιδίως, στη δυτική κουλτούρα το επάγγελμα είναι πολύ 

σημαντικό στοιχείο στον προσδιορισμό του εαυτού μας. Σύμφωνα με τη Nias (1989), 

αυτό και το αντίστροφο αυτού ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή ο εαυτός είναι 

κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι ερμηνεύουν τη φύση του 

επαγγέλματός τους. Αυτό καθιστά σαφές ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
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απαντήσουν για ζητήματα όπως το επάγγελμα τους, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει ο «καλός» εκπαιδευτικός, τις ικανότητες του εκπαιδευτικού κλπ., τείνουν να 

καθρεφτίζουν τον «επαγγελματικό τους εαυτό» και τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται, λοιπόν, ότι η αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι  

εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους ιδιότητα συνδέεται με το πώς 

αντιλαμβάνονται τον «καλό» εκπαιδευτικό. Ωστόσο, το πώς ερμηνεύουν και 

αξιολογούν τον «καλό» εκπαιδευτικό επηρεάζεται ακόμη από τις ευρύτερες 

κοινωνικές νόρμες και αξίες όσο και από τις προσωπικές εμπειρίες που είχαν οι ίδιοι 

όταν ήταν μαθητές. 

Αυτό αποτυπώνεται και στη μελέτη των Koster, Korthagen και 

Schrijnemakers (1995, βλ. Korthagen, 2004), που εξέτασε την επίδραση των θετικών 

και αρνητικών προτύπων των εκπαιδευτικών στους φοιτητές τους. Η έρευνα έφερε 

στο φως σαφή παραδείγματα για το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί, όταν ήταν 

φοιτητές, επηρεάστηκαν από ορισμένους καθηγητές τους στο παρελθόν. Για 

παράδειγμα, μία φοιτήτρια εκπαιδευτικός περιέγραψε μια εκπαιδευτικό, που είχε στο 

πρώτο έτος των σπουδών της, ως πρότυπο που την επηρέασε θετικά και αποτέλεσε 

παράδειγμα προς  «μίμηση», καθώς ήταν ευγενική, φιλική και είχε τον πλήρη έλεγχο 

της τάξης. Ωστόσο, υπάρχουν και παραδείγματα εκπαιδευτικών που 

χαρακτηρίστηκαν ως αρνητικά πρότυπα από τους φοιτητές τους και αποτέλεσαν 

παράδειγμα προς αποφυγήν. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν πώς τα πρότυπα από το 

παρελθόν διαμορφώνουν την επαγγελματική εικόνα του «εαυτού» του εκπαιδευτικού 

σήμερα καθώς επηρεάζουν τα συναισθήματα, τις αξίες και τις πτυχές συμπεριφοράς 

που συνδέονται με αυτήν την εικόνα.  
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Από τα υπάρχοντα, έστω και περιορισμένα στοιχεία, φαίνεται ότι και οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο συνδυασμός των δύο βασικών στοιχείων, της γνώσης 

και της προσωπικότητας, συνθέτουν αποτελεσματικότερα την εικόνα του «καλού» 

εκπαιδευτικού. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλά ότι ο ρόλος του «καλού» 

εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στη μετάδοση των γνώσεών του για το διδακτικό του 

αντικείμενο αλλά αφορά και στην προαγωγή και καλλιέργεια της ηθικής, των αρχών 

και της προσωπικότητας των μαθητών τους (Arieli, 1995). Πράγματι στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι δεν 

μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά 

εξαρτάται επίσης από την προσωπικότητά τους (Liakopoulou, 2011).  

Σύμφωνα με την έρευνα της Liakopoulou (2011), η δέσμευσή των 

εκπαιδευτικών στο επάγγελμα τους, η αίσθηση του καθήκοντος, η αγάπη για τους 

μαθητές τους, η υπομονή και η αίσθηση του χιούμορ είναι κάποια από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των «καλών» εκπαιδευτικών. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως η ετερογένεια της τάξης, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος, κινήτρου, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς από μεριάς 

των μαθητών, δεν επαφίενται μόνο στη χρήση των προσωπικών τους 

χαρακτηριστικών αλλά σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες 

παιδαγωγικές τους γνώσεις (Liakopoulou, 2011).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία για το προφίλ του «καλού» εκπαιδευτικού. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, περιγράφονται δεξιότητες και συμπεριφορές που 

εντάσσονται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στο επόμενο κεφάλαιο, 

θα αναφερθούμε στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, στον ρόλο της 
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συναισθηματικής νοημοσύνης  στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στις 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού. 
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Κεφάλαιο 2 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως Πλαίσιο Προσέγγισης των Χαρακτηριστικών 

του «Καλού» Εκπαιδευτικού 

«Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. 

Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη 

σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι το δύσκολο». 

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 

 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη απασχολεί ιδιαιτέρως την επιστημονική 

κοινότητα τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, καθώς πρόκειται για ένα πεδίο έρευνας 

και αναζήτησης με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η συναισθηματική νοημοσύνη 

προσελκύει, πέρα από το ενδιαφέρον του επιστημονικού κοινού, και το ενδιαφέρον 

του ευρέος κοινού, καθώς πληθώρα άρθρων, περιοδικών και βιβλίων προσπαθούν να 

προσεγγίσουν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης με μια πιο εκλαϊκευμένη 

μορφή. Η διάδοση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο ευρύ κοινό αποδίδεται στον 

Goleman (1995,1998), ο οποίος με την έκδοση του βιβλίου του “Emotional 

Intelligence. Why it can matter more than IQ” την έκανε ιδιαιτέρως προσφιλή στο 

εργασιακό και επιχειρηματικό πεδίο. 

Παρόλα αυτά δεν πρόκειται για μία καινούρια έννοια. Η ύπαρξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης υφίσταται από πολύ παλιότερα, ήδη από το 1920 που ο 

Thorndike εισήγαγε την έννοια της κοινωνικής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον 

Thorndike, η κοινωνική νοημοσύνη ορίζεται ως «η ικανότητα που έχει κανείς να 
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καταλαβαίνει τους άντρες και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και να 

χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις» (Πλατσίδου, 2010, σελ.23). 

Πάνω στην έννοια της κοινωνικής νοημοσύνης του Thorndike και στην έννοια 

της πολλαπλής νοημοσύνης, που εισήγαγε το 1983 ο Gardner, δομήθηκε η έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο Gardner στη θεωρία του για τις πολλαπλές 

νοημοσύνες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος συμπεριέλαβε τη διαπροσωπική (αυτή 

που διαθέτουν όσοι μπορούν να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις και τα κίνητρα της 

συμπεριφοράς των άλλων) και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη (αυτή που διαθέτουν 

όσοι μπορούν να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν βαθύτερα συναισθήματα και να 

καθοδηγήσουν ανάλογα τη συμπεριφορά κάποιου) (Πλατσίδου, 2010). 

2.1 Ορισμοί για τη συναισθηματική νοημοσύνη  

Σύμφωνα με την Πλατσίδου (2010), η συναισθηματική νοημοσύνη περικλείει 

ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα από τις οποίες το άτομο είναι σε θέση 

να κατανοήσει τις δικές του συναισθηματικές καταστάσεις, αλλά και να ερμηνεύσει 

συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια 

νοητική ικανότητα, η οποία τίθεται σε λειτουργία για να αποκωδικοποιήσει 

πληροφορίες συναισθηματικού περιεχομένου. 

Η ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης βασίζεται σε δύο παραδοχές: α) 

ότι πρόκειται για λειτουργία του νου και από εκεί προκύπτει ο όρος νοημοσύνη, και 

β) ότι αναφέρεται στο θυμικό μέρος και από εκεί προκύπτει ο όρος συναισθηματική. 

Ανάλογα σε ποια από τις δύο παραδοχές και σε ποιόν από τους δύο όρους της 

συναισθηματικής νοημοσύνης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση, διαμορφώνονται και 

διαφοροποιούνται οι ποικίλες θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις 

(Πλατσίδου, 2010). 
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Από τους πρώτους εννοιολογικούς ορισμούς που δόθηκαν για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ήταν των Mayer και Salovey. Όρισαν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας η οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του 

όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα 

συναισθήματα, και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί 

αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του» (Mayer & Salovey, 1993, σελ.433). 

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα άλλων ορισμών για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη και ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από αυτούς. Ο 

Bar-On (1997) όρισε τη συναισθηματική - κοινωνική νοημοσύνη ως «μια σειρά από 

μη γνωστικές δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες που επηρεάζουν την ικανότητα 

κάποιου να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις και τις πιέσεις του 

περιβάλλοντος του» (Bar-On, 1997, σελ.14). Σύμφωνα με τους Salovey και Mayer 

(1997), η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η «η ικανότητα της αντίληψης, 

εκτίμησης και έκφρασης των συναισθημάτων κατά τρόπο ακριβή και προσαρμοστικό. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα και 

τη γνώση για τα συναισθήματα, η ικανότητα να αποκτάς πρόσβαση και να 

δημιουργείς συναισθήματα, όταν αυτά διευκολύνουν τις γνωστικές λειτουργίες και τις 

λειτουργίες προσαρμογής, και τέλος η ικανότητα να ρυθμίζεις τα συναισθήματα στον 

εαυτό σου και στους άλλους (Mayer & Salovey, 1997, σελ.3). 

Τέλος, ο Goleman (1995) όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια δομή 

που περιλαμβάνει τις ικανότητες να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας (self-

awareness) και να τα ελέγχουμε (self-regulation), να δημιουργούμε προσωπικά 

κίνητρα συμπεριφοράς (self-motivation), να “συναισθανόμαστε” τα συναισθήματα 
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των άλλων (empathy) και να χειριζόμαστε σωστά τις σχέσεις μας με τους άλλους 

(people skills)( (Goleman, 1995). 

2.2 Θεωρητικά μοντέλα για τη συναισθηματική νοημοσύνη 

 Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται πλήθος διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων και θεωρητικών μοντέλων για τη συναισθηματική νοημοσύνη, τα 

οποία επιχείρησαν να ερμηνεύσουν αυτή τη σύνθετη έννοια. Τα μοντέλα αυτά 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς ευρύτερες κατηγορίες (Πλατσίδου, 2010),  

α) Μοντέλα ικανότητας: θεωρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια 

ικανότητα του νου, ανάλογη στη δομή και στην οργάνωση της με τα είδη νοημοσύνης 

που αφορούν κυρίως γνωστικές ικανότητες. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso 

(1999). Το μοντέλο περιλαμβάνει ικανότητες που αναφέρονται τόσο στο γνωστικό 

όσο και στο συναισθηματικό τρόπο οργάνωσης του ανθρώπινου νου (Πλατσίδου, 

2010) και περιγράφονται από τέσσερις διαστάσεις (Mayer, Salovey και Caruso, 

1999). Αναλυτικότερα, οι τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου είναι:  

i. Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων. 

ii. Αφομοίωση των συναισθημάτων στον τρόπο σκέψης. 

iii. Κατανόηση των συναισθημάτων. 

iv. Διαχείριση των συναισθημάτων. 

β) Μοντέλα με πλαίσιο τη προσωπικότητα: ερμηνεύουν τη συναισθηματική 

νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό από ικανότητες προσαρμογής και χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας. 
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Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το μοντέλο του Bar-On (1997), το οποίο 

αποτελεί μια σύζευξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και των 

ικανοτήτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Το μοντέλο του Bar-On περιλαμβάνει 

πέντε κατηγορίες που περιγράφουν γενικές συναισθηματικές ικανότητες, η καθεμία 

εκ των οποίων ενσωματώνει επιμέρους δεξιότητες και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 

(Πλατσίδου, 2010). Αναλυτικότερα, οι πέντε κατηγορίες του μοντέλου είναι: 

i. Οι ενδοπροσωπικές ικανότητες που αποτελούνται από δεξιότητες όπως 

η συναισθηματική αυτό-ενημερότητα, η θετική διεκδίκηση, ο 

αυτοσεβασμός, η διαπίστωση του ατομικού δυναμικού, η 

ανεξαρτησία. 

ii. Οι διαπροσωπικές ικανότητες που αφορούν την ενσυναίσθηση, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική υπευθυνότητα. 

iii. Η ικανότητα προσαρμογής που εμπεριέχει επιμέρους δεξιότητες 

ικανότητες για τη λύση των προβλημάτων, τον έλεγχο της 

πραγματικότητας και την ευελιξία. 

iv. Η διαχείριση του άγχους που έχει να κάνει με δεξιότητες που αφορούν 

την ανοχή στο άγχος και τον έλεγχο των παρορμήσεων. 

v. Η γενική διάθεση που αφορά στην ευτυχία και τη αισιοδοξία. 

γ) Μοντέλα επίδοσης: επιχειρούν να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν την 

αποτελεσματικότητα και την επίδοση του ατόμου στην εργασία του, με κριτήριο τον 

τρόπο οργάνωσης της προσωπικότητας του. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το μοντέλο του Goleman (1995), το οποίο 

προσεγγίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια συνολική δομή από την οποία 

πηγάζει η συναισθηματική επάρκεια (emotional competence), δηλαδή η δυνατότητα 
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που έχει το άτομο να οδηγείται σε αποτελεσματική ή και εξαιρετική επίδοση σε αυτό 

που κάνει (Πλατσίδου, 2010). Σύμφωνα με τον Goleman, η συναισθηματική 

νοημοσύνη, με την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και με τη σωστή χρήση 

αυτών, μαθαίνεται και αναπτύσσεται στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Στο 

μοντέλο του Goleman η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από πέντε 

διαστάσεις ικανοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 25 δεξιότητες 

συναισθηματικής φύσεως. Αναλυτικότερα, οι πέντε διαστάσεις του μοντέλου είναι: 

i. Η γνώση των συναισθημάτων. 

ii. Η διαχείριση των συναισθημάτων. 

iii. Η κινητοποίηση του εαυτού. 

iv. Η αναγνώριση συναισθημάτων στους άλλους. 

v. Η διαχείριση σχέσεων. 

Σύμφωνα με την Πλατσίδου (2010), τα μοντέλα που αναφέραμε παραπάνω 

υπόκεινται σε μία ακόμη ταξινόμηση που διακρίνει δύο ευρύτερες ομάδες μοντέλων. 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα μοντέλα ικανότητας και για τα μικτά μοντέλα και 

ταξινομούνται με βάση τη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην οποία 

εστιάζουν. Αναλυτικότερα, τα μοντέλα ικανότητας, όπως το μοντέλο των Mayer, 

Salovey και Caruso, εστιάζουν στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών 

συναισθηματικής υφής και ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα 

σύνολο από γνωστικές ικανότητες. Τα μικτά μοντέλα, όπως το μοντέλο του Bar-On 

και του Goleman, εστιάζουν στην προσωπικότητα του ατόμου και στην 

αποτελεσματικότητά του για τη διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων και 

ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα «συνδυασμό μη γνωστικών 

δυνατοτήτων, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (traits), παραγόντων κινήτρου, 
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ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς επίσης και ικανότητες κοινωνικές και ηθικές» 

(Πλατσίδου, 2010, σελ. 30). 

2.3 Μέτρηση της αντικειμενικής και της αντιληπτής συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα 

μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη 

μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών 

ψυχομετρικών εργαλείων, είτε πρόκειται για κλίμακες είτε για τεστ. Ο τρόπος και τα 

μέσα μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης συχνά διαφέρουν, όπως διαφέρουν 

και τα θεωρητικά μοντέλα που είδαμε παραπάνω.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Mayer, Salovey και Caruso (1999, 2000) κατασκεύασαν 

δύο κλίμακες, την Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) και έπειτα από 

κάποιες βελτιώσεις ακολούθησε η δεύτερη κλίμακα Mayer, Salovey, Caruso, 

Emotional Intelligence Scale (MSCEIS). Κάθε ένα από τα τεστ αποτελείται από 

τέσσερις κλίμακες που αναφέρονται στις τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου των 

Mayer, Salovey και Caruso με σκοπό την αντικειμενική μέτρηση της επίδοσης του 

ατόμου σε προβλήματα που έχουν συναισθηματικό περιεχόμενο και έπειτα 

βαθμολογείται η επίδοση του ατόμου με βάση την επιτυχία που σημείωσε, όπως 

γίνεται με τη γνωστική νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2010). 

 Αντίθετα, ο Bar-On (1997) και ο Goleman (2000) κατασκεύασαν εργαλεία 

μέτρησης που βαθμολογούν την συναισθηματική νοημοσύνη με κριτήριο την 

προσωπική αντίληψη και την άποψη που έχουν για αυτήν τα ίδια τα άτομα. Η 

κλίμακα που κατασκεύασε ο Bar-On για τη μέτρηση του Δείκτη Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης είναι το Emotional Quotient Inventory (EQ-I) (Bar-On, 1997) και 



 

 25 

αποτελείται από 133 προτάσεις/δηλώσεις αυτοαναφοράς. Από τις απαντήσεις του 

εξεταζόμενου εξάγεται ένας γενικός Δείκτης Συναισθηματικής Νοημοσύνης και πέντε 

επιμέρους δείκτες που αντιστοιχούν σε καθεμιά από τις πέντε κατηγορίες των 

συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων του θεωρητικού μοντέλου του Bar-On, 

στο οποίο αναφερθήκαμε (Πλατσίδου, 2010). Ο Goleman κατασκεύασε για τη 

μέτρηση της συναισθηματικής επάρκειας του εξεταζόμενου ατόμου το 

ερωτηματολόγιο Emotional Competence Inventory 360 (ECI 360) και 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση συναισθηματικών ικανοτήτων που συνδέονται με την 

απόδοση στην εργασία, για αυτό και εφαρμόζεται σε επαγγελματικούς χώρους. Το 

ECI 360 είναι ερωτηματολόγιο τύπου 360 μοιρών, δηλαδή τα αποτελέσματα για την 

εκτίμηση της συναισθηματικής επάρκειας ενός ατόμου στηρίζονται στις αναφορές 

άλλων (ετεροαναφορές). (Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000). 

 Στην παρούσα εργασία για τη μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής 

νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Wong και Law (WLEIS, 

Wong & Law, 2002) που εξετάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα. Περιλαμβάνει 16 προτάσεις αυτοαναφοράς οι οποίες συνιστούν τέσσερις 

υποκλίμακες. Το ερωτηματολόγιο περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.   

Όπως αναφέραμε, οι δύο τρόποι και τα εργαλεία μέτρησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Η μέθοδος της αντικειμενικής μέτρησης, με τις 

κλίμακες των Mayer, Salovey και Caruso αφορά την αντικειμενική συναισθηματική 

νοημοσύνη, ενώ η μέθοδος των αυτοαναφορών του Bar-On και των Wong και Law ή 

των ετεροαναφορών του Goleman αφορά την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη 

(Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). 
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Έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες στον ελληνικό πληθυσμό με τη χρήση των 

εργαλείων μέτρησης, αλλά και άλλων, που προαναφέραμε. Ενδεικτικά, θα 

αναφερθούμε σε μία από αυτές τις έρευνες που έγινε σε εκπαιδευτικούς, καθώς είναι 

μία από τις λίγες έρευνες που δίνονται στοιχεία για τους δείκτες εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε (Πλατσίδου, 2010). Στην 

έρευνα των Kafetsios και Loumakou (2007) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης το ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών EQ-I του Bar-On. Διαπιστώθηκε ότι 

το ερωτηματολόγιο είχε καλούς δείκτες αξιοπιστίας στις υποκλίμακες που εξέταζε. 

Συγκεκριμένα στις υποκλίμακες των ενδοπροσωπικών ικανοτήτων (α=0,88), των 

διαπροσωπικών ικανοτήτων (α=0,78), των ικανοτήτων προσαρμογής (α=0,78), της 

γενικής διαχείρισης (α=0,79), ενώ πιο χαμηλό δείκτη αξιοπιστίας είχε η διαχείριση 

του άγχους (α=0,46). 

Όπως θα δούμε και σε επόμενη ενότητα η συναισθηματική νοημοσύνη 

αποτελεί πεδίο έντονης διερεύνησης της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 

των εκπαιδευτικών καθώς αποτελεί άρρηκτο στοιχείο του διδακτικού επαγγέλματος. 

2.4 Η συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με την ηλικία και το φύλο 

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν και διερεύνησαν τη σχέση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης με παράγοντες ατομικών διαφορών, όπως είναι η 

ηλικία και το φύλο. Το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης δεν είναι γενετικά 

καθορισμένο, ούτε αναπτύσσεται μόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 

παιδικής ηλικίας (Goleman, 2000). Ερωτήματα όπως, πώς εξελίσσεται η 

συναισθηματική νοημοσύνη με την πάροδο του χρόνου και αν τελικά η 

συναισθηματική νοημοσύνη διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα προσπάθησαν 

να απαντηθούν μέσα από εμπειρικές έρευνες (Πλατσίδου, 2010). 
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Σε σχέση με την ηλικία, αρκετές είναι οι μελέτες που υποστηρίζουν ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξελίξιμη τουλάχιστον μέχρι την πέμπτη δεκαετία 

της ζωής του ατόμου (Bar-On, 2000). Το θεωρητικό μοντέλο του Bar-On (2000) 

υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται με την ηλικία και 

επηρεάζεται θετικά από την πείρα και την εξάσκηση, όπως συμβαίνει με τη γνωστική 

νοημοσύνη (Goleman, 2000). Σε έρευνα των Mayer, Caruso και Salovey (1999), οι 

οποίοι συνέκριναν ένα δείγμα εφήβων ηλικίας από 12 έως 16 ετών με ένα δείγμα 

ενηλίκων ηλικίας από 17 έως 70 ετών, διαπίστωσαν ότι ο μεγαλύτερος ρυθμός 

ανάπτυξης της ανάπτυξης της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 

παρατηρείται στα πρώτα χρόνια της νεότητας (Πλατσίδου, 2010). Ωστόσο, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με την 

εξελικτική πορεία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ειδικότερα, σε έρευνα που 

έγινε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής ηλικίας από 23 έως 56 ετών, 

διαπιστώθηκε ότι η αντιληπτή συναισθηματική τους νοημοσύνη δε μεταβάλλεται 

σημαντικά με το πέρασμα της ηλικίας (Πλατσίδου, 2010). 

Σε σχέση με το φύλο, θα περίμενε κανείς -έστω και στερεοτυπικά- οι γυναίκες 

να εμφανίζονται συναισθηματικά πιο ευαίσθητες σε σύγκριση με τους άντρες σε ό,τι 

αφορά την αντίληψη, την κατανόηση και την έκφραση των συναισθημάτων και οι 

άντρες να εμφανίζονται πιο ικανοί στη διαχείριση και τον έλεγχο των συναισθημάτων 

τους (Πλατσίδου, 2010). Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν το 

παραπάνω, καθώς έχουν βρεθεί διαφορές σε σχέση με το φύλο σε ορισμένες 

διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, κυρίως σε έρευνες που έγιναν με τη 

μέθοδο των αυτοαναφορών (Ciarrochi et al., 2000) και πιο σπάνια σε έρευνες που 

εξέταζαν την αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη (Mayer et al., 1999). 
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Ενδεικτικά, ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι γυναίκες υπερέχουν σε 

σύγκριση με τους άντρες στην αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των 

δικών τους και των άλλων, στην ενσυναίσθηση, στην κοινωνική προσαρμογή και 

στην διαπροσωπική επικοινωνία (Petrides & Furnham, 2000). Επίσης, σε έρευνα του 

Kafetsios (2004) οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, ανεπτυγμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στη εξυπηρέτηση και κοινωνική υπευθυνότητα, 

ενώ οι άντρες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας σε νέες 

συνθήκες. Οι άντρες, από την άλλη, είναι πιο ικανοί στη διαχείριση των 

συναισθημάτων, όπως το άγχος, προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές, είναι πιο 

θετικοί και αισιόδοξοι σε σχέση με τις γυναίκες και διαθέτουν περισσότερο 

αυτοπεποίθηση (Bar-On, 2000. Goleman, 2000. Mayer et al., 1999).  

Παρόλα αυτά οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο ότι δεν υπάρχουν 

γενικευμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων, παρά μόνο κάποιες διαφορές 

σε επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης (Πλατσίδου, 2010). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Bradbery και Greaves (2006) διαπιστώνεται ότι ούτε το 

φύλο ούτε το είδος του επαγγέλματος, με εξαίρεση όσους εργάζονται σε τομείς 

εξυπηρέτησης πελατών, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ύπαρξη υψηλής 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να προσθέσουμε ότι πέρα 

από αυτούς που εργάζονται σε τομείς εξυπηρέτησης πελατών, και αυτοί που 

εργάζονται στην εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη συναισθηματικής 

νοημοσύνης σε σχέση με άλλους εργαζόμενους, καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη 

αποτελεί άρρηκτο στοιχείο του διδακτικού επαγγέλματος. Σε αυτό το πλαίσιο στην 

επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε στη σημαντικότητα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στο διδακτικό επάγγελμα και στα χαρακτηριστικά που έχει ο 

συναισθηματικά «έξυπνος» εκπαιδευτικός.                
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2.5 Ο συναισθηματικά «έξυπνος» εκπαιδευτικός 

 Στο πλαίσιο μιας συνεχούς αναζήτησης και προσπάθειας βελτίωσης των 

τρόπων που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή απόδοση των 

εργαζομένων, η συναισθηματική νοημοσύνη, ήδη από τα σπάργανα της, κέντρισε και 

εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον του εργασιακού και επιχειρηματικού 

κόσμου. Η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων αποτιμάται 

θετικά τόσο στο επίπεδο της εργασίας τους όσο και στο επίπεδο της δημιουργίας και 

βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων.    

 Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν άφησε όμως ανεπηρέαστο και τον χώρο 

της εκπαίδευσης, και πώς θα μπορούσε άλλωστε. H διδασκαλία θεωρείται ως μία 

εργασία υψηλών συναισθηματικών απαιτήσεων (Hargreaves, 2001). Είναι ενδεικτικό 

ότι το επάγγελμα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνεται μέσα στη λίστα των δέκα 

επαγγελμάτων που απαιτούν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Yate, 1997). 

Σύμφωνα με την Nias (1996, σελ. 293) ως επάγγελμα «η διδασκαλία είναι σημαντικά 

φορτισμένη από συναισθήματα, κινητοποιημένη από και κατευθυνόμενη προς όχι 

μόνο ανθρώπους αλλά και αξίες και ιδέες». 

Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές 

αλληλεπιδράσεις στο χώρο της εργασίας τους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές, που 

αφορούν τους μαθητές, τους διευθυντές, τους γονείς και την ίδια την εκπαιδευτική 

διαδικασία, γεννούν απαιτήσεις υψηλής συναισθηματικής υφής (Brotheridge & 

Grandey, 2002). Στην έρευνα των Ghanizadeh & Moafian (2010), οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που γεννιόνται στο εργασιακό τους πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, οι υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης που εξετάζουν τη 
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συναισθηματική αυτογνωσία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επίλυση 

προβλημάτων βρέθηκαν να είναι βάσιμα κριτήρια πρόβλεψης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Ο Kremenitzer (2005) στην έρευνα 

του υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε θέση να ρυθμίζουν και να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους καθώς και να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες 

και δύσκολες καταστάσεις μέσα στην τάξη καταφέρνουν να επιτελέσουν 

αποτελεσματικά και με επιτυχία το διδακτικό τους έργο.  

Σύμφωνα με τους Jennings και Greenberg (2009) oι συναισθηματικά 

«έξυπνοι» εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και 

εποικοδομητικό πλαίσιο για τους μαθητές μέσα στην τάξη καθώς αναπτύσσουν 

υποστηρικτικές σχέσεις με τους μαθητές τους και σχεδιάζουν τη διδασκαλία με τέτοιο 

τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στις ικανότητες και τις δυνάμεις των μαθητών. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά τους προάγουν τον σεβασμό και την 

κατάλληλη επικοινωνία μέσα στην τάξη, την παρακίνηση για την ενεργή εμπλοκή 

των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την καθοδήγηση των μαθητών μέσα από 

καταστάσεις σύγκρουσης και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Από 

τη μεριά τους οι μαθητές γίνονται πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία της 

διδασκαλίας, να αναλάβουν νέες προκλήσεις, να είναι πιο δημιουργικοί και 

αποτελεσματικοί στην προσπάθεια τους και πιο θετικοί να συνεργαστούν με τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές τους. Πέρα από το να ενισχύουν τη θετική 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους και να επιτυγχάνουν μια αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία, λειτουργούν και ως πρότυπα ρόλων και μοντέλα συμπεριφοράς καθώς 

επηρεάζουν θετικά τη συναισθηματική ανάπτυξη των ίδιων των μαθητών (Anderson, 

2004).  
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2.6 Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού 

 Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί στο παρόν κεφάλαιο για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη των εκπαιδευτικών αλλά και στο προηγούμενο κεφάλαιο για τους 

παράγοντες της προσωπικότητας ως βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση της εικόνας 

του «καλού» εκπαιδευτικού εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι ο «συναισθηματικά» 

έξυπνος εκπαιδευτικός είναι μάλλον και ένας «καλός» εκπαιδευτικός. Έρευνες που 

προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού μέσα από τις 

συναισθηματικές και κοινωνικές του δεξιότητες φαίνεται να επιβεβαιώνουν θέση 

αυτή. 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Platsidou και Mastοrodimou (2009) που 

αφορούσε στις αξιολογήσεις των μαθητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 

«καλού» εκπαιδευτικού, φάνηκε ότι ο «καλός» εκπαιδευτικός, μεταξύ άλλων, 

διαθέτει: ικανότητα προσαρμογής, υψηλό έλεγχο των παρορμήσεων του, 

ενσυναίσθηση ενώ χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, διεκδικητική συμπεριφορά και 

υψηλή απόδοση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Θεοδοσάκη (2011), ο 

αποτελεσματικός/καλός εκπαιδευτικός διακρίνεται από υπευθυνότητα (σε προσωπικό 

και επαγγελματικό επίπεδο), συναισθηματική αυτεπίγνωση, αυτοέλεγχο, κάνει 

ακριβείς αυτοαξιολογήσεις, είναι επικοινωνιακός, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις 

συγκρούσεις και υιοθετεί διεκδικητική στάση. Στο ίδιο πλαίσιο, σε μία πρόσφατη 

έρευνα των Diamantopoulou, Gouridou και Platsidou (2015) για τις συναισθηματικές 

και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού, έτσι όπως τις αξιολογούν 

καθηγητές, γονείς και μαθητές, φάνηκε ότι οι σημαντικότερες κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού ήταν η αξιοπιστία, ο 

αυτοέλεγχος, η ευσυνειδησία, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα διαχείρισης των 

συγκρούσεων, η συνεργατική διάθεση, η ενσυναίσθηση, η ακριβής αυτοαξιολόγηση, 
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η προσαρμοστικότητα, ο προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, η αυτοπεποίθηση και 

οι ηγετικές ικανότητες.    

 Εξετάζοντας το σύνολο των δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που 

προαναφέρθηκαν, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τους μαθητές τους όχι 

μόνο από αυτά που διδάσκουν και από τον τρόπο που τα διδάσκουν, αλλά από το πώς 

συνδέονται οι ίδιοι με τους μαθητές τους και πώς καταφέρνουν ως πρότυπα 

συμπεριφοράς να διαμορφώσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές βάσεις για την 

ανάπτυξη του χαρακτήρα των μαθητών τους (Jennings & Greenberg, 2009). Σε αυτό 

το πλαίσιο, παρουσιάζεται έντονο το ενδιαφέρον να διερευνηθεί ποιες είναι, σύμφωνα 

με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι απαραίτητες εκείνες δεξιότητες 

συναισθηματικής και κοινωνικής υφής που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να 

χαρακτηρίζεται ως «καλός». Οι έρευνες όμως που εστιάζουν στην άποψη των ίδιων 

των εκπαιδευτικών για το ποιες είναι οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες 

που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός και ποια είναι η καλή και αποτελεσματική 

διδασκαλία είναι περιορισμένες, γεγονός που μας οδήγησε στην πραγματοποίηση της 

παρούσας έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια της 

αυτοαποτελεσματικότητας, στους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η 

πεποίθηση ότι κάποιος είναι αποτελεσματικός καθώς επίσης, και στην αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και κατά πόσο αυτή συνδέεται με την 

αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη τους. 

 

 



 

 33 

Κεφάλαιο 3 

Η Αντίληψη της Αυτοαποτελεσματικότητας (Self-Efficacy) 

3.1 Εννοιολογική προσέγγιση της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας 

 Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες τόσο για τα κίνητρα όσο και για τις 

πεποιθήσεις των ανθρώπων που αφορούν την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους σε 

προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μία από τις θεωρίες αυτές που έχει σε βάθος 

ερευνηθεί, η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy), προέρχεται από 

την κοινωνική-γνωστική θεωρία του Bandura. 

 Ο Bandura διατύπωσε διάφορους ορισμούς για την αυτοαποτελεσματικότητα, 

σε διάφορες χρονικές περιόδους. Το 1977 όρισε την αυτοαποτελεσματικότητα ως 

«την πεποίθηση, δηλαδή την απόλυτη βεβαιότητα, με την οποία ένα άτομο μπορεί 

επιτυχώς να συμπεριφέρεται έτσι ώστε να έχει ανάλογο αποτέλεσμα» (Bandura, 

1977, σελ.193). Λίγα χρόνια αργότερα (1986), όρισε την αυτοαποτελεσματικότητα 

«ως ένα σύνολο που αποτελείται από αντιληπτικές κρίσεις τις οποίες έχουν τα άτομα 

για τις ικανότητες τους στο να προγραμματίζουν και να επιτελούν τις ενέργειες που 

χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιούν καθορισμένους τύπους δράσεων» (Bandura, 

1986, σελ.391). 

 Ουσιαστικά, η αντίληψη για την αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην 

πίστη και την κρίση του ατόμου για τις ικανότητές του να εκτελέσει ένα 

συγκεκριμένο έργο σε ένα καθορισμένο επίπεδο επίδοσης. Έτσι, η αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζει τους στόχους που θέτουν τα άτομα, τις 

συμπεριφορές και τους τρόπους δράσης τους (Schunk, 1989), το μέγεθος της 

προσπάθειας που καταβάλλουν σε μια δραστηριότητα και την επιμονή που θα 



 

 34 

επιδείξουν για την επίτευξη του στόχου τους (Pajares, 2002). Επίσης, καθορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τα εμπόδια που 

προκύπτουν (Bandura, 2006).  

Οι αντιλήψεις των ατόμων για την αυτοαποτελεσματικότητά τους επηρεάζουν 

τόσο τον τρόπο σκέψης και δράσης τους όσο και τις συγκινησιακές τους αντιδράσεις 

(Bandura, 1986). Σύμφωνα με τον Bandura (1997), όσο υψηλότερη αντίληψη για την 

αποτελεσματικότητά του έχει ένα άτομο, τόσο λιγότερο αρνητικά συναισθήματα θα 

βιώσει. Αντίθετα, άτομα με χαμηλή αντίληψη για την αποτελεσματικότητά τους 

υποτιμούν τον εαυτό τους, βιώνουν έντονες στρεσογόνες καταστάσεις, υιοθετούν 

αμυντική στάση απέναντι στους άλλους και στα πράγματα και πορεύονται σε ό,τι κι 

αν κάνουν με το αίσθημα της αποτυχίας. Τα άτομα με υψηλή αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους γνωρίζουν τις δυνατότητες τους, αντιμετωπίζουν τις 

δύσκολες καταστάσεις ως πρόκληση και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και 

επιμονή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους σε σχέση με τα άτομα που 

έχουν χαμηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους που, σε πολλές 

περιπτώσεις, τα παρατάνε εύκολα και αποδίδουν την αποτυχία τους σε ανεπάρκεια 

των ικανοτήτων τους.  

3.2 Η διαμόρφωση της πεποίθησης της αυτοαποτελεσματικότητας 

 O Bandura στη θεωρία του (1997) έχει υποστηρίξει ότι οι βασικότερες πηγές 

πληροφόρησης που μπορούν να επηρεάσουν -σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία- την 

αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου είναι: 

α) οι προηγούμενες εμπειρίες και τα προσωπικά επιτεύγματά του, 

β) οι υποκατάστατες εμπειρίες μέσω της παρατήρησης μοντέλων, 
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γ) η λεκτική πειθώ και οι κοινωνικές επιρροές, και 

δ) η σωματική και συναισθηματική κατάσταση που βιώνει (φυσιολογική διέγερση).  

Αναλυτικότερα: 

α) Οι προηγούμενες εμπειρίες και τα προσωπικά επιτεύγματα είναι η πιο 

αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την αυτοαποτελεσματικότητα, γιατί στηρίζεται σε 

αληθινές προσωπικές εμπειρίες. Μετά από ένα σημαντικό επίτευγμα ενισχύονται στο 

άτομο τα συναισθήματα της επιτυχίας και της αυτοπεποίθησης, ενώ αντίθετα οι 

εμπειρίες αποτυχίας μειώνουν την αυτοαποτελεσματικότητά του (Gould & Weiss, 

1981). 

β) Οι υποκατάστατες εμπειρίες μέσω της παρατήρησης μοντέλων: όπως 

υποστήριξε ο Bandura (1986), το άτομο αποκτά εμπειρίες καθώς παρατηρεί άλλα 

άτομα που εκτελούν μια δεξιότητα και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας νιώθει 

συναισθήματα, τα οποία επιδρούν στην αυτοαποτελεσματικότητά του. Αν και η 

απόδοσή του δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό όπως με τις προηγούμενες εμπειρίες 

και τα προσωπικά του επιτεύγματα, ωστόσο παρακολουθώντας την εκτέλεση μιας 

δεξιότητας από άλλα άτομα μειώνεται ο φόβος και οι συστολές που είχε το άτομο για 

τη δεξιότητα αυτή. 

γ) Η λεκτική πειθώ και οι κοινωνικές επιρροές είναι ένα εύκολο μέσο, με το 

οποίο μπορεί να πειστεί κάποιος ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο του. Όταν οι 

«σημαντικοί» άλλοι καταφέρουν να επηρεάσουν το άτομο ότι είναι ικανό να τα 

καταφέρει, τότε το άτομο νιώθει αυξημένη αυτοπεποίθηση και καταφέρνει να 

αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν (Bandura, 1977). 
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δ) Η σωματική και συναισθηματική κατάσταση (φυσιολογική διέγερση), 

σύμφωνα με τον Bandura (1977), επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου μέσω της 

γνωστικής αξιολόγησης. Το άτομο, όταν βρεθεί σε μία φυσιολογική κατάσταση 

εγρήγορσης ή άγχους, τείνει να δίνει διαφορετικές ερμηνείες. Η ερμηνεία και ο 

κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης των πρότερων εμπειριών επηρεάζει τις μελλοντικές 

ενέργειες του ατόμου θετικά και βοηθάει στην αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας 

του.     

3.3 Μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας 

 Στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορες κλίμακες μέτρησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας (π.χ. η Generalized Self-Efficacy Scale (GSE) των 

Schwarzer και Jerusalem (1995), η Occupational Self-Efficacy Scale (OSES) των 

Pethe, Chaudhari και Dhar (1999)). Ωστόσο στη βιβλιογραφία κυριαρχούν οι 

κλίμακες μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας που εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

επαγγελματικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν διάφορες 

κλίμακες μέτρησης, όπως η Teachers’ Efficacy Scale (TES) των Gibson και Dembo 

(1984) που περιλαμβάνει 30 δηλώσεις/προτάσεις και μετράει την αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη είναι η 

Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) των Tschannen-Moran και Woolfolk-Hoy, 

(2001), η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τη μέτρηση της 

αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και περιγράφεται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. ενότητα 5.2.3). 

3.4 Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών  

 Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου, η θεωρία της 

αυτοαποτελεσματικότητας αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ατόμου τόσο σε 
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προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Bandura (1997), η 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη 

βελτίωση της απόδοσης του ατόμου στο χώρο της εργασίας του, εφόσον φυσικά έχει 

τις απαραίτητες δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται. 

 Σε αντιστοιχία με τον γενικό ορισμό της αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας, η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται 

ως η αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για την ικανότητα του να οργανώνει και 

έπειτα να εκτελεί τη μέθοδο δράσης του, για να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 

συγκεκριμένο διδακτικό έργο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Tschannen-Moran, 

Woolfolk-Hoy & Hoy, 1998). Επίσης, αναφέρεται και στην πεποίθηση του 

εκπαιδευτικού για τις ικανότητές του να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα 

συμμετοχής και μάθησης όλων των μαθητών του, ακόμη και των πλέον αδιάφορων, 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Tschannen-Moran, et al., 1998. Tschannen-Moran & 

Hoy, 2001). 

 Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Bandura, 1997. Tschannen-Moran, et al., 

1998), οι τέσσερις κύριες πηγές διαμόρφωσης της πεποίθησης υψηλής 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών είναι: 

α) Η διδακτική εμπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών: είναι τα επιτεύγματά 

τους από τη μέχρι τώρα διδακτική τους πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

παρά τις όποιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισαν. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

πηγές αυτοαποτελεσματικότητας, η διδακτική εμπειρία έχει την πιο ισχυρή επίδραση 

στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

β) Η διδακτική εμπειρία των συναδέλφων τους: οι εκπαιδευτικοί, μέσω της 

παρατήρησης των επιτυχιών συναδέλφων τους με παρόμοιες ικανότητες και 
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δεξιότητες, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για όσα αντίστοιχα μπορούν να  

καταφέρουν και οι ίδιοι. 

γ) Οι ψυχολογικές και συναισθηματικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών στην 

εργασία τους: οι εκπαιδευτικοί, όταν ερμηνεύουν και αξιολογούν με θετικό τρόπο τις 

πρότερες εμπειρίες τους, βιώνουν συναισθήματα επιτυχίας και εμπιστοσύνης στον 

εαυτό τους, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους. 

δ) Η κοινωνική και λεκτική πειθώ των εκπαιδευτικών στην εργασία τους: οι 

εκπαιδευτικοί εισπράττουν θετικά σχόλια από τους μαθητές, τους συναδέλφους και 

τους προϊσταμένους τους και αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζεται θετικά η στάση 

τους για την ολοκλήρωση του εκάστοτε στόχου που θέτουν.  

Καθεμιά από αυτές τις τέσσερις πηγές επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό την 

αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Με τη σειρά 

της, η αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την αυτοαποτελεσματικότητά τους 

επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς τους μέσα στην τάξη, την προσπάθεια που 

καταβάλουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιμονή και την ανθεκτικότητα 

που παρουσιάζουν στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με τους μαθητές τους 

(Ashton & Webb, 1986. Gibson & Dembo, 1984). 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους τείνουν να οργανώνουν και να εκτελούν πιο 

αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους, έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες και εμπιστοσύνη 

στους μαθητές τους και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να βρουν πιο 

ελκυστικά διδακτικά μέσα για τους μαθητές που είναι αδιάφοροι, συγκριτικά με τους 

εκπαιδευτικούς με χαμηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους (Gibson & 
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Dembo, 1984. Ashton & Webb, 1986). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη 

αυτοαποτελεσματικότητας τείνουν να είναι λιγότερο επικριτικοί με τους μαθητές τους 

και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις 

συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους (Ashton & Webb, 

1986. Poulou & Norwich, 2002). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη 

αυτοαποτελεσματικότητας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη διδασκαλία, θέτουν 

υψηλούς στόχους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους, εμφανίζουν 

μικρότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και συνδέουν την επιτυχία τους με 

την απόδοση που έχουν οι μαθητές τους (Allinder, 1994. Klassen & Chiu, 2010. 

Tschannen-Moran, et al., 1998). 

Συμπερασματικά, η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

επηρεάζει καθοριστικά τις σκέψεις και δράσεις των εκπαιδευτικών και έχει 

πολλαπλές επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και σε όλο την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

3.4 Η σχέση της αυτοαποτελεσματικότητας με την συναισθηματική νοημοσύνη 

 Η σχετική βιβλιογραφία που αφορά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

επαγγελματικής αυτοαποτελεσματικότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης 

των ατόμων είναι περιορισμένη σε αριθμό. Αντίστοιχα, ακόμα πιο περιορισμένος 

είναι ο αριθμός των ερευνών που μελέτησαν και διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών με τη συναισθηματική τους 

νοημοσύνης.  

 Στην κοινωνική-γνωστική θεωρία του ο Bandura (1997) υποστήριξε ότι η 

αυτοεπίγνωση, η αυτορρύθμιση και ο έλεγχος των συναισθημάτων (που θεωρούνται 

συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης) αποτελούν στοιχεία ζωτικής 
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σημασίας για την ανάπτυξη της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας των 

ατόμων. Σε έρευνα των Rathi και Rastogi (2009) που διεξήχθη σε 120 εργαζομένους 

στην Ινδία για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης 

τους και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους, παρατηρήθηκε ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην ανάπτυξη της 

αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας των εργαζομένων. Επιπλέον, οι Gundlach, 

Martinko και Douglas (2003) στη μελέτη τους για τη διερεύνηση της σχέσης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ανάπτυξης της αυτοαποτελεσματικότητας των 

ατόμων υποστήριξαν ότι η αναγνώριση και ο έλεγχος των συναισθημάτων στο χώρο 

εργασίας έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας των 

ατόμων ως επαγγελματίες. 

 Σε ότι αφορά τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών 

και την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας τους, ο Chan (2004) στην έρευνα 

του, που διεξήχθη σε 158 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Χονγκ 

Κονγκ, παρατηρήθηκε μια θετική, στατιστικά σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης τους και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, σε έρευνα του 

Salami (2007) σε δείγμα 420 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 

Νιγηρία, παρατηρήθηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. 

 Τέλος, οι Rastegar και Memarpour (2009) επιχείρησαν να διερευνήσουν τη 

σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοαποτελεσματικότητας 

σε δείγμα 72 Ιρανών καθηγητών Αγγλικής γλώσσας. Η ερευνητική τους υπόθεση 

ήταν ότι εάν οι εκπαιδευτικοί αναπτύξουν το επίπεδο της συναισθηματικής τους 

νοημοσύνης, τότε θα αναπτυχθεί και ο βαθμός της αντίληψης της 

αυτοαποτελεσματικότητας τους, και το αντίστροφο. Από τα αποτελέσματα της 
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έρευνας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια θετική σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών.  

 Η διερεύνηση της σχέσης αυτών των δύο κεντρικών εννοιών, της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοαποτελεσματικότητας, αποτελεί κομβικό 

σημείο στη μελέτη του διδακτικού επαγγέλματος και των χαρακτηριστικών που 

πρέπει να έχει ο «καλός» εκπαιδευτικός. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναφέρονται οι 

ερευνητικοί στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εμπειρικής εργασίας.    
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Κεφάλαιο 4 

Ερευνητικοί Στόχοι-Ερευνητικές Υποθέσεις 

 Προκειμένου να καταστεί πιο εύκολα αντιληπτή η στοχοθεσία της παρούσας 

εμπειρικής εργασίας είναι χρήσιμο να αναφερθούν τρία σημεία που αναπτύχθηκαν 

διεξοδικά στις προηγούμενες ενότητες καθώς θεμελιώνουν την προβληματική της 

παρούσας έρευνας. Ειδικότερα: α) Ο «καλός» εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι αυτός 

που, πέρα από την καλή γνώση του διδακτικού του αντικειμένου, καταφέρνει να 

συνδυάζει ποικίλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας καθώς και πολλαπλές 

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. β) H εικόνα για τα χαρακτηριστικά του 

«καλού» εκπαιδευτικού είναι συνισταμένη τόσο ευρύτερων ιστορικών/πολιτισμικών 

επιρροών όσο και των προσωπικών εμπειριών του ατόμου. γ) Σε ό,τι αφορά, 

ειδικότερα, την εικόνα των ίδιων των εκπαιδευτικών για το ποια χαρακτηριστικά 

διακρίνουν τον «καλό» εκπαιδευτικό, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζει (επιπλέον των 

παραπάνω παραγόντων) η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και η επάρκειά τους 

ως επαγγελματίες. 

Με δεδομένο ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που εστιάζουν 

στις αξιολογήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά του «καλού» 

εκπαιδευτικού και με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η παρούσα εργασία αποσκοπεί 

στην αξιολόγηση συγκεκριμένων σημαντικών δεξιοτήτων συναισθηματικής 

νοημοσύνης του «καλού» εκπαιδευτικού από εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, πρώτος 

στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί πόσο σημαντικές θεωρούν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για το επάγγελμά τους ορισμένες δεξιότητες συναισθηματικής 

και κοινωνικής υφής (εν συντομία ΣΚΔ) και το εάν οι εκτιμήσεις τους αυτές 

επηρεάζονται από συγκεκριμένους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, χρόνια 
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προϋπηρεσίας και βαθμίδα εργασίας στην εκπαίδευση). Στη συνέχεια, θέλοντας να 

πάμε την έρευνα μας ένα βήμα παρακάτω, διερευνήσαμε όχι μόνο τις εκτιμήσεις των 

ίδιων των  εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες ΣΚΔ αλλά να διερευνήσουμε και το εάν 

συνδέονται με το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης τους και την 

αυτοαποτελεσματικότητα τους. Έτσι πιο απλά, δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να 

επιχειρήσουμε να δούμε εάν οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών είναι ανεξάρτητες ή 

συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοαποτελεσματικότητα τους. 

Προκειμένου να εξετάσουμε το εάν οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών συνδέονται με 

προσωπικές τους ιδιότητες επιλέξαμε μία διάσταση πιο γενική, όπως είναι η 

συναισθηματική νοημοσύνη, και μία διάσταση που είναι πιο στενά συνδεδεμένη με 

την επαγγελματική τους ιδιότητα, όπως είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου, τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία μας 

κάνουν να υποθέτουμε ότι μια τέτοια σύνδεση είναι πιθανή τόσο για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη όσο και για τη αυτοαποτελεσματικότητα. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Bandura, 1997. Chan, 2004. Rastegar 

& Memarpour, 2009. Salami, 2007) και εφορμώντας από τη θέση της Nias (1989) ότι 

όταν οι εκπαιδευτικοί μιλούν για διαστάσεις του επαγγέλματός τους στην ουσία οι 

απόψεις τους αντανακλούν την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους ως 

επαγγελματίες διαμορφώθηκαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: α) Αναμένουμε ότι οι 

εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ θα συνδέονται θετικά 

με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοαποτελεσματικότητα τους. Δηλαδή, 

υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας 

και υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς τους ως 

πιο ικανούς να προσεγγίσουν το πρότυπο του «καλού» εκπαιδευτικού, θα αξιολογούν 
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και ως πιο σημαντικές τις ΣΚΔ για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. β) Αναμένουμε ότι η 

θετική σχέση μεταξύ των εκτιμήσεών των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των 

ΣΚΔ και της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας τους ως εκπαιδευτικών θα 

ισχύει ακόμη και αφού ελεγχθεί η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

συμμετεχόντων. Δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αντίληψη 

αυτοαποτελεσματικότητας θα αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις ΣΚΔ για έναν 

«καλό» εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης 

τους.   
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Κεφάλαιο 5 

Μέθοδος 

5.1 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 137 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί εκ των οποίων 76 

(55.5%) εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 61 (44.5%) εργάζονταν στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων, 38 (27.7%) 

συμμετέχοντες ήταν άντρες και 99 (72.3%) ήταν γυναίκες. Η ηλικία των 

συμμετεχόντων κυμάνθηκε από 22 έως 56 ετών (Μ.Ο.= 38.25, Τ.Α.= 8.98) και η 

συνολική προϋπηρεσία τους στην εκπαίδευση από 1 έως 31 έτη (Μ.Ο.= 11.32, Τ.Α = 

8.10).  

5.2 Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τρία  

ερωτηματολόγια. Το πρώτο εξέταζε την άποψη/εκτίμηση των συμμετεχόντων για το 

πόσο σημαντικές είναι συγκεκριμένες δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής 

υφής για τον «καλό» εκπαιδευτικό. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αφορούσε στην 

εξέταση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων και το 

τρίτο ερωτηματολόγιο στη μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας των 

συμμετεχόντων σε δραστηριότητες/απαιτήσεις σχετικές με την εργασία τους.  

Κλίμακα αξιολόγησης Συναισθηματικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων του 

«Καλού» Εκπαιδευτικού. Για τη διερεύνηση των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων 

αναφορικά με το ποιες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες θεωρούν 

σημαντικές για έναν «καλό» εκπαιδευτικό, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης 

Συναισθηματικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων του «Καλού Εκπαιδευτικού». 
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Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών το οποίο κατασκευάστηκε με 

βάση τα θεωρητικά μοντέλα των Goleman (2000) και Bar-On (2001) για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη (Διαμαντοπούλου & Πλατσίδου, 2015). Στη πλήρη 

μορφή του περιλαμβάνει 25 δεξιότητες/ικανότητες. Κάθε μία από τις 

δεξιότητες/ικανότητες συνοδεύεται από μία σύντομη περιγραφή (π.χ. Συναισθηματική 

αυτοεπίγνωση: Η αναγνώριση των προσωπικών συναισθημάτων και των επιδράσεών 

τους. Η κατανόηση του πώς συνδέονται τα συναισθήματα με τις σκέψεις και τις 

ενέργειες του ατόμου). Στην παρούσα εμπειρική έρευνα και για λόγους συντομίας 

χρησιμοποιήθηκε η σύντομη έκδοση του ερωτηματολογίου που αποτελείται από 15 

προτάσεις/δεξιότητες όπως προέκυψαν από την προκαταρκτική παραγοντική 

ανάλυση της πρωτότυπης κλίμακας που έκαναν οι Διαμαντοπούλου και Πλατσίδου. 

Με βάση τις αναλύσεις που έγιναν και κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας με τις 

Διαμαντοπούλου & Πλατσίδου κρατήσαμε τις δεξιότητες εκείνες που είχαν τις 

υψηλότερες φορτίσεις στην παραγοντική ανάλυση. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν πόσο σημαντική θεωρούν για έναν «καλό εκπαιδευτικό» κάθε μία από 

τις 15 ερευνώμενες δεξιότητες/ικανότητες βάσει μίας κλίμακας Likert 5 βαθμών όπου 

το 1 αντιστοιχούσε στην απάντηση «Καθόλου ή σχεδόν καθόλου σημαντική» και το 5 

στην απάντηση «Απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα σημαντική».    

Wong Law Emotional Intelligence Scale. Για τη μέτρηση της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών των Wong και Law (WLEIS, Wong & Law, 2002), 

το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Kafetsios και Zampetakis (2008). Η 

κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε ελληνικές έρευνες. Μία από αυτές 

ήταν η έρευνα των Kafetsios και Zampetakis (2008) για τη μέτρηση της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης 523 Ελλήνων δασκάλων και καθηγητών και έδειξε ότι 
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επιβεβαιώθηκε η παραγοντική δομή, όπως προβλεπόταν στην αρχική κλίμακα των 

Wong και Law. Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ήταν υψηλή (α=0,90). 

Περιλαμβάνει 16 προτάσεις οι οποίες συνιστούν τέσσερεις υποκλίμακες. Κάθε μία 

υποκλίμακα μετρά μία συγκεκριμένη ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης, 

ωστόσο στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε μόνο η συνολική συναισθηματική και όχι 

οι τέσσερις επιμέρους κλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα (Self - Emotion Appraisal) 

μετρά την ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων του εαυτού (π.χ. Πάντα 

καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι πραγματικά). Η δεύτερη υποκλίμακα (Others’ Emotion 

Appraisal) μετρά την ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων (π.χ. 

Πάντα μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι φίλοι μου με βάση την συμπεριφορά 

τους). Η τρίτη υποκλίμακα (Use of Emotion) μετρά την ικανότητα χρήσης των 

συναισθημάτων (π.χ. Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά βάζω τα δυνατά 

μου για να τους πετύχω) και η τέταρτη υποκλίμακα (Regulation of Εmotion) μετρά την 

ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων (π.χ. Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον 

θυμό μου και να αντεπεξέλθω τις δυσκολίες). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

δηλώσουν πόσο διαφωνούν ή πόσο συμφωνούν με το περιεχόμενο καθεμιάς από τις 

16 προτάσεις βάσει μιας κλίμακας Likert 7 βαθμών, όπου το 1 αντιστοιχούσε στην 

απάντηση «Διαφωνώ απόλυτα» και το 7 αντιστοιχούσε στην απάντηση «Συμφωνώ 

απόλυτα». 

Teachers’ Sense of Efficacy Scale. Για τη μέτρηση της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «The Teachers’ Sense of 

Efficacy Scale» (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001), το οποίο έχει σταθμιστεί 

στα ελληνικά δεδομένα και είχε επιδείξει πολύ καλές ψυχομετρικές ιδιότητες από τον 

Τσιγγιλή (2005). Η κλίμακα χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε ελληνικές έρευνες, 

όπως αυτή των Tsigilis, Koustelios και Grammatikopoulos (2010) που έγινε σε 405 
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Έλληνες καθηγητές και έδειξε ότι επιβεβαιώθηκε η παραγοντική δομή της, όπως 

προβλεπόταν στην αρχική κλίμακα των Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy (2001). 

Αποτελείται από 24 προτάσεις που μετρούν τρεις διαστάσεις της 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η 

σύντομη έκδοση της κλίμακας (Tsigilis & Koustelios, 2005), η οποία αποτελείται από 

12 προτάσεις και εξετάστηκε η συνολική αυτοαποτελεσματικότητα και όχι οι 

επιμέρους διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας. Αναλυτικότερα, 4 προτάσεις 

μετρούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες διδακτικές 

στρατηγικές (Efficacy in Instructional Strategies, π.χ. Σε ποιο βαθμό μπορείς να θέτεις 

εύστοχες και κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος;), 4 προτάσεις 

μετρούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην διαχείριση της τάξης 

(Efficacy in Classroom Management, π.χ. Σε ποιο βαθμό μπορείς να ελέγχεις 

συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης;) και 4 προτάσεις μετρούν την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή των μαθητών (Efficacy in 

Student Engagement, π.χ. Σε ποιο βαθμό μπορείς να παρακινείς τους μαθητές που 

δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον;). Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν σε τι βαθμό 

πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι περιγράφει κάθε μία από τις 12 προτάσεις 

βάσει μίας κλίμακας Likert 9 βαθμών, όπου το 1 αντιστοιχούσε στην απάντηση 

«Καθόλου» και το 9 αντιστοιχούσε στην απάντηση «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». 

5.3 Διαδικασία 

Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και παρείχαν επαρκείς οδηγίες για την 

συμπλήρωση τους. Η χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων έγινε με δύο τρόπους: α) 

ηλεκτρονικά και β) έντυπα. Για την ηλεκτρονική χορήγηση και συλλογή των 

ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Survey Monkey. Κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία απεστάλη σε αποφοίτους του 
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μεταπτυχιακού τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα ερωτηματολόγια για τη διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας. Σε κάθε πιθανό συμμετέχοντα απεστάλη ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα 

(e-mail) για το σκοπό και το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, είτε μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των κοινωνικών ομάδων δικτύωσης. Στο 

περιεχόμενο του ενημερωτικού μηνύματος περιλαμβανόταν επίσης και ο σύνδεσμος, 

με την ενεργοποίηση του οποίου ο συμμετέχων οδηγούνταν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, στην οποία υπήρχαν σαφείς οδηγίες για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Η έντυπη χορήγηση και συλλογή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε μέσω του κοινωνικού κύκλου της ερευνήτριας.  Η διανομή και η 

συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε πέντε μήνες.  
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Κεφάλαιο 6 

Αποτελέσματα 

Στην παρούσα εμπειρική έρευνα διερευνήθηκαν δύο στόχοι. Πρώτος στόχος 

ήταν να διερευνηθεί το πόσο σημαντικές αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί συγκεκριμένες 

δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής υφής για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. Στο 

πλαίσιο αυτού του στόχου εξετάσαμε, επίσης, εάν οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών 

για το πόσο σημαντικές αξιολογούν τις συγκεκριμένες ΣΚΔ επηρεάζονται από τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας, βαθμίδα 

εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται). 

Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί το εάν οι εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το πόσο σημαντικές είναι οι ΣΚΔ για έναν «καλό» 

εκπαιδευτικό συνδέονται με τα επίπεδα της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 

τους και την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας τους (βλ. Κεφάλαιο 4, 

Ερευνητικοί Στόχοι-Ερευνητικές Υποθέσεις).  

6.1 Εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ του «καλού» 

εκπαιδευτικού 

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το πόσο σημαντικές 

εκτιμούν για το επάγγελμά τους οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 15 δεξιότητες 

συναισθηματικής και κοινωνικής υφής για έναν/μία καλό/-ή εκπαιδευτικό. Η μέτρηση 

έγινε βάσει της Κλίμακας Αξιολόγησης Συναισθηματικών και Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων του «Καλού Εκπαιδευτικού». Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α της 

κλίμακας ήταν 0.83 που σημαίνει ότι η αξιοπιστία της κλίμακας είναι ικανοποιητική. 

Στη συνέχεια για κάθε μία από τις εξεταζόμενες δεξιότητες υπολογίστηκε ο 

μέσος όρος των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται σε 



 

 51 

φθίνουσα κατάταξη οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων με τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις για τις 15 εξεταζόμενες δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών στις υψηλότερες θέσεις 

βρίσκονται ο αυτοέλεγχος (Μ.Ο.= 4.60, Τ.Α.= 0.51), η ευσυνειδησία (Μ.Ο.= 4.55, 

Τ.Α.= 0.58), η αξιοπιστία (Μ.Ο.= 4.55, Τ.Α.= 0.60), η αυτοπεποίθηση (Μ.Ο.= 4.34, 

Τ.Α.= 0.64) και η ακριβής αυτοαξιολόγηση (Μ.Ο.= 4.31, Τ.Α.= 0.65). Στις 

χαμηλότερες θέσεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται η 

ηγετική ικανότητα (Μ.Ο.= 4.01, Τ.Α.= 0.77), η επιρροή (Μ.Ο.= 3.99, Τ.Α.= 0.68), η 

πρωτοβουλία (Μ.Ο.= 3.94, Τ.Α.= 0.77), η δημιουργία δεσμών (Μ.Ο.= 3.94, Τ.Α.= 

0.77) και η διεκδικητική συμπεριφορά (Μ.Ο.= 3.59, Τ.Α.= 0.83). 

Πίνακας 6.1 

Μέσοι Όροι και Τ.Α. των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις 15 ερευνώμενες 

δεξιότητες 

Ερευνώμενες Δεξιότητες Μ.Ο Τ.Α. 

Αυτοέλεγχος 4.60 0.51 

Ευσυνειδησία 4.55 0.58 

Αξιοπιστία 4.55 0.60 

Αυτοπεποίθηση 4.34 0.64 

Ακριβής αυτοαξιολόγηση 4.31 0.65 

Προσαρμοστικότητα 4.26 0.76 

Συναισθηματική αυτεπίγνωση 4.24 0.62 

Ενσυναίσθηση 4.20 0.71 

Κοινωνική υπευθυνότητα 4.10 0.75 

Οργανωτική επίγνωση 4.09 0.69 

Ηγετική Ικανότητα 4.01 0.77 

Επιρροή 3.99 0.68 

Πρωτοβουλία 3.94 0.77 

Δημιουργία δεσμών 3.94 0.77 

Διεκδικητική συμπεριφορά 3.59 0.83 
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6.2 Διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων στις εκτιμήσεις 

των συμμετεχόντων για τις ΣΚΔ του «καλού» εκπαιδευτικού 

Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν τα ερευνώμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση, η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται, επηρεάζουν τις 

εκτιμήσεις τους ως προς το πόσο σημαντική θεωρούν ότι είναι κάθε μία από τις 15 

δεξιότητες για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. 

6.2.1 Φύλο. Προκειμένου να εξεταστεί εάν διέφεραν σημαντικά οι μέσοι όροι των 

εκτιμήσεων των ανδρών και των γυναικών συμμετεχόντων ως προς τις 15 δεξιότητες 

εφαρμόστηκαν, αναλύσεις διακύμανσης με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε μία από τις 

15 ερευνώμενες δεξιότητες και ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των συμμετεχόντων. 

Όπως φάνηκε, μόνο σε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες, την  «ηγετική 

ικανότητα», οι μέσοι όροι των εκτιμήσεων των ανδρών και των γυναικών 

συμμετεχόντων διέφεραν στατιστικά σημαντικά (F1,135 = 4,532, p = 0.035). 

Ειδικότερα, η «ηγετική ικανότητα» αξιολογήθηκε ως περισσότερο σημαντική για 

έναν «καλό» εκπαιδευτικό από τους άνδρες συμμετέχοντες (Μ.Ο.= 4.24, Τ.Α.= 0.71) 

σε σύγκριση με τις γυναίκες συμμετέχουσες (Μ.Ο.= 3.93, Τ.Α.= 0.77). 

6.2.2 Ηλικία. Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 

συνδέονται με την ηλικία τους. Προκειμένου να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της 

ηλικίας και των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στις 15 δεξιότητες, εφαρμόστηκαν 

αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας και των 15 δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας και εκτιμήσεων των 

συμμετεχόντων παρατηρήθηκε σε τρεις από τις ερευνώμενες δεξιότητες. Ειδικότερα, 

παρατηρήθηκε μια χαμηλή θετική αλλά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 
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ηλικίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεων τους αναφορικά με το πόσο 

σημαντικό χαρακτηριστικό θεωρούν ότι είναι (για έναν «καλό» εκπαιδευτικό) η 

«αυτοπεποίθηση» (r = 0.24, p = 0.006) και η «αξιοπιστία» (r = 0.24, p = 0.007) και η 

«πρωτοβουλία» (r = 0.30, p = 0.001). Ωστόσο, καθώς κατά τους προκαταρκτικούς 

ελέγχους παρατηρήθηκε μια ισχυρή θετική, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

ηλικίας και των χρόνων προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων (r = 0.85, p < 0.001). 

Προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση της ηλικίας με τις 15 δεξιότητες, χωρίς την πιθανή 

επίδραση των χρόνων προϋπηρεσίας εφαρμόστηκαν αναλύσεις μερικής συσχέτισης 

μεταξύ της ηλικίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεων τους για τις 15 

δεξιότητες έχοντας ως μεταβλητή ελέγχου τα χρόνια προϋπηρεσίας. Πράγματι μετά 

την εφαρμογή των αναλύσεων μερικής συσχέτισης παρατηρήθηκε διαφοροποίηση 

των στατιστικά σημαντικών σχέσεων. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μια χαμηλή θετική 

αλλά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας των συμμετεχόντων και των 

εκτιμήσεων τους αναφορικά με το πόσο σημαντικό χαρακτηριστικό θεωρούν ότι είναι 

(για έναν «καλό» εκπαιδευτικό) η «αυτοπεποίθηση» (r = 0.21, p = 0.019) και η 

«αξιοπιστία» (r = 0.20, p = 0.024). 

6.2.4 Χρόνια προϋπηρεσίας. Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν οι εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων συσχετίζονται με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Προκειμένου να 

εξεταστεί η σχέση μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας και των εκτιμήσεων των 

συμμετεχόντων στις 15 δεξιότητες, εφαρμόστηκαν αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των 

χρόνων προϋπηρεσίας και των 15 δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

παρατηρήθηκε μια θετική στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των χρόνων 

προϋπηρεσίας και των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων σε μια από τις ερευνώμενες 

δεξιότητες. Συγκεκριμένα στην «πρωτοβουλία» (r = 0.27, p = 0.001). Λόγω της 

παρατηρούμενης ισχυρής θετικής, στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της ηλικίας 
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και των χρόνων προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων (r = 0.85, p < 0.001) 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις μερικής συσχέτισης μεταξύ των χρόνων 

προϋπηρεσίας και των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων για τις 15 δεξιότητες έχοντας 

ως μεταβλητή ελέγχου την ηλικία τους. Και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκε 

διαφοροποίηση των στατιστικά σημαντικών σχέσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων μερικής συσχέτισης δεν παρατηρήθηκε καμία  

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας και των εκτιμήσεων 

των συμμετεχόντων έχοντας λάβει υπόψη την επίδραση της ηλικίας. 

6.2.3 Βαθμίδα εργασίας στην εκπαίδευση. Προκειμένου να εξεταστεί εάν διέφεραν 

σημαντικά οι μέσοι όροι των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και των συμμετεχόντων που εργάζονται στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις 15 δεξιότητες, εφαρμόστηκαν αναλύσεις 

διακύμανσης με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε μία από τις 15 ερευνώμενες δεξιότητες 

και ανεξάρτητη μεταβλητή τη βαθμίδα εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. Όπως 

φάνηκε, μόνο σε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες, την  «οργανωτική επίγνωση» οι 

μέσοι όροι των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων διέφεραν στατιστικά σημαντικά 

[«οργανωτική επίγνωση» (F1,135 = 4,415, p = 0.037)]. Ειδικότερα, η «οργανωτική 

επίγνωση» αξιολογήθηκε ως περισσότερο σημαντική για έναν καλό εκπαιδευτικό από 

τους συμμετέχοντες που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μ.Ο.= 4,20, 

Τ.Α.= 0,59) από ότι από τους συμμετέχοντες που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Μ.Ο.= 3,95, Τ.Α.= 0,78). Τα παραπάνω αποτυπώνονται συγκεντρωτικά 

στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.2 

Συγκεντρωτικός πίνακας με τις στατιστικά σημαντικές σχέσεις/διαφορές στις εκτιμήσεις 

των συμμετεχόντων ανά διερευνούμενο δημογραφικό παράγοντα. 

Δημογραφικοί παράγοντες Δεξιότητες με στατιστικά σημαντική 

σχέση/διαφορά 

Φύλο Ηγετική ικανότητα (F1,135 = 4,532, p = 

0.035) Άντρες > Γυναίκες 

Ηλικία 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας 

Αυτοπεποίθηση (r = 0.21, p = 0.019)  

Αξιοπιστία (r = 0.20, p = 0.024) 

Καμία στατιστικά σημαντική σχέση 

Βαθμίδα εργασίας στην εκπαίδευση Οργανωτική επίγνωση (F1,135 = 4,415, p = 

0.037) Πρωτοβάθμια > Δευτεροβάθμια 

 

6.3 Διερεύνηση της σχέσης της συνολικής αντιληπτής σημαντικότητας των ΣΚΔ 

με την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοαποτελεσματικότητα 

των συμμετεχόντων 

Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν η συνολική 

σημαντικότητα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στις ΣΚΔ του «καλού» 

εκπαιδευτικού συνδέεται με την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη των ίδιων και 

την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο δεύτερος στόχος της 

έρευνας ήταν απαραίτητο να προηγηθεί η εκτίμηση/μέτρηση (α) της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων 

και (β) της συνολικής σημαντικότητας που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στις 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. 
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Η μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων 

έγινε βάσει του ερωτηματολογίου WLEIS. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α του 

ερωτηματολογίου για την συναισθηματική νοημοσύνη ήταν 0.91 και έδειξε ότι το 

εργαλείο παρουσιάζει πολύ καλή αξιοπιστία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Μ.Ο. = 5.21, Τ.Α. = 0.73). 

Υπενθυμίζεται ότι το εύρος της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε ήταν από 1 (διαφωνώ 

απόλυτα) έως 7 (συμφωνώ απόλυτα).  

Η μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων έγινε βάσει 

του ερωτηματολογίου TSES. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α του 

ερωτηματολογίου για την αυτοαποτελεσματικότητα ήταν 0.84 και έδειξε ότι το 

εργαλείο παρουσιάζει καλή αξιοπιστία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν υψηλό βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας (Μ.Ο. = 6.84, Τ.Α. = 

0.81). Υπενθυμίζεται ότι το εύρος της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε ήταν από 1 

(καθόλου) έως 9 (σε πολύ μεγάλο βαθμό). 

Έχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω προκαταρκτικές αναλύσεις, στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης για να διερευνηθεί εάν η 

συνολική σημαντικότητα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στις ΣΚΔ που 

εξετάστηκαν συνδέεται με την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη τους και την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

Από τις αναλύσεις συσχέτισης (που εμφανίζονται στον Πίνακα 6.3) φάνηκε 

ότι υπάρχει μία χαμηλή θετική, στατιστικά σημαντική σχέση (r = 0.27, p < 0.001) 

ανάμεσα στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τις ΣΚΔ του «καλού» εκπαιδευτικού 

και στη συνολική αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη τους. Αντίστοιχα, από τις 

αναλύσεις συσχέτισης παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μία χαμηλή θετική, στατιστικά 
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σημαντική σχέση (r = 0.29, p < 0.001) ανάμεσα στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 

για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ του «καλού» εκπαιδευτικού και στη συνολική 

αυτοαποτελεσματικότητα. Τέλος, φάνηκε ότι ανάμεσα στη συνολική αντιληπτή 

συναισθηματική νοημοσύνη και στη συνολική αυτοαποτελεσματικότητα των 

συμμετεχόντων υπάρχει μία θετική συσχέτιση (r = 0.55, p < 0.001). Συνολικά τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης για τις τρεις κύριες ερευνώμενες 

μεταβλητές επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι δηλαδή οι εκτιμήσεις 

των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ συνδέονται θετικά με την 

αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη τους και την αυτοαποτελεσματικότητά τους.  

Πίνακας 6.3 

Αποτελέσματα αναλύσεων συσχέτισης των τριών κύριων ερευνώμενων μεταβλητών.  

Ερευνώμενες Μεταβλητές 1 2 3 

1.Εκτιμήσεις ΣΚΔ -   

2. Συναισθηματική Νοημοσύνη 0.271
**

 -  

3. Αυτοαποτελεσματικότητα 0.290
**

 0.555
**

 - 

**: p< 0.001 

 Όπως φάνηκε από την ανάλυση συσχέτισης, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις (βλ. Πίνακας 6.3) μεταξύ των τριών κύριων ερευνώμενων μεταβλητών.  Έτσι, 

προκειμένου να διερευνήσουμε εάν επιβεβαιώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση 

ότι οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ συνδέονται 

θετικά με την αυτοαποτελεσματικότητας τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο της 

συναισθηματικής τους νοημοσύνης εφαρμόστηκε ανάλυση μερικής συσχέτισης, 
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Ειδικότερα, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της συνολικής αντιληπτής σημαντικότητας 

των ΣΚΔ με την αυτοαποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων έχοντας ως 

μεταβλητή ελέγχου την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη των συμμετεχόντων. 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση μερική συσχέτιση (που εμφανίζονται στον Πίνακα 

6.4) υπήρξε μία θετική χαμηλή, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συνολικής 

αντιληπτής σημαντικότητας των ΣΚΔ και της συνολικής αυτοαποτελεσματικότητας 

των συμμετεχόντων αφού ελέγχθηκε η επίδραση της αντιληπτής συναισθηματικής 

νοημοσύνης των συμμετεχόντων.  

Πίνακας 6.4 

Αποτελέσματα αναλύσεων μερικής συσχέτισης της συνολική αντιληπτή σημαντικότητα 

ΣΚΔ, της συνολικής αντιληπτής ΣΝ και της ΑΑ. 

 Μεταβλητές    1                          2 

 

Έλεγχος ΣΝ 

 

1. Εκτιμήσεις ΣΚΔ 

2. ΑΑ 

 

-                             

0.17*                    - 

*. p< 0.05 



Κεφάλαιο 7 

Συζήτηση 

 Στο έβδομο κεφάλαιο της παρούσας εμπειρικής διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως αυτά προκύπτουν από την 

ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ακολουθούν οι περιορισμοί της 

έρευνας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

7.1 Εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τις ΣΚΔ του «καλού» εκπαιδευτικού 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το πόσο σημαντικές 

αξιολογούν για το επάγγελμα τους οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 15 δεξιότητες 

συναισθηματικής και κοινωνικής υφής για έναν καλό εκπαιδευτικό. Ένα γενικό 

σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι συνολικά οι συμμετέχοντες αξιολογούν 

ως σημαντικές τις ΣΚΔ για έναν «καλό» εκπαιδευτικό.  

7.1.1 Οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που εκτιμήθηκαν ως οι πιο 

σημαντικές. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων, σε καθεμία από τις 15 ερευνώμενες δεξιότητες, καταδεικνύουν ότι οι 

συμμετέχοντες αξιολόγησαν το σύνολο των 15 δεξιοτήτων ως «πολύ σημαντικές» ή 

«απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα σημαντικές» για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. Αρχικά 

αξίζει να εξεταστούν οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, βρέθηκαν στις πέντε πρώτες θέσεις, δηλαδή, οι 

δεξιότητες που αξιολογήθηκαν ως οι πλέον σημαντικές για έναν «καλό» 

εκπαιδευτικό. Οι πέντε πρώτες δεξιότητες σε φθίνουσα κατάταξη ήταν: ο 

αυτοέλεγχος, η ευσυνειδησία, η αξιοπιστία, η αυτοπεποίθηση και η ακριβής 

αυτοαξιολόγηση. Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται ότι οι δεξιότητες που αξιολογήθηκαν 
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ως πιο σημαντικές για έναν «καλό» εκπαιδευτικό, κυρίως, αφορούν και εστιάζουν 

στον εαυτό (Goleman, 2001).  

 Είναι ενδιαφέρον ότι, από τις πέντε δεξιότητες με τις υψηλότερες 

αξιολογήσεις, οι τέσσερις πρώτες (ο αυτοέλεγχος, η ευσυνειδησία, η αξιοπιστία και η 

αυτοπεποίθηση) είναι δεξιότητες που προσεγγίζουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας. Ανάλογες έρευνες στο παρελθόν έδειξαν ότι κάποιες από αυτές τις 

συναισθηματικές δεξιότητες αποτελούν χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τις έρευνες των Feldman (1986) και Arnon και Reichel (2007) που 

εστιάζουν στις αξιολογήσεις των μαθητών ο «καλός» εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται 

από τον συνδυασμό δύο σημαντικών στοιχείων, την επαρκή γνώση του αντικειμένου 

που διδάσκει και την προσωπικότητα που διαθέτει. Από τότε που οι ερευνητές 

άρχισαν να προσεγγίζουν και να εξετάζουν τον εκπαιδευτικό ως «ολότητα» και όχι 

μόνο ως «αυθεντία» παρατηρείται στη βιβλιογραφία, που αφορά τα χαρακτηριστικά 

του «καλού» εκπαιδευτικού, ότι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού είναι 

καθοριστικής σημασίας για να αξιολογηθεί ως «καλός». (Ανδρεαδάκης, 2004. Arnon 

& Reichel, 2007. Blishen, 1969. Feldman, 1986. Musgrove & Taylor, 1972. 

Παπανδρέου, 2001. Pozo-Muñoz, Rebolloso-Pacheco & Fernández-Ramírez, 2000). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στο ρόλο της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού δεν συναντάται μόνο στις έρευνες που εστιάζουν 

στις αξιολογήσεις των μαθητών (βλ. μεταξύ άλλων Ανδρεαδάκης, 2004. Arnon & 

Reichel, 2007. Blishen, 1969. Feldman, 1986. Musgrove & Taylor, 1972. 

Παπανδρέου, 2001. Pozo-Muñoz, Rebolloso-Pacheco & Fernández-Ramírez, 2000). 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η αποτελεσματικότητά τους και η 

αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού ως «καλού», δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω 

της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά εξαρτάται επίσης στενά από την 
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προσωπικότητά τους (Arnon & Reichel, 2007. Diamantopoulou et al., 2015. 

Liakopoulou, 2011). Αυτή η θέση υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας που όπως παρατηρήσαμε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν 

συνολικά τις ΣΚΔ ως σημαντικές για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. 

  Ειδικότερα, σε ότι αφορά καθεμία από τις δεξιότητες που αξιολογήθηκαν ως 

πιο σημαντικές μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Στην έρευνα 

των Pozo-Muňoz et al. (2000) αλλά και του Feldman (1986) η ικανότητα του 

αυτοελέγχου αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του «καλού» εκπαιδευτικού. Ένας 

«καλός» εκπαιδευτικός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της διδασκαλίας του εάν  

είναι ικανός να διαχειρίζεται τις παρορμήσεις του, να διατηρεί την ψυχραιμία του και 

να ελέγχει τον εαυτό του και τα συναισθήματα του  σε όλες τις εκφάνσεις του 

(Garner, 2010). Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των 

ερευνών των Ghonsooly και Ghanizadeh (2013) και των Gol και Royaei (2013), που 

εξέτασαν κατά πόσο συνδέονται η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών με την ικανότητα της αυτορρύθμισης και την επαγγελματική τους 

απόδοση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών παρατηρήθηκε ότι η απόδοση των 

εκπαιδευτικών και η αυτοαποτελεσματικότητα τους συνδέονται αμοιβαία με την 

ικανότητα τους να ελέγχουν τον εαυτό τους. Επίσης, ένας «καλός» εκπαιδευτικός 

οφείλει να είναι ευσυνείδητος ως επαγγελματίας, να αναλαμβάνει την ευθύνη των 

πράξεών του και της συμπεριφοράς του, να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια 

για να επιτελέσει τον ρόλο του ως εκπαιδευτικός. 

Επίσης, η ικανότητα της αξιοπιστίας αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντική από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ένας «καλό» εκπαιδευτικός οφείλει να μην είναι 

ανακόλουθος των λόγων του, να διατηρεί αξίες όπως η τιμιότητα και η ακεραιότητα 

του χαρακτήρα του και να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους μαθητές 
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όσο και με τους συναδέλφους του. Σύμφωνα με τους Kutnick και Jules (1993), οι 

μαθητές αξιολογούν ως σημαντική την ικανότητα της αξιοπιστίας για έναν «καλό» 

εκπαιδευτικό καθώς έτσι θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και 

εποικοδομητικό κλίμα μέσα στην τάξη και θα αποτελέσει το κατάλληλο πρότυπο για 

τους μαθητές του, όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος.  

Άλλη μία δεξιότητα που αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες ως πολύ 

σημαντική για έναν «καλό» εκπαιδευτικό είναι η αυτοπεποίθηση. Όπως και οι 

προηγούμενες δεξιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, έτσι και η αυτοπεποίθηση 

είναι δεξιότητα που αφορά στον εαυτό (Goleman, 2001). Επιπλέον, σύμφωνα με τον 

Boyatzis (1982) είναι ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται θετικά με την καλύτερη 

επαγγελματική απόδοση. Συγκεκριμένα, σε έρευνα του Boyatzis (1982) ανάμεσα σε 

διευθυντές και στελέχη, ο υψηλός βαθμός αυτοπεποίθησης που είχαν τους διέκρινε 

ως τους καλύτερους εργαζόμενους συγκριτικά με αυτούς που είχαν χαμηλότερη 

αυτοπεποίθηση. Όπως αναφέρουν οι Benabou και Tirole (2002), η αυτοπεποίθηση 

μπορεί να ισχυροποιήσει το «εγώ» τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο και ενισχύει την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική 

τους επάρκεια. Ο βαθμός αυτοπεποίθησης που έχει ένας εκπαιδευτικός επηρεάζει 

θετικά τα προσωπικά του κίνητρα και την επαγγελματική του απόδοση και κατ’ 

επέκταση ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών του και τη δική τους απόδοση.  

Τέλος, στην πέμπτη υψηλότερη θέση βρέθηκε η δεξιότητα «ακριβούς 

αυτοαξιολόγησης» που αφορά στην ορθή εκτίμηση των προσωπικών δυνατοτήτων 

και περιορισμών. Πρόκειται και πάλι για μία δεξιότητα που εστιάζει στον εαυτό 

(Goleman, 2001) και ειδικότερα για μία δεξιότητα που συνδέεται με υψηλή 

αποτελεσματικότητα και άριστες εργασιακές επιδόσεις (Boyatzis, 1982). Σύμφωνα με 

τον Boyatzis (1982) η ικανότητα της ακριβούς αυτοαξιολόγησης είναι το «κλειδί» για 
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να συνειδητοποιήσει κανείς τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους ως επαγγελματίας. Σε 

έρευνα που διεξήχθη σε εκατοντάδες στελέχη δώδεκα διαφορετικών οργανισμών η 

ακριβής αυτοαξιολόγηση ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανώτερης απόδοσης 

των στελεχών στην εργασία τους (Boyatzis, 1982). Τα άτομα που έχουν την 

ικανότητα της ακριβούς αυτοαξιολόγησης έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων και των 

περιορισμών τους, αναζητούν ανατροφοδότηση, μαθαίνουν από τα λάθη τους και 

γνωρίζουν σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθούν. 

7.1.2 Οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που εκτιμήθηκαν ως λιγότερο 

σημαντικές. Στη συνέχεια, αξίζει να αναφερθούμε και στις δεξιότητες που 

κατατάχτηκαν στις πέντε τελευταίες θέσεις ως προς τις εκτιμήσεις των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Οι δεξιότητες αυτές ήταν η ηγετική ικανότητα, η επιρροή, η 

πρωτοβουλία, η δημιουργία δεσμών και η διεκδικητική συμπεριφορά. Αν και οι 

δεξιότητες αυτές κατατάχθηκαν τελευταίες, σε σύνολο 15 δεξιοτήτων 

συναισθηματικής και κοινωνικής υφής, δεν σημαίνει ότι θεωρούνται από τους 

συμμετέχοντες ως μη σημαντικές αλλά ότι αξιολογήθηκαν ως λιγότερο σημαντικές 

από τις υπόλοιπες.  

Η ικανότητα της δημιουργίας δεσμών φαίνεται να είναι σημαντική για να 

χαρακτηριστεί ένας εκπαιδευτικός «καλός». Ο «καλός» εκπαιδευτικός οφείλει να 

αναπτύσσει κοινωνικά δίκτυα σχέσεων με τους μαθητές του και να γνωρίζει ποια 

είναι η δυναμική της ομάδας μέσα στην τάξη του για να μπορεί να θέτει τους 

ανάλογους στόχους. Σε έρευνα του Angelo (1996) οι μαθητές εκτιμούν τη δημιουργία 

και τη θεμελίωση διαπροσωπικών σχέσεων ως ιδιαιτέρως σημαντική για έναν «καλό» 

εκπαιδευτικό. Επίσης, η ηγετική ικανότητα και η ικανότητα της επιρροής 

αξιολογήθηκαν ως σημαντικές από τους συμμετέχοντες. Ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ηγέτη και του καθοδηγητή της ομάδας και ασκώντας, 
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εκ της θέσεως του επιρροή στην ομάδα μπορεί να καταφέρει να κινητοποιήσει τους 

μαθητές του ώστε να θέσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους έχοντας ενεργό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να εντάσσονται σε 

ομάδες, να αναλαμβάνουν ρόλους, να δημιουργούν σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας και, ουσιαστικά, να έχουν ενεργό ρόλο στην τάξη. 

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι δεξιότητες όπως είναι η πρωτοβουλία και η 

διεκδικητική συμπεριφορά κατατάχθηκαν στις τελευταίες θέσεις. Μία πιθανή 

ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για δεξιότητες που έχουν περισσότερο 

διαχειριστικό/διοικητικό χαρακτήρα, αλλά και δεξιότητες που δεν είναι εύκολο να 

εκδηλωθούν  στο υπάρχον στενό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο μεγάλος όγκος της 

διδακτέας ύλης, το αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα και ο περιορισμένος χρόνος 

περιορίζει τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να είναι δημιουργικοί, αυθόρμητοι και 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Acar 

(2001) οι κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσει κάποιος έχουν να κάνουν με τα δικά 

του συναισθήματα για να σκέφτεται πιο αποτελεσματικά, να δείχνει κατανόηση στους 

άλλους, να χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις, να αναλαμβάνει ευθύνες, να επηρεάζει τους 

άλλους, να αναπτύσσει ηγετικές ικανότητες, να έχει συλλογική και ομαδική δράση, 

να οικοδομεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης, να αντιστρέφει τα αρνητικά 

συναισθήματα σε εποικοδομητικά και να εξελίσσει συνεχώς τον εαυτό του. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί με κοινωνικές δεξιότητες συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για 

να επιτύχουν κοινούς στόχους, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των συναδέλφων και 

των μαθητών τους, οικοδομούν ομαδικό πνεύμα στην τάξη και είναι ανοιχτοί στην 

κριτική καθώς επιθυμούν να βελτιώνονται και να γίνονται καλύτεροι (Acar, 2001, βλ. 

Birol, Atamtürk, Silman & Sensoy, 2009) 
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7.2 Επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στις εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων για τις ΣΚΔ του «καλού» εκπαιδευτικού 

 Έπειτα από τη διερεύνηση της σημαντικότητας των ΣΚΔ από τους 

συμμετέχοντες για έναν «καλό» εκπαιδευτικό, εξετάσαμε την επίδραση των 

δημογραφικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας και βαθμίδα 

εργασίας στην εκπαίδευση) στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. 

Όπως διαπιστώθηκε το φύλο επηρεάζει μία μόνο από τις ερευνώμενες 

δεξιότητες, την «ηγετική ικανότητα». Ειδικότερα, οι άντρες συμμετέχοντες 

αξιολόγησαν ως πιο σημαντική την «ηγετική ικανότητα» από τις γυναίκες. Μία 

πιθανή ερμηνεία σε αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί από τα στερεότυπα που 

διέπουν τη σχέση των δύο φύλων με την ηγεσία, αλλά και τη διαφορετική 

αντιμετώπιση αντρών και γυναικών στο χώρο της εργασίας, με τους άντρες να 

καταλαμβάνουν περισσότερες θέσεις ευθύνης ή και υψηλότερες στην ιεραρχία. 

Σύμφωνα με έρευνα των Lee, Smith και Cioci (1993) σε δείγμα 9000 εκπαιδευτικών, 

παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων στα οποία εργάζονται συμβάλλει 

στη μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών στο αξίωμα του διευθυντή. Έτσι, ενώ οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά όταν 

εργάζονται σε σχολεία που έχουν είτε γυναίκα είτε άντρα διευθυντή, οι άντρες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους λιγότερο ισχυρούς όταν εργάζονται σε 

σχολεία που έχουν γυναίκα διευθύντρια.  

Σε ότι αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων, (ελέγχοντας την επίδραση των 

χρόνων προϋπηρεσίας τους), φάνηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες 

αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις δεξιότητες της «αυτοπεποίθησης» και την 
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«αξιοπιστία» συγκριτικά με τους μικρότερους σε ηλικία. Ίσως η διαφοροποίηση αυτή 

να οφείλεται ότι η πίστη στον «εαυτό», η ακεραιότητα και η αξιοπιστία είναι 

χαρακτηριστικά που εκτιμώνται περισσότερο, εντός και εκτός εργασιακού πλαισίου, 

από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τον Huberman (1988) οι εκπαιδευτικοί 

που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία τείνουν να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και 

αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους, να είναι πιο ευτυχισμένοι και λιγότερο ευάλωτοι σε 

τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που 

είναι μικρότεροι σε ηλικία και παρουσιάζονται περισσότερο αντισυμβατικοί και πιο 

ευχάριστοι κατά την διδασκαλία τους. 

Σε ότι αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, (ελέγχοντας την 

επίδραση της ηλικίας τους), φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι οι δεξιότητες δεν 

επηρεάζονται από τα χρόνια εργασίας τους. Μία πιθανή ερμηνεία σε αυτό είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί, είτε είναι νεοεισερχόμενοι είτε εργάζονται ήδη κάποια χρόνια στον 

εκπαιδευτικό χώρο, φαίνεται ότι έχουν μια κοινή εικόνα για τον «καλό» εκπαιδευτικό 

και τις δεξιότητες που αυτός έχει. Οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων δεν 

παρουσιάζουν διαφορές, καθώς η εικόνα που έχουν σχηματίσει για τον «καλό» 

εκπαιδευτικό είναι διαμορφωμένη από τα πρώτα χρόνια εμπλοκής τους στην 

εκπαίδευση και, προφανώς, παραμένει σταθερή. 

Σε ότι αφορά τη βαθμίδα εργασίας των συμμετεχόντων, φάνηκε από τα 

αποτελέσματα ότι η δεξιότητα που επηρεάζεται είναι η «οργανωτική επίγνωση». 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

αξιολόγησαν ως πιο σημαντική την «οργανωτική επίγνωση» συγκριτικά με τους 

συμμετέχοντες που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια πιθανή ερμηνεία 

για τη διαφορά αυτή μπορεί να δοθεί εξετάζοντας το πώς ορίστηκε η συγκεκριμένη 

δεξιότητα στο ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, η «οργανωτική επίδραση» ορίζεται ως 
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«η αναγνώριση των σχέσεων και των κρίσιμων κοινωνικών δικτύων που 

αναπτύσσονται σε μία ομάδα ατόμων. Η κατανόηση του πως η δυναμική μιας ομάδας 

αναπτύσσεται και επηρεάζει τα άτομα εντός και εκτός της ομάδας» (βλ. Πλατσίδου, 

2010). Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκουν κατά κανόνα σε 

μικρότερες αριθμητικά τάξεις και έχουν να κάνουν με μαθητές μικρότερης ηλικίας. 

Ως εκ τούτου, μπορεί για τους εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 

συγκεκριμένη δεξιότητα να καθίσταται και πιο απαραίτητη και πιο εύκολη στο να 

εκφραστεί σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

7.3 Σχέση της συνολικής αντιληπτής σημαντικότητας των ΣΚΔ με την αντιληπτή 

συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοαποτελεσματικότητα των 

συμμετεχόντων 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό 

τους μπορεί - μαζί και με άλλους παράγοντες- να επηρεάσει και την εικόνα που έχουν 

για τον «καλό» εκπαιδευτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, επόμενος στόχος της έρευνας ήταν 

να εξεταστεί εάν οι συνολικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τις 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού συνδέονται 

με την αντιληπτή συναισθηματική τους νοημοσύνη και το βαθμό της 

αυτοαποτελεσματικότητας τους. Με πιο απλά λόγια, επιχειρήθηκε να απαντηθεί το 

ερώτημα εάν οι πιο συναισθηματικά «έξυπνοι» συμμετέχοντες ή/και αυτοί με την 

υψηλότερη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας εκτιμούν διαφορετικά τη σημασία 

των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για έναν «καλό» εκπαιδευτικό σε 

σύγκριση με τους λιγότερο συναισθηματικά «έξυπνους» ή/και με αυτούς με την  

χαμηλότερη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας.  
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Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη 

των συμμετεχόντων δεν συνδεόταν με τις εκτιμήσεις τους, ενώ αντίθετα υπήρχε μια 

θετική -στατιστικά σημαντική- σχέση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας των 

συμμετεχόντων και των εκτιμήσεων τους ως προς τη σημαντικότητα των 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για έναν καλό «εκπαιδευτικό». Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερο επίπεδο 

αυτοαποτελεσματικότητας και όχι -όπως ίσως θα ανέμενε κανείς- οι πιο 

συναισθηματικά «έξυπνοι» είναι αυτοί που τείνουν να αξιολογούν ως πιο σημαντικές 

τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. Το 

στοιχείο αυτό οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι η συναισθηματική 

νοημοσύνη ή η «ευαισθησία» αυτή που επηρεάζει την αντιληπτή σημαντικότητα των 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για έναν «καλό» εκπαιδευτικό, αλλά ο 

βαθμός αυτοαποτελεσματικότητας και αντιληπτής επάρκειας ως εκπαιδευτικού 

(Bandura, 1997. Tschannen-Moran, et al., 1998. Tschannen-Moran & Hoy, 2001). 

Μία πιθανή ερμηνεία του αποτελέσματος αυτού μπορεί να είναι ότι οι 

συμμετέχοντες με υψηλότερο βαθμό αυτοαποτελεσματικότητας με κάποιο τρόπο 

«προβάλλουν» το αίσθημα υψηλής επαγγελματικής επάρκειας στις εκτιμήσεις τους. 

Μπορεί δηλαδή οι συμμετέχοντες με υψηλότερο επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας 

να αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για 

έναν «καλό» εκπαιδευτικό γιατί απλά «καθρεφτίζουν» στις εκτιμήσεις τους την 

αίσθησή τους ότι είναι ικανοί να εκδηλώσουν περισσότερες ή/και σε μεγαλύτερη 

ένταση συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ότι μπορούν δηλαδή να 

προσεγγίσουν πληρέστερα το πρότυπο του «καλού» εκπαιδευτικού σε όρους 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
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Το εύρημα αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, φαίνεται ωστόσο να απηχεί 

τα αποτελέσματα ερευνών των Bandura (1997) και των Tschannen-Moran και Hoy  

(2001) που κάνουν λόγο για τον καθαριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας στην εργασιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Όπως 

αναφέρουν και οι Salguero, Extremera, Cabello και Fernández-Berrocal (2014) η 

πίστη που έχει ένας εκπαιδευτικός στον εαυτό του και στις ικανότητες του αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την αναγνώριση και αξιολόγηση χαρακτηριστικών που 

πρέπει να διαθέτει έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως «καλός» εκπαιδευτικός. Δηλαδή, 

φαίνεται ότι οι συναισθηματικά έξυπνοι και «κυρίως» αυτοί που θεωρούν τους 

εαυτούς τους πιο αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς τείνουν να αξιολογούν και πιο 

σημαντικές τις ΣΚΔ για έναν «καλό» εκπαιδευτικό, ενδεχομένως, γιατί απλά θεωρούν 

τους εαυτούς τους πιο ικανούς να τις εκδηλώσουν.   

7.4 Συμπεράσματα  

Συνολικά, τρία είναι τα κύρια συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από 

την παρούσα ερευνητική εργασία. Πρώτο, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να θεωρούν 

εξαιρετικά σημαντικές τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για έναν 

«καλό» εκπαιδευτικό προτάσσοντας μάλιστα αυτές που εστιάζουν στον «εαυτό» και 

που προσεγγίζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως ο 

αυτοέλεγχος, η ευσυνειδησία, η αξιοπιστία, η αυτοπεποίθηση και η ακριβής 

αυτοαξιολόγηση. Δεύτερο, τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία) 

αλλά και τα ειδικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά (χρόνια προϋπηρεσίας και 

βαθμίδα εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων επηρεάζουν ελάχιστα την εικόνα τους για 

τον «καλό» εκπαιδευτικό. Φαίνεται, λοιπόν, πόσο σημαντική και καθοριστική είναι η 

επίδραση των ευρύτερων ιστορικών, πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων στην 

διαμόρφωση της αντίληψης του ποιος είναι ο «καλός» εκπαιδευτικός. Η εικόνα που 
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έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον «καλό» εκπαιδευτικό είναι ουσιαστικά διαμορφωμένη 

πριν καν εισέλθουν οι ίδιοι στο διδασκαλικό επάγγελμα. Τέλος, οι εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα των ΣΚΔ για έναν «καλό» εκπαιδευτικό 

αντανακλούν σε ένα βαθμό τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και την 

αυτοαποτελεσματικότητα τους. Ειδικότερα, ο υψηλός βαθμός 

αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, και όχι η αντιληπτή συναισθηματική 

τους νοημοσύνη, φάνηκε να συνδέεται με το πόσο σημαντικές αξιολογούν τις 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για έναν «καλό» εκπαιδευτικό. 

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθούμε στους περιορισμούς που διέπουν την 

παρούσα έρευνα. Κάποιοι κύριοι περιορισμοί είναι ο σχετικά μικρός αριθμός των 

συμμετεχόντων καθώς και ότι τα δεδομένα ήταν αποκλειστικά ποσοτικά και 

συλλέχτηκαν με ερωτηματολόγια αυτοαναφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, τυχόν 

ανάλογες μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αμβλύνουν τους περιορισμούς 

αυτούς εξετάζοντας μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων, ερευνώντας περισσότερες 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και συνδυάζοντας ποιοτικές και 

ποσοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων.  

Η συμβολή της παρούσας έρευνας κρίνεται σημαντική για μια σειρά από 

λόγους. Συμπληρώνει τη σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία που εστιάζει στις 

αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο 

«καλός» εκπαιδευτικός και εν γένει για τις πτυχές του επαγγέλματος τους. Επιπλέον, 

προσφέρει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς 

καταδεικνύει το πώς οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό τους και 

για την επαγγελματική τους επάρκεια μπορούν να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις τους για 

το επάγγελμα τους.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθούν η σημαντικότητα συγκεκριμένων 

ικανοτήτων/δεξιοτήτων συναισθηματικής υφής, η διαχείριση των συναισθημάτων, καθώς και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δουλειά τους.  Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και 

οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ερευνητικούς σκοπούς.  Πριν 

προχωρήσετε στις απαντήσεις παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.  Το μόνο που χρειάζεται 

είναι να είστε ειλικρινής στις απόψεις σας, καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 

 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας! 

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

Φύλο:   

Άνδρας     Γυναίκα  

 

Ηλικία: __________  

 

Χρόνος προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση: ___________ 

 

 

  Εργάζεστε στην: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση    

     Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
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A' Μέρος 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται 15 ικανότητες/δεξιότητες συναισθηματικής υφής. Θα θέλαμε να απαντήσετε 

πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι κάθε μία από τις περιγραφόμενες ικανότητες/δεξιότητες για 

έναν/μία καλό/-ή εκπαιδευτικό (όπως και αν ορίζετε, προσωπικά, τον/την «καλό/-ή εκπαιδευτικό»). 

Παρακαλούμε σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο, με βάση την παρακάτω κλίμακα: 

Καθόλου ή σχεδόν 

καθόλου 

σημαντική 

Λίγο 

σημαντική 

Μετρίως 

σημαντική 

Πολύ 

σημαντική 

Απόλυτα ή σχεδόν 

απόλυτα 

σημαντική 

1 2 3 4 5 

 

Θεωρώ ότι ο καλός καθηγητής διαθέτει:  

 

Βαθμός 

σημαντικότητας: 

Συναισθηματική αυτοεπίγνωση 

Η αναγνώριση των προσωπικών συναισθημάτων και των επιδράσεών τους. Η 

κατανόηση του πως συνδέονται τα συναισθήματα με τις σκέψεις και τις ενέργειες του 

ατόμου. 

1     2     3     4     5 

Ακριβή αυτοαξιολόγηση 

Η αναγνώριση των προσωπικών δυνατοτήτων και περιορισμών.  
1     2     3     4     5 

Αυτοπεποίθηση 

Η βεβαιότητα για την προσωπική αξία και τις προσωπικές δυνατότητες. Η διατήρηση 

της  αποφασιστικότητας και της σταθερότητας ακόμα και σε συνθήκες αβεβαιότητας.  

1     2     3     4     5 

Αυτοέλεγχο 

Η διαχείριση των παρορμητικών και αγχωτικών συναισθημάτων και η διατήρηση 

καθαρής σκέψης ακόμα και σε συνθήκες πίεσης. 

1     2     3     4     5 

Αξιοπιστία 

Η διατήρηση των αξιών τιμιότητας και ακεραιότητας. Η δημιουργία και διατήρηση 

αξιόπιστων σχέσεων εμπιστοσύνης, ευυποληψίας και ηθικής.     

1     2     3     4     5 

Ευσυνειδησία 

Η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για τις πράξεις και τη συμπεριφορά. Η τήρηση 

προσωπικών δεσμεύσεων και υποσχέσεων.   

1     2     3     4     5 

Προσαρμοστικότητα 

Η ευελιξία στην αντιμετώπιση της αλλαγής. Η δυνατότητα ομαλής διαχείρισης 

πολλαπλών απαιτήσεων, εναλλασσόμενων προτεραιοτήτων και ταχέων αλλαγών. 

1     2     3     4     5 

Πρωτοβουλία 

Η ετοιμότητα για προσωπική δράση, όποτε υπάρχει ευκαιρία και η ανάληψη δράσης 

προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι επιπλέον εκείνων που απαιτούνται. 

 

1     2     3     4     5 

Ενσυναίσθηση 

Η δυνατότητα αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων και της προοπτικής 

των άλλων. Η ουσιαστική επικοινωνία και η ενεργή κινητοποίηση προς την 

υπεράσπιση των συμφερόντων των άλλων. 

1     2     3     4     5 
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Β’ Μέρος 

Στη συνέχεια ακολουθούν 16 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν στο πώς διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας 

γενικά. Θα θέλαμε να σημειώσετε με έναν κύκλο τον βαθμό που κάθε πρόταση εκφράζει το πώς 

αισθάνεστε. Παρακαλούμε σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο, με βάση την 

παρακάτω κλίμακα: 

 

 

 

 

Οργανωτική επίγνωση 

Η αναγνώριση των σχέσεων και των κρίσιμων κοινωνικών δικτύων που 

αναπτύσσονται σε μία ομάδα ατόμων. Η κατανόηση του πως η δυναμική μιας ομάδας 

αναπτύσσεται και επηρεάζει τα άτομα εντός και εκτός αυτής. 

1     2     3     4     5 

Επιρροή 

Η άσκηση αποτελεσματικής πειθούς με την χρήση των κατάλληλων μεθόδων. Η 

δυνατότητα επίτευξης συναίνεσης και υποστήριξης.  

1     2     3     4     5 

Ηγετική ικανότητα 

Η έμπνευση, η καθοδήγηση ατόμων και ομάδων. Η δυνατότητα δημιουργίας κοινών 

οραμάτων και στόχων για την επίτευξη των οποίων τα άτομα επιθυμούν να συμβάλλουν 

ενεργά. 

1     2     3     4     5 

Δημιουργία δεσμών 

Η ανάπτυξη και διατήρηση στενών, μη τυπικών σχέσεων με τα μέλη της ομάδας αλλά 

και μεταξύ αυτών.   

1     2     3     4     5 

Διεκδικητική συμπεριφορά 

Η ικανότητα για έκφραση συναισθημάτων, πεποιθήσεων και σκέψεων για υπεράσπιση 

των προσωπικών, και όχι μόνο, δικαιωμάτων με μη καταστρεπτικό τρόπο.  

1     2     3     4     5 

Κοινωνική υπευθυνότητα 

Η ικανότητα συμμετοχής στην κοινωνική ομάδα με εποικοδομητικό τρόπο. 
1     2     3     4     5 

Καθόλου ή σχεδόν 

καθόλου 

σημαντική 

Λίγο 

σημαντική 

Μετρίως 

σημαντική 

Πολύ 

σημαντική 

Απόλυτα ή σχεδόν 

απόλυτα 

σημαντική 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ 

Αρκετά 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ, 

Ούτε 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
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Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ 

Αρκετά 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ, 

Ούτε 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω (έχω μια καλή αίσθηση) 

το γιατί αισθάνομαι τα συναισθήματα που νοιώθω (έτσι όπως 

αισθάνομαι). 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Πάντα μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι φίλοι μου με 

βάση την συμπεριφορά τους 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά βάζω τα 

δυνατά μου για να τους πετύχω 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον θυμό μου και να 

αντεπεξέλθω τις δυσκολίες. 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων των άλλων 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Πάντα ‘λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα άξιο και ικανό άτομο. 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Είμαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα συναισθήματά μου 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι πραγματικά 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Είμαι ευαίσθητος στα συναισθήματα και την συγκινησιακή 

κατάσταση των άλλων ανθρώπων 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω γρήγορα 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων των ανθρώπων 

γύρω μου 

 

1        2        3        4        5        6        7 
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Γ' Μέρος 

Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τις αιτίες που 

δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των σχολικών τους δραστηριοτήτων. Θα θέλαμε 

να σημειώσετε με έναν κύκλο τον βαθμό που κάθε πρόταση σας εκφράζει περισσότερο, βάσει της 

παρακάτω κλίμακας: 

 

 

Καθόλου 

  

Σε κάποιο 

 βαθμό 

  

Σε μικρό 

βαθμό 

  

Σε μεγάλο 

βαθμό 

  

Σε πολύ 

 μεγάλο βαθμό 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το καλύτερο 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου 

 

1        2        3        4        5        6        7 

Σε ποιο βαθμό μπορείς …  

 

…να ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να παρακινείς τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να ηρεμείς ένα μαθητή που είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να βοηθάς του μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της μάθησης;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να θέτεις εύστοχες και κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να κάνεις τα παιδιά να συμμορφώνονται με τους κανόνες της τάξης;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να κάνεις τους μαθητές να πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά 

στις σχολικές εργασίες;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να καθιερώσεις ένα σύστημα διοίκησης της τάξης;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να χρησιμοποιείς διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών σου;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας & τον χρόνο σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…να δίνεις εναλλακτική εξήγηση ή παράδειγμα, όταν οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάτι που δίδαξες;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να βοηθάς τις οικογένειες, ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να τα πάνε καλά στο σχολείο;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

…να εφαρμόζεις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη σου;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 


