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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία βασικό σκοπό είχε τη διερεύνηση του επιπέδου αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και 

των πηγών διαμόρφωσής της. Επιπλέον, μέσα στους σκοπούς της έρευνας ήταν η 

ανίχνευση των προσεγγίσεων που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ, προκειμένου 

να διαχειρισθούν τη διδασκαλία και τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη τους. Στη 

συνέχεια, διερευνήθηκε η πιθανή σχέση της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών με 

τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν για τη διαχείριση της τάξης τους, ενώ εξετάστηκε η 

επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών τόσο στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους όσο και στις προσεγγίσεις διαχείρισης, που εφαρμόζουν στην 

τάξη τους. Για τους ερευνητικούς σκοπούς αξιοποιήθηκε η μεικτή μέθοδος με το 

συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και ακολούθησε η μεθοδολογική 

τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 123 εκπαιδευτικοί 

των ΕΠΑ.Λ. των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ενώ στο πλαίσιο της ποιοτικής 

έρευνας διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 7 εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. Από 

τα συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. διαθέτουν 

αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας και ακολουθούν το παρεμβατικό 

μοντέλο ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς και το αλληλεπιδραστικό αναφορικά με 

τη διαχείριση της διδασκαλίας. Επίσης εντοπίστηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα την 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. τους και στις προσεγγίσεις που 

ακολουθούν στην τάξη τους, δηλαδή ο υψηλός βαθμός αυτό-αποτελεσματικότητας σχετίζεται 

με μη παρεμβατικές προσεγγίσεις, ενώ είχε θετική συσχέτιση με τη διαχείριση της 

συμπεριφοράς. Από τα εξεταζόμενα ατομικά χαρακτηριστικά η εμπειρία και η ηλικία 

διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται θετικά τόσο με την αυτό-αποτελεσματικότητα όσο και με τις 

προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης. Οι πιο βασικές πηγές διαμόρφωσης του αισθήματος 

της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι η προσωπική εμπειρία, η εμπειρία μέσω προτύπων 

και η κοινωνική πειθώ. Επίσης μέσα από τη μεθοδολογική τριγωνοποίηση αναδείχθηκαν 

οι παράγοντες (εξωτερικοί και εσωτερικοί) που επηρεάζουν την αυτό-αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και η ανάγκη επαγγελματικής ενδυνάμωσης τους σε θέματα 

διαχείρισης τάξης. 

Λέξεις - κλειδιά: αυτό-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ.,  προσεγγίσεις διαχείρισης 

τάξης,  πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας,  επαγγελματική ενδυνάμωση 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study was to investigate the level of vocational teachers’ self-

efficacy and its sources. In addition, among the purposes of the research was the detection 

of approaches used by vocational teachers (EPAL), in order to manage the teaching and 

behavior of students in their classroom. Then, the possible relationship between teachers 

'self-efficacy and the approaches they implement to their classroom management was 

investigated, while the effect of teachers' individual characteristics on both their self-

efficacy and the management approaches they apply in their classroom was examined. For 

the purposes of the current research, the mixed method was used combining both  

quantitative and qualitative research, followed by the methodological triangulation of the 

results. In the quantitative research  123 of  Thessaloniki’s and Chalkidiki’s Vocational 

schools (EPAL) participated, while in the context of the qualitative research, semi-

structured interviews were conducted with 7 teachers of EPAL. From the conclusions of 

the research it was found that the teachers of EPAL  have a fairly satisfactory level of self-

efficacy and follow the interventive model in terms of behavior management and the 

interactive one in terms of teaching management. A negative correlation was also 

identified between the self-efficacy of the teachers of EPAL and the approaches that they  

follow in their classroom, ie the high degree of self-efficacy is associated with non-

interventional approaches, while it had a positive correlation with behavior 

management. From the individual characteristics examined, experience and age were found 

to be positively related to both self-efficacy and classroom management approaches. The 

most basic sources of self-efficacy are personal experience, vicarious experience and social 

persuasion. Also, through the methodological triangulation, the factors (external and 

internal) that affect the self-effectiveness of the teachers of EPAL and the need for their 

professional empowerment with regard to the classroom management emerged. 

 

Keywords: Vocational teachers’ self-efficacy, classroom management approaches, 

sources of self-efficacy beliefs, professional empowerment. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια 

μέρος της των στρατηγικών της Ενωμένης Ευρώπης (ΕΕ) με στόχο την ανάπτυξη 

νέων προσεγγίσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση που θα συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της οικονομίας, στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας, στην ολόπλευρη 

αξιοποίηση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών, τη σύνδεσή της ΕΕΚ με την 

αγορά εργασίας, την άρση των κοινωνικών στερεοτύπων και την εξασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο η ΕΕΚ συνεχίζει να θεωρείται υποδεέστερη συγκριτικά 

με τη γενική εκπαίδευση παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να καταστεί ελκυστική 

επιλογή. 

Στη χώρα μας η επαγγελματική εκπαίδευση έχει μία «πολύπαθη» πορεία η ανάλυση 

και περιγραφή της οποίας δεν αποτελεί μέρος της παρούσας έρευνας και του 

αντικειμένου μελέτης μας. Ωστόσο, οι αντιφάσεις που διατρέχουν το θεσμικό πλαίσιο 

της ΕΕΚ, οι συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, τα χρόνια 

προβλήματα υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος, η έλλειψη 

διασύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σε συνδυασμό 

με το χαμηλό status της ΕΕΚ στη χώρα μας είναι στοιχεία που συνδέονται άμεσα και 

έμμεσα τόσο με τη σχολική μονάδα  στο σύνολό της όσο και με τους εκπαιδευτικούς, 

οι οποίοι καλούνται να επιτελέσουν ένα ρόλο απαιτητικό, να υπερκεράσουν όλα τα 

εμπόδια που αφορούν το θεσμικό τους ρόλο, καλύπτοντας κενά και αδυναμίες του 

συστήματος που υπηρετούν. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα 

που προσδιορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και τον κύριο φορέα υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί για να διαδραματίσουν με επιτυχία το 

ρόλο τους χρειάζονται πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στο εργασιακό τους περιβάλλον και 

ολοκληρωμένη υποστήριξη στο πολυσύνθετο έργο τους, ώστε να νιώθουν 
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αποτελεσματικοί και να διαχειρίζονται δυναμικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά μέσα στην τάξη τους. 

Ως εκπαιδευτικός με θητεία στα ΕΠΑΛ διαπίστωσα ότι η διαχείριση της τάξης είναι 

ένα απαιτητικό έργο, καθώς στην καθημερινή εκπαιδευτική  πρακτική εκδηλώνονται 

περιστατικά προβληματικής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη που απορρυθμίζουν το 

μαθησιακό κλίμα και εμποδίζουν την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επομένως, κρίθηκε σκόπιμο να εξετάσουμε τις πηγές  που διαμορφώνουν το αίσθημα 

της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και τους παράγοντες 

(εσωτερικοί και εξωτερικοί) που συμβάλλουν στην αποτελεσματική Διαχείριση της Τάξης. 

Η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ καθίσταται αναγκαία σε 

μία εποχή που η ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

αποτελεί προτεραιότητα και η ανάδειξη τόσο του επαγγελματικού όσο και του 

κοινωνικού ρόλου της υπαγορεύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

των ΕΠΑ.Λ, η οποία συνδέεται τόσο με την ενίσχυση του αισθήματος της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους όσο και με την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Η 

ΕΕΚ θα πρέπει να παύσει να αποτελεί «σωτήρια λέμβο» για τους μαθητές με χαμηλές 

επιδόσεις και να αναδειχθεί η δυναμική τους, μέσα από την επαγγελματική ενδυνάμωση 

των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας.  

Η πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα 

διερευνήθηκε μόνο στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. Επιπλέον η σύζευξη ποσοτικής και 

ποιοτικής μεθόδου αποτελεί μια σπάνια προσέγγιση του ερευνητικού αντικειμένου 

που προσδίδει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Τέλος, στην πρωτοτυπία της παρούσας 

μελέτης συγκαταλέγεται και η αποτίμηση του θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ._ΜΝΑΕ» ως προς την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση της τάξης με την 

αξιοποίηση της ποιοτικής προσέγγισης. 
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Μέρος Α  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

Κεφάλαιο 1ο  

 
1.1 Η  αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως 

προβλεπτικού παράγοντα  της αποτελεσματικής διδασκαλίας βρίσκεται στο επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής έρευνας. Η υποκειμενική αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

τις ικανότητές τους να διεκπεραιώνουν το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο μέσα 

από μία σειρά ενεργειών και προσεγγίσεων κατάλληλων για τη δημιουργία 

μαθησιακού κλίματος και την επίτευξη της μαθησιακών στόχων, συνιστά την έννοια 

της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για πεποίθηση μάλλον, 

που έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών 

παρωθητικών παραγόντων που κινητοποιούν τη δράση  και καθορίζουν τις επιλογές 

των εκπαιδευτικών, αλλά δεν αφορά την ικανότητά τους αυτή καθ’ αυτή, ούτε 

συνδέεται με τα  αντικειμενικά αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά) της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Η εννοιολογική κατασκευή της αυτό-αποτελεσματικότητας έχει τη βάση της στην 

κοινωνιογνωστική θεωρία του Καναδού ψυχολόγου, Albert Bandura, ο οποίος  

διαπίστωσε ότι αποτελεί μία σημαντική μεταβλητή που προβλέπει τη συμπεριφορά 

του ατόμου (Bandura, 1977)  και ορίζεται ως η πεποίθηση που έχουν τα άτομα για 

την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν μία σειρά από καθορισμένες ενέργειες. Πιο 

συγκεκριμένα η «αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα δεν είναι ο αριθμός 

των ικανοτήτων που κάποιος κατέχει, αλλά η πεποίθηση που έχει κάποιος για το τι 
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μπορεί να κάνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες ανεξάρτητα από τις ικανότητες που 

έχει» (Bandura, 1997, σ. 37). 

Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών αναδύθηκε μέσα από 

έργο του Bandura Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change (1977) 

και έκτοτε έγιναν προσπάθειες από πολλούς ερευνητές να την ορίσουν. Στο πεδίο της 

εκπαίδευσης η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται με τις προσωπικές πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών για την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να 

διεκπεραιώνουν μία σειρά από ενέργειες απαραίτητες για την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Από την πλευρά τους οι 

Tschannen-Moran & Hoy (2001) παρατήρησαν ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι η κρίση των εκπαιδευτικών για την ικανότητά τους να επιφέρουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς τη μάθηση και την εμπλοκή των μαθητών. O 

Bandura (1997) υποστηρίζει ότι η αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι κάτι παραπάνω από την ικανότητά διεκπεραίωσης και μετάδοσης 

του γνωστικού αντικειμένου. Η αντίληψή τους για την αποτελεσματικότητά τους 

καθορίζεται εν μέρει από την ικανότητά τους να διατηρούν την τάξη οργανωμένη, 

διαμορφώνοντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, επιστρατεύοντας όλους τους 

πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, την υποστήριξη των γονέων, ώστε να  

εξασφαλίσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, εξοβελίζοντας όλες εκείνες 

τις κοινωνικές επιρροές που αποσπούν τους μαθητές από τους ακαδημαϊκούς 

στόχους. 

Η θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας στο εκπαιδευτικό πεδίο πυροδότησε μία 

σειρά ερευνών σχετικά με το «πώς» είναι δυνατό να συνδέονται οι αντιλήψεις της 

αυτό-αποτελεσματικότητας με τις ενέργειες των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα 
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τους (Tschannen-Moran et al., 1998). Σύμφωνα με την κοινωνιογνωστική θεωρία οι 

εκπαιδευτικοί, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολους μαθητές δεν προετοιμάζονται 

επαρκώς, δεν καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια ή μπορεί και να τα παρατήσουν με 

την πρώτη ένδειξη δυσκολίας, ακόμη κι αν γνωρίζουν στρατηγικές που θα βοηθούσαν 

τους μαθητές τους, αν τις εφάρμοζαν. Ενυπάρχει λοιπόν μέσα στην αυτό-

αποτελεσματικότητα η έννοια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας μέσω της οποίας 

επικυρώνεται ή ακυρώνεται η ικανότητα ή η ανικανότητα του ατόμου (Tschannen-

Moran & Hoy, 2007).  

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι ερευνητικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητά τους να κινητοποιήσουν 

τους μαθητές του, συνδέονται θετικά με  αξιόλογα μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε 

τύπο μαθητή που έχουν να διδάξουν (Fackler & Malmberg, 2016· Schunk & DiBenedetto, 

2018). Επίσης,  οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζονται πιο αφοσιωμένοι στο έργο τους είναι 

αυτοί που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτό-αποτελεσματικότητας, βιώνοντας 

παράλληλα σε χαμηλότερο βαθμό αισθήματα άγχους (Fackler & Malmberg, 2016 ). 

Μία άλλη σχέση που αναδύεται μέσα από τις έρευνες είναι αυτή της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών  με τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν στην 

τάξη και τον αντίκτυπο που έχει στην αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών, την 

ενίσχυση των κινήτρων τους και των υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Anderson et 

al., 1988  ̇ Ashton & Webb, 1986  ̇ Midgley et al., 1989). Όλο και περισσότερες 

εμπειρικές έρευνες επιβεβαιώνουν τη θεωρία του Bandura (1977), ότι το αίσθημα 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις προσπάθειές τους να 

επενδύσουν στη διδασκαλία, με  τους στόχους που θέτουν, την επιμονή τους, όταν τα 
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πράγματα δεν κυλούν ομαλά και την αντοχή τους, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

(Tschannen-Moran et al.,  1998). 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα έχει σημαντική επίδραση στην ενεργοποίηση των 

κινήτρων των ατόμων και στην προσωπική τους ολοκλήρωση μέσα από τα 

επιτεύγματά τους (Tweed, 2013).  «Αν οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι μπορούν να 

παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσω των ενεργειών τους θα είχαν περιορισμένα 

κίνητρα να δράσουν» (Bandura, 1997 σ. 3). Τα επίπεδα της αυτό-αποτελεσματικότητας 

μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα των ατόμων ή να τα  αποδυναμώσουν (Schwarzer & 

Hallum, 2008). Έτσι χαμηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας αντιστοιχούν σε 

χαμηλή αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού ως προς την ικανότητά του να φέρει εις 

πέρας τα καθήκοντά του. Η επιλογή ενός καθήκοντος εξαρτάται από το βαθμό της 

αυτό-αποτελεσματικότητας που κατέχει κάποιος (Rogers, όπως αναφέρεται στο 

Tweed, 2013). Υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας συνήθως σχετίζονται με 

προσωπικές επιτυχίες, επιμονή, ενθουσιασμό και πολλές προσπάθειες (Bandura, 

1995· Karsten & Roth, 1998). Τα άτομα που θεωρούν ότι ένα καθήκον είναι δύσκολο 

να το διεκπεραιώσουν, θα το αναλάβουν αργά. Αυτό συνεπάγεται ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίπτωση στο 

πόσο επιτυχημένη ή αποτυχημένη θα είναι η εφαρμογή των διδακτικών στρατηγικών, 

της διαχείρισης της τάξης και της μαθητικής εμπλοκής (Bandura, 1995).  

 

1.2 Ερευνητική ανασκόπηση 

1.2.1 Η επίδραση των ατομικών/δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, 

ηλικία/εμπειρία, επίπεδο σπουδών) στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών  
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Ως προς τη σχέση του φύλου και της αυτό-αποτελεσματικότητας υπάρχουν έρευνες 

που δεν έχουν εντοπίσει σχέση σημαντική ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς (Chacón, 2005˙ Cubukcu, 2008˙ Karimvand, 2011˙ Mitchual et al., 

2010˙ Odanga et al., 2015˙ Shoulders & Krei, 2015˙ Tschannen-Moran & Hoy, 2007˙ 

Tschannen-Moran & Johnson, 2011), ενώ άλλες έχουν καταγράψει διαφορές σε 

κάποιες από τις διαστάσεις της διδακτικής αυτό-αποτελεσματικότητας ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς με πιο σημαντική αυτή της διαχείρισης της 

συμπεριφοράς (Butucha, 2013˙ Klassen & Chiu, 2010 ˙ Lesha, 2017˙ Sarfo et al.,  

2015). Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα του Klassen & Chiu (2010), ενώ 

στις διδακτικές στρατηγικές και στη μαθητική εμπλοκή δεν υπάρχει διαφορά στο 

επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στη διάσταση της 

διαχείρισης της συμπεριφοράς οι άνδρες εμφανίζουν πιο υψηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τις γυναίκες. Ο Butucha (2013) επισημαίνει ότι 

υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα φύλα ως προς την αυτό-αποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση της συμπεριφοράς, με τους άνδρες να υπερέχουν σε σχέση με τις 

γυναίκες. Στα  αποτελέσματα της έρευνας της Lesha ( 2017) οι άνδρες εμφανίζουν 

μεγαλύτερη αυτό-αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τις γυναίκες στις δύο διαστάσεις 

της: διαχείριση της συμπεριφοράς και μαθητική εμπλοκή. Τέλος, η έρευνα που 

διεξήγαγαν οι Sarfo et al. (2015)  σε εκπαιδευτικούς Λυκείου (Senior High School 

teachers) κατέδειξε ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας στη μαθητική εμπλοκή, ενώ οι γυναίκες συνάδελφοί τους 

υπερέχουν στην αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης και στις 

στρατηγικές διδασκαλίας. Στη βάση αυτών των ευρημάτων προτάθηκε η εκπαίδευση 

και κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση της 
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τάξης, τις στρατηγικές διδασκαλίας και τη μαθητική εμπλοκή, για να βελτιώσουν τα 

επίπεδα της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους (Sarfo et al.,  2015) 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τα αποτελέσματα της έρευνας της 

Δημοπούλου (2018), που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δεν έδειξαν κάποια σημαντική διαφορά ως προς το φύλο τόσο στη 

συνολική αυτό-αποτελεσματικότητα όσο και στις τρεις υπο-κλίμακές της και το ίδιο 

ερευνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με το φύλο είχε και η έρευνα της Τομπά (2019) που 

αφορούσε καθηγητές Λυκείου. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ φύλου 

και αυτό-αποτελεσματικότητας στις έρευνες των Χρυσαφίδου & Αλεξανδρόπουλου 

(2019) και Κούλη (2019).  

Αναφορικά με την εμπειρία η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

“σφυρηλατείται” στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής καριέρας τους, ενώ αυξάνεται 

και εδραιώνεται όσο οι εκπαιδευτικοί αποκτούν εμπειρία. Παρουσιάζει μία αυξητική 

τάση μέχρι τη μέση περίπου της επαγγελματικής τους πορείας και μετά ακολουθεί 

πτωτική τάση  ( Dicke et al., 2014˙ Hoy & Spero, 2005˙ Klassen & Chiu, 2010˙ 

Poulou et al., 2019˙ Tschannen & Hoy, 2007˙ Wolters & Daugherty, 2007).  Άλλες 

ερευνητικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών και την αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητά τους 

(Abu-Tineh et al., 2011˙ Ma & Cavanagh, 2018˙ Lin & Tsai, 1999). Σύμφωνα με 

έρευνα των Wolters & Daugherty (2007) εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στο πρώτο 

έτος της εκπαιδευτικής τους θητείας ανέφεραν χαμηλότερα ποσοστά αυτό-

αποτελεσματικότητας τόσο στις στρατηγικές διδασκαλίας, όσο και στη διαχείριση της 

τάξης σε σχέση με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

έρευνα του Karimvand (2011) ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που είχαν τρία χρόνια 
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επαγγελματικής πορείας και σε εκπαιδευτικούς με πάνω από τρία χρόνια εμπειρία 

στην εκπαίδευση. Ενώ στο σύνολό τους δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της αυτό-αποτελεσματικότητας τους και της εμπειρίας του, μεταξύ τους 

υπήρξε διαφορά σημαντική - με τους πιο έμπειρους να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Shoulders & Krei (2015), όπου παρατηρήθηκε σημαντική θετική  

συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και στην αυτό-

αποτελεσματικότητά τους τόσο στις στρατηγικές διδασκαλίας, όσο και στη  

διαχείριση της τάξης.  

Σύμφωνα με μία έρευνα των  Tschannen & Hoy (2007) οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί στην 

αρχή της διδακτικής τους καριέρας πειραματίζονται με τις διδακτικές στρατηγικές και 

αναζητούν το διδακτικό τους στυλ. Πιο συγκεκριμένα οι πιο έμπειροι  εκπαιδευτικοί 

έχουν πιο υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας στις δύο από τις τρεις 

διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας: στις στρατηγικές διδασκαλίας και στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς σε σχέση με τους πιο νέους στο χώρο της εκπαίδευσης, 

ενώ δεν παρουσιάζεται διαφορά ανάμεσα τους στην τρίτη διάσταση, που αφορά την 

αυτό-αποτελεσματικότητα στη μαθητική εμπλοκή (Tschannen & Hoy, 2007). Στον 

αντίποδα των προηγούμενων ερευνών είναι η έρευνα των Woolfolk (1990) και 

Weinstein (1988) στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν 

υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας - τόσο προσωπικής όσο και 

επαγγελματικής - από τους παλαιότερους. Οι Soodak και  Podell (1997) παρατήρησαν 

ότι οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί δεν είναι τόσο δεκτικοί στις αλλαγές, παραμένουν 

σταθεροί στις αντιλήψεις τους αξιοποιώντας  στρατηγικές διδασκαλίας με τις οποίες 

είναι εξοικειωμένοι και “αντιστέκονται” στις πιο καινοτόμες ( Reupert & Woodcock, 
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2010). Επίσης, άλλες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι, αν και οι νέοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή 

νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερη 

αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της συμπεριφοράς, στην οργάνωση της 

διδασκαλίας και στην επίδραση που ασκούν στα παιδιά (Gorrell & Dharmadasa, 

1994).  

Τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας είναι μεικτά ως προς 

την ερμηνεία της επίδρασης της εμπειρίας στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. Η διδακτική εμπειρία αυξάνει την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών (Χρυσαφίδου & Αλεξανδρόπουλος, 2019), ενώ δεν παρουσιάζεται 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ διδακτικής εμπειρίας και αυτό-

αποτελεσματικότητας στο σύνολό της (Κούλη, 2019). Τέλος, η διδακτική εμπειρία 

σχετίζεται θετικά με τη διαχείριση της τάξης (όχι με τις άλλες διαστάσεις της αυτό-

αποτελεσματικότητας: στρατηγικές διδασκαλίας και μαθητική εμπλοκή) σύμφωνα με 

τη Δημοπούλου (2018), ενώ στην έρευνα της Τομπά (2019) παρατηρήθηκε μία 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της διδακτικής εμπειρίας και της διαχείρισης της 

τάξης σε μία συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, με τους εκπαιδευτικούς άνω των 51 ετών 

να παρουσιάζουν υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς 

κάτω των 51 ετών.  

Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών και οι επικαιροποιημένες γνώσεις τους σε 

θέματα διαχείρισης της τάξης και της διδασκαλίας είναι μία άλλη παράμετρος που 

σχετίζεται με την αυτό-αποτελεσματικότητα τους. Αποτελέσματα της έρευνας των 

Goldhaber et al. (2014) παρουσίασαν θετική συσχέτιση της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών με την εμπλοκή των μαθητών, η οποία συνδέθηκε τόσο με τους 
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μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, όσο και με τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους. Έτσι 

σε άλλη έρευνα των Gavora (2010) και του Jelagat (2014) παρατηρήθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών έχουν χαμηλότερα 

επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, αποτέλεσμα που συμφωνεί και με την έρευνα των Shaukat & Iqbal 

(2012). Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σχετίζεται με την υψηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σύμφωνα με έρευνα του Alwaleedi (2016) 

και των Χρυσαφίδου & Αλεξανδρόπουλου (2019). Επίσης, σε έρευνα των Shoulders & 

Krei (2015) με συνδυασμό μεταβλητών, παρατηρήθηκε υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα 

σε εκπαιδευτικούς που είχαν πάνω από 15 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και κατείχαν 

μεταπτυχιακό τίτλο, στις υπο-κλίμακες της διαχείρισης της τάξης και των στρατηγικών 

διδασκαλίας, ενώ καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην υπο-

κλίμακα της μαθητικής εμπλοκής.  

Σε άλλες έρευνες η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών δε 

σχετίζεται με την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς άλλοι 

παράγοντες, όπως η διδακτική εμπειρία, είναι πιο καθοριστικοί για τα επίπεδα της 

αυτό-αποτελεσματικότητας (Guo et al., 2012˙ Tella, 2008˙ Tschannen & Johnson, 

2011˙). Τα ίδια αποτελέσματα είχαν και οι έρευνες της Δημοπούλου (2018) και της 

Κούλη (2019). Τέλος στην έρευνα της Τομπά (2019) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών σχετίζεται αρνητικά μόνο  με την αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 

της τάξης (χαμηλότερο επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας). 

Συμπερασματικά, η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι μία έννοια πολυσύνθετη και 

πολύ-παραγοντική η οποία βασίζεται σε πολλές πτυχές της δυναμικής, των 

ικανοτήτων και της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
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ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι  σε συνδυασμό με το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο εμφανίζονται, στοιχειοθετούν τις πηγές της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών. 

1.2.2  Πηγές διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

και παράγοντες που την επηρεάζουν 

 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται με το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται, 

σκέφτονται, κινητοποιούνται και συμπεριφέρονται. Όταν τα άτομα δεν πιστεύουν 

στις ικανότητες τους, δεν καταβάλλουν προσπάθειες, καθώς θεωρούν ότι θα είναι 

μάταιες και δε θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Tschannen-Moran & 

McMaster, 2009). Οι αντιλήψεις της αυτό-αποτελεσματικότητας διαμορφώνονται και 

ενισχύονται μέσα από ένα σύστημα γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών οι 

οποίες προέρχονται   από τέσσερις πηγές (Bandura, 1994). 

 Οι πιο βασικές πηγές διαμόρφωσης των πεποιθήσεων των ατόμων σχετικά με τις 

ικανότητες του να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν είναι  σύμφωνα με το Bandura 

(1994,1997) αυτές που προέρχονται από: 

✓ τις προσωπικές εμπειρίες και επιδόσεις (mastery experiences), 

✓ τις εμπειρίες μέσω παρατήρησης προτύπων (vicarious experience) 

✓ την κοινωνική/λεκτική  πειθώ (verbal/social  persuasion) και 

✓ τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση του κάθε ατόμου (physiological and 

affective states) 

Οι άμεσες προσωπικές εμπειρίες (mastery experiences), αποτελούν τον πιο σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης του αισθήματος της αυτό-αποτελεσματικότητας, καθώς 
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σύμφωνα με τον Bandura (1986) αποδεικνύουν την ικανότητά του ατόμου να επιτύχει 

σε μία δραστηριότητα. Οι επιτυχίες από προηγούμενες επιδόσεις «οικοδομούν» μια 

ισχυρή πίστη στην προσωπική αποτελεσματικότητα κάποιου, ενώ  οι αποτυχίες την 

υπονομεύουν ειδικά, όταν αυτές προκύπτουν, πριν ακόμη εδραιωθεί το αίσθημα της 

αυτό-αποτελεσματικότητας των ατόμων (Bandura, 1994). Οι εμπειρίες μέσω παρατήρησης 

της συμπεριφοράς (vicarious experience), της δράσης και των επιδόσεων των άλλων 

αποτελεί τη δεύτερη πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας του ατόμου. Χωρίς να 

εμπλακεί σε μία διαδικασία δοκιμής και πλάνης μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορέσει να δράσει σε μία ανάλογη κατάσταση μέσα από την παρατήρηση των 

ανθρώπων του περιβάλλοντός του, που λειτουργούν ως πρότυπα (Pajares, 2002). 

Αντίστοιχα, παρατηρώντας τους άλλους να αποτυγχάνουν αποδυναμώνεται το 

αίσθημα της προσωπικής του αυτό-αποτελεσματικότητας (Bandura, 1994). Η 

κοινωνική/λεκτική πειθώ(verbal/social persuasion) είναι η τρίτη πηγή ενδυνάμωσης 

της αντίληψης των ατόμων ότι “έχουν ό,τι χρειάζεται για να πετύχουν” 

(Bandura,1994). Τα άτομα που πείθονται από τους σημαντικούς άλλους ότι είναι 

ικανά να ελέγχουν δεδομένες καταστάσεις είναι πιθανόν να καταβάλλουν μεγαλύτερη 

συνεχή προσπάθεια, ενώ, αν εκφράζονται αμφιβολίες για τις ικανότητές τους, 

επικαλούνται ανικανότητα  και εγκαταλείπουν την προσπάθεια τους στις δυσκολίες. 

Τέλος, η συναισθηματική και σωματική κατάσταση (physiological and affective 

states) στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι, όταν αναλαμβάνουν ένα έργο (άγχος, 

φόβος, ανασφάλεια, ανησυχία) αποτελεί δείκτη για τις ικανότητες τους να το 

διεκπεραιώσουν, καθώς την ερμηνεύουν ως “σημάδι” που προϊωνίζεται κακές 

επιδόσεις (Bandura, 1997). Αντίθετα, όταν νιώθουν ευεξία ή έχουν καλή διάθεση, 

ενισχύεται το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους και αναλαμβάνουν με 

προθυμία ένα καθήκον προσδοκώντας και την επιτυχή του έκβαση (Bandura,1994). 
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Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οι πηγές διαμόρφωσης του αισθήματος της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους συνδέονται με την επιτυχημένη ή αποτυχημένη εμπειρία 

διδασκαλίας (προσωπικές εμπειρίες και επιδόσεις), την παρατήρηση των εμπειριών 

διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης των ομοτίμων τους (μάθηση μέσω κοινωνικών 

προτύπων), τη θετική ή αρνητική ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τους άλλους 

συναδέλφους, τους επιμορφωτές, τους γονείς και τους μαθητές τους (κοινωνική/λεκτική 

πειθώ) και την συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση που βιώνουν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, μιας διαχείρισης κρίσης ή κατά την επιτέλεση ενός 

καθήκοντος και τα συνοδά συναισθήματα: ικανοποίηση, ευχαρίστηση  ή αγωνία και 

άγχος (Zonoubi, 2017). 

Προσωπική και εκπαιδευτική εμπειρία (mastery experience) 

Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική εμπειρία των εκπαιδευτικών προέρχεται από την 

καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική, όταν αναλαμβάνουν και διαχειρίζονται 

επιτυχώς μία νέα πρόκληση στην τάξη τους. Πρόκειται για την πιο σημαντική πηγή 

διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας, καθώς η επιτυχημένη πορεία μιας 

πρακτικής ή η διαχείριση μιας κρίσης “οικοδομεί”  μία πιο δυνατή αίσθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με το Bandura (1997) η αυτό-αποτελεσματικότητα  

στηρίζεται στην έννοια της προσδοκίας, που περιλαμβάνει την προσδοκία της 

ικανότητας και την προσδοκία του αποτελέσματος. Η πρώτη αναφέρεται στην 

προσδοκία του ατόμου ότι μπορεί να εκδηλώσει με επιτυχία αυτή τη συμπεριφορά 

που είναι απαιτούμενη για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η δεύτερη, 

του αποτελέσματος, είναι η εκτίμηση του ατόμου ότι μια δεδομένη συμπεριφορά θα 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί  είναι σε θέση να 

ανακαλέσουν την πρότερη επιτυχημένη  πρακτική εμπειρία (προσδοκία ικανότητας) 
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και να τη συνδέσουν με μια ισχυρή προσδοκία για επιτυχία (προσδοκία 

αποτελέσματος), όταν έρθουν αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις (Finnegan, 

2013). Για τους εκπαιδευτικούς, λοιπόν, η πρακτική εμπειρία που σχετίζεται με τα 

επιτεύγματά τους, προέρχεται από αληθινές εμπειρίες επιτυχημένης διδασκαλίας 

μέσα στην τάξη (Bandura, 1997). Οι προηγούμενες εμπειρίες από θετική διαχείριση 

της τάξης και αλληλεπίδραση με τους μαθητές αυξάνουν τη διδακτική αυτό-

αποτελεσματικότητα (Klassen & Chiu, 2010). Αυτό συμβάλλει στην προσδοκία του 

εκπαιδευτικού ότι  μία αντίστοιχη εμπειρία στο μέλλον θα είναι επιτυχής και έτσι τα 

κίνητρά του αυξάνονται. Αντίστοιχα, αν ο εκπαιδευτικός αντιληφθεί  ότι η διδασκαλία 

του ήταν αποτυχημένη, αυτό μειώνει τις πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας και τα 

κίνητρά του, ενισχύοντας την πεποίθησή του ότι και μία μελλοντική διδακτική 

προσπάθεια θα είναι αποτυχημένη  (Finnegan, 2013).  

Ως προς τη διαχείριση της τάξης και τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού 

κλίματος η πρακτική εμπειρία συνδέεται με την εμπειρία της τάξης. Oι  Ross & Bruce 

(2007) υποστήριξαν ότι η αποτελεσματική διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενισχύει 

την πιθανότητα απόκτησης προσωπικής εμπειρίας επιδόσεων που συνιστά ισχυρό 

δείκτη της διδακτικής αυτό-αποτελεσματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

υψηλό αίσθημα  αυτό-αποτελεσματικότητας μέσω της  επιτυχημένης εμπειρίας τους  

στην τάξη, έτσι ώστε να δημιουργούν το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για 

επιτυχημένες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Finnegan, 2013). Οι εκπαιδευτικοί που μέσω 

της εμπειρίας τους έχουν διαμορφώσει το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας, 

διατηρούν την τάξη πολύ καλά οργανωμένη, ενώ παράλληλα αφουγκράζονται τις 

ανάγκες των μαθητών τους (Allinder, 1995). Σύμφωνα με το Bandura (1997) η 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος,  όπου η μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο, εξαρτάται 
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από την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Αυτή διαμορφώνει την 

αντίληψη του εκπαιδευτικού για την απόδοσή του στην τάξη, το διδακτικό στυλ και 

τις στρατηγικές συμπεριφοράς που υιοθετεί (Tschannen- Moran & Hoy, 2001).  

Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα είναι θετικοί σε νέες ιδέες και 

μεθόδους που σχετίζονται με διδακτικές πρακτικές και πειραματίζονται, ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις ανανεούμενες ανάγκες των μαθητών τους 

επιδεικνύοντας επιμονή και προσαρμοστικότητα (Ashton & Webb,1986˙ Tschannen-

Moran & Hoy, 2001). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας 

τείνουν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της 

τάξης  βασισμένες στις νέες τάσεις και μεθόδους, ενώ οι λιγότερο αποτελεσματικοί 

τις αποφεύγουν (Finnegan, 2013). 

Οι περισσότερες βιβλιογραφικές έρευνες εξετάζουν την εμπειρία των εκπαιδευτικών 

ως “το άθροισμα των ετών υπηρεσίας” (Yoo, 2016). Η εμπειρία όμως δεν είναι 

αποπλαισιωμένη, αλλά είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων που έχουν διαμορφωθεί 

μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πορείας και της αυτό-εικόνας του εκπαιδευτικού. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο, όπου παράγεται με όρους κυρίως 

ποιοτικούς. 

Μάθηση μέσω προτύπων (vicarious experience) 

H μάθηση μέσω προτύπων οικοδομεί το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού που παρατηρεί τους άλλους εκπαιδευτικούς να διεκπεραιώνουν με 

επιτυχία τα καθήκοντά τους. Διαπιστώνοντας ο εκπαιδευτικός ότι αυτά τα καθήκοντα 

είναι εφικτά, αισθάνεται ότι και ο ίδιος θα τα καταφέρει. Ο εκπαιδευτικός 

βελτιώνεται μόνο μέσα από την παρατήρηση των επιδόσεων εκπαιδευτικών που 
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έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτόν (επίπεδο εμπειρίας, επίπεδο σπουδών, 

καθήκοντα, φύλο).Διαφορετικά οι αντιλήψεις της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού αντί να αυξάνονται, μειώνονται (Finnegan,2013) 

Οι εκπαιδευτικοί σπάνια έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία 

και τις επιδόσεις των συναδέλφων τους στην τάξη, ώστε να ωφεληθούν τόσο στη 

στρατηγικές διδασκαλίας όσο και σε θέματα διαχείρισης της τάξης. Η επιμόρφωση 

που λαμβάνουν σχετικά με νέες στρατηγικές διδασκαλίας λειτουργεί ενισχυτικά μόνο 

σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επειδή δεν υπάρχει πρακτική άσκηση δεν λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση από τους επιμορφωτές τους. Σύμφωνα με τον Tollefson (2000) θα 

πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο οργάνωσης προγραμμάτων διδασκαλίας που 

υποστηρίζουν την ιδέα της συνεργατικής διδασκαλίας, του κοινού σχεδιασμού του 

χρονοδιαγράμματος και της συλλογικής ευθύνης για την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών.  

Οι νέοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ωφεληθούν από τον τρόπο διδασκαλίας των 

έμπειρων εκπαιδευτικών, καθώς το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους 

είναι υπό διαμόρφωση (Bandura, 1997˙ Finnegan, 2013), ενώ όπως αναφέρουν οι 

Hoy & Spero (2005), η ανάπτυξη του αισθήματος αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους οδηγεί στη 

δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών. Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης  σε 

πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και της ανατροφοδότησης από τους 

επιμορφωτές ή τους επόπτες καθηγητές είναι σημαντική πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών (Ronfeldt & Reininger, 2012), άποψη που 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ερευνών της Πούλου (2007) και της Κοτσανά 

(2018).  
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Λεκτική /Κοινωνική πειθώ (verbal/social persuasion) 

Η κοινωνική πειθώ είναι η μία άλλη πηγή διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών. Η λεκτική αλληλεπίδραση, που ο εκπαιδευτικός βιώνει σχετικά 

με την επίδοσή του και την προοπτική και άλλων επιτυχιών, από τους σημαντικούς 

άλλους, όπως τους διευθυντές, τους συναδέλφους, τους γονείς και τα μέλη της 

κοινωνίας είναι πιθανό να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει το αίσθημα της 

αποτελεσματικότητάς του. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας αξιόλογος συνάδελφος 

παροτρύνει έναν εκπαιδευτικό να αναλάβει ένα απαιτητικό καθήκον, γιατί τον θεωρεί 

ικανό να το διεκπεραιώσει, αυξάνεται η πιθανότητα της εμπλοκής του εκπαιδευτικού 

και το προσεγγίζει με την προσδοκία της επιτυχίας (Finnegan, 2013). 

Η υποστήριξη από τους γονείς είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την ενίσχυση 

της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ειδικά, όταν καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωποι με  καταστάσεις που απαιτούν υπευθυνότητα και τους προκαλούν άγχος. 

Η γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει πολύ θετικά στη δημιουργία του σχολικού κλίματος 

και της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών. Έρευνες που έχουν 

διενεργηθεί, έδειξαν ότι υπάρχει πολύ δυνατή σχέση ανάμεσα στα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με 

τους γονείς (Tschannen-Moran & Hoy,  2007˙ Skaalvik & Skallvik, 2010). 

 Η διοίκηση του σχολείου επηρεάζει όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς. Το επίπεδο υποστήριξης που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός από τη 

διοίκηση, καθορίζει την αυτό-αποτελεσματικότητα του (Ross, 1994˙  Weisel & Dror, 

2006). Παθητικοί,  αδιάφοροι και μη λειτουργικοί  διευθυντές ακυρώνουν τα κίνητρα 

των εκπαιδευτικών στο να εφαρμόζουν στρατηγικές διδασκαλίας που απαιτούν υλικά, 

χρόνο και αυτονομία και όλα τα προ-απαιτούμενα μιας επιτυχημένης διδασκαλίας 
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(Leithwood & Jantzi, 2006). Αντίθετα, διευθυντές επιτρεπτικοί, διευκολυντικοί που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τους παρέχουν αυτονομία και 

ευελιξία  προστατεύοντάς τους από προβλήματα που ανακύπτουν στο περιβάλλον του 

σχολείου, ενισχύουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους (Lee, Dedick & Smith, όπως 

αναφέρεται στο Finnegan, 2013). Η έλλειψη υποστηρικτικής διαχείρισης της 

σχολικής μονάδας έχει αρνητική επίδραση στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών αποτέλεσμα που συμφωνεί με την κοινωνιογνωστική θεωρία του 

Bandura (1997), στην οποία η κοινωνική πειθώ αποτελεί σημαντική πηγή διαμόρφωσης 

της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Σωματικές και συναισθηματικές καταστάσεις (physiological and affective states) 

Η σωματική και συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών αποτελεί άλλη μία 

πηγή της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους, η οποία ενισχύεται, όταν ο εκπαιδευτικός 

βιώνει ευχάριστα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η επιλογή 

στρατηγικών  διδασκαλίας που καλλιεργούν “ζεστές” σχέσεις μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών και περιορίζουν τα αρνητικά συναισθήματα (Ashton & Webb, 1986, 

σ. 125), σχετίζονται με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Connor et al., 2005). 

Αντίθετα, όταν ο εκπαιδευτικός βιώνει υψηλά επίπεδα στρες και άγχους και το φόβο 

της απώλειας του ελέγχου της τάξης, μειώνεται αισθητά η αυτό-αποτελεσματικότητά 

του. 

Σύμφωνα με το Bandura (1997) οι πηγές διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας 

δεν είναι ανεξάρτητες από το πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευτικών και 

συσχετίζονται μεταξύ τους, καθώς η μία επηρεάζει τα επίπεδα της άλλης. Αυτό 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Nina et al. (2016), όπου παρατηρήθηκε 

ότι οι υψηλές ή οι χαμηλές τιμές στη μία πηγή επηρέαζαν αντίστοιχα και την άλλη. 
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Επίσης, όλες οι πηγές αλληλεπιδρούν και ο ρόλος της καθεμιάς στη διαμόρφωση της 

αυτό-αποτελεσματικότητας είναι διαφορετικός και αλληλοεξαρτώμενος τόσο από 

περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και από το ιστορικό της συμπεριφοράς του κάθε 

ατόμου. Αυτό αποτελεί και τη βάση της κοινωνιογνωστικής θεωρίας και του 

τριαδικού σχήματος των αμοιβαίων σχέσεων του Albert Bandura (Azzi, Polydoro & 

Maciel, όπως αναφέρεται στο Nina et al., 2016).   

Επομένως, ο συνδυασμός της εκπαιδευτικής εμπειρίας, η υποστήριξη από τη 

διοίκηση, τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς, η παρατήρηση 

επιτυχημένων εμπειριών των συναδέλφων εκπαιδευτικών και η συνεργασία μαζί τους 

συνιστούν παράγοντες που οικοδομούν το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών (Tschannen-Moran et al., 1998). Αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν 

και μεταβάλλονται, όταν μεταβάλλονται και οι συνθήκες μέσα στις οποίες 

διαμορφώνονται, οπότε διαφοροποιούνται και οι συσχετίσεις τους. Έτσι, σύμφωνα με 

τους Tschannen-Moran & Hoy (2007) η επίδραση των πηγών της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών κατά καιρούς μπορεί να αλλάζει σε 

συνδυασμό με άλλους παράγοντες, ενώ οι αντιλήψεις της αυτό-αποτελεσματικότητας 

στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι στατικές και αντανακλούν τη διαρκή πορεία της 

ανάπτυξης σύμφωνα με τις αλλαγές στα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών συνθηκών (Klassen & Chiu, 2010). 

 

Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Η  Διαχείριση της σχολικής τάξης 

Η σύγχρονη σχολική τάξη αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και ένα πεδίο 

απαιτητικό, λόγω της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού, των διαφορετικών 

μαθησιακών αναγκών τους, των πολυσχιδών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 
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καθώς και της πολιτισμικής ετερότητας που συναντάται στο σύγχρονο σχολείο. Οι 

συγκρούσεις και οι εκδηλώσεις προβληματικής συμπεριφοράς μέσα σε ένα τόσο 

σύνθετο και ετερογενές περιβάλλον είναι αναπόφευκτες και εν μέρει αναμενόμενες. 

Τα αίτια της προβληματικής ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς 1  μπορεί είναι εγγενή 

(οργανικής προέλευσης) ή να σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, 

σχολείο) ή να οφείλονται στην αλληλεπίδραση βιολογικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Για την αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών καθοριστικό 

ρόλο παίζουν το κλίμα της τάξης και οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται να εναρμονίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που παρεμποδίζουν τη 

εκπαιδευτική διαδικασία και να διαμορφώσει ένα μαθησιακό κλίμα κατάλληλο για 

την επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Σύμφωνα με έρευνες οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η βασική τους εκπαίδευση δεν τους προετοιμάζει 

επαρκώς για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης (George et al., 1995). Η έλλειψη γνώσεων και ουσιαστικής επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων των μαθητών 

με προβλήματα συμπεριφοράς και την αδυναμία μιας ισορροπημένης ανάπτυξης 

(Πουρσανίδου, 2016). Επομένως, η διαχείριση της τάξης είναι μία ικανότητα 

πολυσύνθετη που δεν εστιάζεται μόνο στην πειθαρχία, αλλά σε διάφορες πτυχές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

                                                   
1   Στο περιβάλλον της τάξης οι αποκλίνουσες συμπεριφορές ορίζονται γενικά ως εκείνες οι 

συμπεριφορές που διαφέρουν σημαντικά και χρονικά από τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες και που 

παρεμποδίζουν τη μάθηση του ατόμου και της τάξης συνολικά (Hutchinson, 2007), ενώ μια 

συμπεριφορά είναι προβληματική ή διαταραγμένη ή ανεπιθύμητη, όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί ή τα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του και προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο ίδιο ή στα πρόσωπα του 

περιβάλλοντός του (Καλαντζή-Αzizi, 1985). 
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2.1.1  Διαχείριση της τάξης και Πειθαρχία  

 

Η διαχείριση της τάξης, που στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί ως classroom 

management, είναι όρος νεόδμητος σε σχέση με την πειθαρχία (discipline), η οποία 

θεωρείται εσφαλμένα συνώνυμη με τη διαχείριση της τάξης (Martin et al, 1998). Η 

πειθαρχία είναι ένα “κομμάτι” της διαχείρισης της τάξης που συνδέεται στενά με την 

εκπαιδευτική πράξη, αλλά η διαχείριση της τάξης είναι ευρύτερη έννοια και 

αναφέρεται στην εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων από τον εκπαιδευτικό για τη 

δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη (Καψάλης, 2009). Για τον Καψάλη (2009) η 

πειθαρχία αφορά μεθόδους και πρακτικές, τις οποίες εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν, ενώ με τη διαχείριση 

τα προλαμβάνει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Major (2008), η αντίληψη των 

εκπαιδευτικών ότι πρόκειται για διαδικασία άσκησης πειθαρχίας σε μαθητές για 

ανυπάκουη συμπεριφορά δεν αφορά τη διαχείριση της τάξης, αλλά τη διαχείριση της 

κρίσης και τονίζει ότι η διαχείριση της σχολικής τάξης έχει καταρχήν προληπτικό 

χαρακτήρα. Στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη η πειθαρχία δεν έχει τον “τιμωρητικό” 

και “κατευθυντικό” χαρακτήρα που υπαγόρευαν παλαιότερες παιδαγωγικές πρακτικές, 

αλλά αποτελεί μία μέθοδο για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω εξωτερικού 

ελέγχου (εξωτερική πειθαρχία), αλλά και την καλλιέργεια εσωτερικού ελέγχου πάνω 

στην ίδια τη συμπεριφορά (εσωτερική πειθαρχία) (Αραβανής, 1998). Η πειθαρχία 

ορίζεται και ως “τάξη”, ως μία κατάσταση που πρέπει να χαρακτηρίζει τόσο το 

σχολικό χώρο όσο και τη μαθητική ομάδα μέσω της οποίας είναι εφικτή η διεξαγωγή 

του μαθήματος και η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Αντίθετα, η 

απόκλιση από τον κανόνα της αναμενόμενης από τους μαθητές τάξης αποτελεί 

έκφραση αταξίας ή απειθαρχίας (Ματσαγγούρας, 2008). Ο Κυρίδης (1999), τονίζει 

πως η άσκηση της πειθαρχίας πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αποτελεσματικότερη 
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διδασκαλία και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης. Η πειθαρχία δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό άλλα έναν μηχανισμό που θα αποτρέψει ή θα κατευνάσει τις απείθαρχες 

συμπεριφορές, διασφαλίζοντας τις συνθήκες που διευκολύνουν την ομαλή εργασία 

και συνεργασία των μαθητών (Κυρίδης, 2006). Τέλος, οι Martin & Baldwin (1993) 

επισημαίνουν ότι η πειθαρχία αποτελεί μια από τις τρεις διαστάσεις της έννοιας της 

διαχείρισης της σχολικής τάξης μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 

εδραιώσει την κατάλληλη συμπεριφορά στην τάξη. Οι άλλες δύο διαστάσεις είναι η 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (αντιλήψεις του εκπαιδευτικού και ενέργειες που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθητών του) και η διδασκαλία (διαχείριση χρόνου 

και χώρου και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης).  

2.1.2  Ο ορισμός της Διαχείρισης της Τάξης  

Ο Kounin (1977), από τους πιο αξιόλογους θεωρητικούς της παιδαγωγικής 

ψυχολογίας και ένας από τους θεμελιωτές της έννοιας της διαχείρισης της τάξης στη 

δεκαετία του ‘70 υποστήριξε ότι η πειθαρχία και η διδασκαλία δεν είναι ανεξάρτητες 

έννοιες και ότι συναποτελούν συστατικά στοιχεία της διαχείρισης της τάξης (Hicks, 

2012). Παρατηρώντας αρκετές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που είχαν πολύ 

έντονη επίδραση σε περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών, 

διαπίστωσε ότι η πιο σημαντική ήταν αυτή του σχεδιασμού και της οργάνωσης της 

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς (Kounin, 1997). Ο Kounin (1997) ήταν από 

τους πρώτους ερευνητές που απέδειξε ότι η εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών 

διδασκαλίας προλαμβάνουν την παραβατική συμπεριφορά. O Brophy (1988) 

περιγράφει τη διαχείριση της τάξης ως το σύνολο των ενεργειών στις οποίες 

προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα 

μαθησιακό περιβάλλον πρόσφορο στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Οι 
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ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τη διάταξη του χώρου της τάξης, τη θέσπιση των 

κανόνων και τον καθορισμό της διδακτικής διαδικασίας, καθώς επίσης και την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή και της εμπλοκής του σε κάθε είδους 

ακαδημαϊκή δραστηριότητα (Koutrouba et al., 2018). Δέκα χρόνια αργότερα οι 

Martin et al. (1998) πρόσθεσαν στις ενέργειες αυτές την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

μαθητή και στον εκπαιδευτικό ως παράγοντα της αποτελεσματικής διαχείρισης της 

θετικής ή αρνητικής συμπεριφοράς του μαθητή. Οι Evertson & Weinstein (2006) 

ορίζουν την διαχείριση της τάξης ως «τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι 

εκπαιδευτικοί με σκοπό να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προάγει και 

διευκολύνει την ακαδημαϊκή και κοινωνικό-συναισθηματική μάθηση». Για να το 

πετύχει αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καλλιεργήσει σχέσεις εποικοδομητικές με 

τους μαθητές του, να αξιοποιήσει ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, να τους 

εμπλέξει μαθησιακά και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη γνώση. Επίσης, στο 

επίπεδο της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να προάγει τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά και της δυνατότητες 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους αξιοποιώντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις, 

ώστε να αντιμετωπίσει προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνονται μέσα στην 

τάξη. Από το σύνολο των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών η ικανότητα  της διαχείρισης της 

τάξης και η αξιοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών αποτελεί  την  πιο αξιόλογη 

(Landau, 2001), ενώ επηρεάζει τη μαθητική επίδοση πιο πολύ και από τις ικανότητες 

των μαθητών (Wang & Gordon, 1994). Επιπλέον, η δημιουργία ενός πρόσφορου 

μαθησιακού περιβάλλοντος αφορά τις στρατηγικές που περιλαμβάνουν όχι μόνο την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς, αλλά πρωτίστως την 

αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου διδασκαλίας, τη δημιουργία ατμόσφαιρας 

που συντελεί στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος, στην αναζήτηση της γνώσης, 
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καθώς και την παροχή ευκαιριών για δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον νου και 

τη φαντασία των μαθητών (Slavin, 2007) 

 Είναι φανερό από τα παραπάνω, πως η διαχείριση της τάξης είναι ένα πολύπλευρο 

και σύνθετο  εγχείρημα που δεν περιορίζεται στην επιβολή κανόνων, ποινών και 

αμοιβών με μοναδικό  στόχο τον έλεγχο της μαθητικής συμπεριφοράς (Evertson & 

Weinstein, 2013˙ Mitchell, 2019 ). Ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχει  ο εκπαιδευτικός 

την “τάξη” είναι εξίσου σημαντικός με το αν θα  πετύχει “την τάξη” (Evertson & 

Weinstein, 2013) και αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: η προσωπικότητα 

του εκπαιδευτικού, η θεωρητική παιδαγωγική του προσέγγιση και οι στρατηγικές διαχείρισης 

που ακολουθεί, το διδακτικό του στυλ και το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας, που θα 

τον οδηγήσει στην υλοποίηση αυτών των πρακτικών. 

2.2  Μοντέλα διαχείρισης τάξης και διδακτικά στυλ (classroom management 

models) 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης συνδέεται με το αίσθημα υψηλής 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα με τη διάθεση τους να 

βελτιώνουν το προσωπικό τους διδακτικό στιλ, το οποίο με τη σειρά του ασκεί 

σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη, στις αντιλήψεις που 

διαμορφώνουν για τους μαθητές τους, αλλά και στη στάση τους απέναντι στο 

επάγγελμα (Rice, 2003). Ανάλογα με το βαθμό του ελέγχου  που ασκούν οι 

εκπαιδευτικοί στην τάξη τους και τις τεχνικές διαχείρισης που επιλέγουν για τη 

διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι Glickman & Tamashiro (1980) και 

Wolfgang (1980) ήταν οι πρώτοι ακαδημαϊκοί που κατασκεύασαν ένα εννοιολογικό 

μοντέλο, για να εξηγήσουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

επαγγελματικό τους διδακτικό στιλ, την αμφίδρομη σχέση μεταξύ μαθητή - 
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καθηγητή, αλλά και την τάξη στο σύνολό της μέσα από την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων και παιδαγωγικών αρχών. Σύμφωνα λοιπόν 

με αυτούς τρία (3) είναι τα διδακτικά στιλ που οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν: το 

παρεμβατικό (interventionist), το μη παρεμβατικό (non-interventionist) και το 

αλληλεπιδραστικό (interactionalist) (Glickman & Tamashiro, 1980˙ Wolfgang, 1995˙ 

Tauber, 2007). Μέσα από τις έρευνες που έκαναν διαπίστωσαν ότι οι  εκπαιδευτικοί 

αξιοποιούν στοιχεία και από τα τρία διδακτικά στιλ, αλλά συνήθως κυριαρχεί ένα από 

αυτά (Σχήμα 1). Πιο αναλυτικά: 

 

Σχήμα 1. Wolfgang and Glickman’s Teacher Behavior Continuum  (Tauber, 2007) 

α. Παρεμβατικό μοντέλο διαχείρισης της τάξης (interventionists) 

 

Η διαχείριση της τάξης από τον εκπαιδευτικό που υιοθετεί την παρεμβατική 

προσέγγιση έχει χαρακτήρα αυταρχικό, καθώς εφαρμόζει κατά κύριο λόγο 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους μάθησης και διδακτικές τεχνικές. Θεωρεί ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σωστά μέσα από τους κανόνες που καθορίζει μόνος 

του χωρίς τη συμμετοχή των μαθητών. Επιβάλλει άμεσες ποινές με στόχο τη 

συμμόρφωση των μαθητών, ενώ επιβραβεύει τη θετική στάση τους θεωρώντας ότι με 

τη μηχανιστική επανάληψη θα επιτευχθεί η επιθυμητή συμπεριφορά (Cerit & Yüksel, 

2015). Κάθε δραστηριότητα διδακτική καθορίζεται από τον ίδιο χωρίς τη συναίνεση 
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των μαθητών και την ενεργητική συμμετοχή τους στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Ο παρεμβατικός εκπαιδευτικός είναι καθοδηγητικός κατά βάση και 

αρκετά ελεγκτικός, είναι αυστηρός γενικά, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των 

μαθητών του. Δίνει  έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο επιλέγοντας τη διάλεξη κυρίως 

ως μέθοδο διδασκαλίας, ενώ η διδακτική του προσέγγιση δεν προσανατολίζεται στην  

ανάπτυξη των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών (Koutrouba et 

al., 2018). 

Η παρεμβατική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της Μπιχεβιοριστικής Σχολής, 

σύμφωνα με την οποία η προβληματική συμπεριφορά δεν είναι απλό σύμπτωμα μιας 

εσωτερικής κατάστασης, αλλά αποτελεί το πρόβλημα και κάθε παρέμβαση πρέπει να 

απευθύνεται στην ίδια τη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί εξωτερικά ( 

Martin, et al., 1998 ). Οι θετικές και αρνητικές ενισχύσεις επιλέγονται για να 

τροποποιήσουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης 

τάξης που έχουν στηριχθεί στις συμπεριφοριστικές θεωρίες της μάθησης αντιμετωπίζουν 

το παιδί ως αποδέκτη της γνώσης και το δάσκαλο να ασκεί έλεγχο και στους μαθητές 

και στο περιεχόμενο της μάθησης, καθώς απαιτείται υψηλός βαθμός ελέγχου από τη 

μεριά του δασκάλου (Garrett, 2005). 

β.  Μη Παρεμβατικό μοντέλο διαχείρισης της τάξης (non-interventionists) 

 

Το μη παρεμβατικό μοντέλο βασίζεται στις θεωρητικές αρχές της Ανθρωπιστικής 

Σχολής, το οποίο στην ανθρωπιστική ψυχολογία εκπροσωπείται από το μοντέλο της 

μη κατευθυνόμενης συμβουλευτικής του Rogers, που επιδιώκει να ενισχύσει τη 

θετική αυτοαντίληψη του ατόμου, το οποίο μέσα από τη συναισθηματική ασφάλεια 

και την αποδοχή μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοπραγμάτωση του (Rogers & Webb, 

1991 ). 
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Οι μη παρεμβατικοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν μαθητοκεντρική προσέγγιση κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουν ότι το παιδί κινητοποιείται εσωτερικά και είναι 

υπεύθυνο για τις αποφάσεις του και ικανό να αξιοποιήσει το έμφυτο δυναμικό του, 

τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του προς όφελός του (Koutrouba et al, 2018). 

Οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν τη μη παρεμβατική προσέγγιση πιστεύουν ότι οι 

μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησης και της 

συμπεριφοράς στην τάξη έχοντας ελάχιστη εμπλοκή στη ρύθμιση αυτών των 

ζητημάτων. Ο απώτερος σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι να βελτιώσει την 

προσωπικότητα και την αυτονομία των μαθητών, ώστε  αποκτήσουν τη νοοτροπία 

και τις ικανότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να ενεργούν μέσα από τις δικές 

τους αξίες (Lang, 2013). Οι εκπαιδευτικοί αυτής της προσέγγισης δείχνουν 

ενσυναίσθηση και επιτρέπουν την αυτορρύθμιση των μαθητών τους μέσα από 

τεχνικές, όπως τις μη λεκτικές παρεμβάσεις ή τις  προσωπικές συζητήσεις με τον κάθε 

μαθητή στη τάξη ( Cerit & Yuksel, 2015). Οι εκπαιδευτικοί της μη παρεμβατικής 

προσέγγισης δεν είναι καθόλου ελεγκτικοί και καθοδηγητικοί, δεν επιβάλλουν 

κανόνες και θεωρούν ότι οι μαθητές είναι ικανοί να παίρνουν τις δικές τους 

αποφάσεις και να επιλύουν μόνοι τα προβλήματα τους (Glickman & Tamashiro, 

1980˙ Martin & Sass, 2009). Είναι “χαλαροί”  ως προς τις πρακτικές τους θεωρώντας 

όλους τους μαθητές τους υπεύθυνους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος συχνά  

“χάνουν τον έλεγχο” της τάξης τους.  

γ. Αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαχείρισης τάξης (interactionalists) 

 

Οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν το αλληλεπιδραστικό μοντέλο βρίσκονται ανάμεσα 

στο παρεμβατικό και στο μη παρεμβατικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην αρχή ότι 

το άτομο διαμορφώνεται τόσο μέσα από την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
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όσο και από αυτά που κάνει το άτομο, για να αλλάξει το περιβάλλον του (Glickman 

& Tamashiro, 1980  ̇ Martin & Sass, 2009). Η θεωρητική βάση αυτού του μοντέλου 

προέρχεται από την Κοινωνικογνωστική θεωρία και τη Σχολή του Εποικοδομητισμού, 

ενώ ο Glasser υπήρξε ο πιο θερμός υποστηρικτής του διδακτικού αυτού μοντέλου και 

της θεωρίας ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν το δικαίωμα της επιλογής ως προς τη 

δράση τους, αλλά και την ευθύνη των συνεπειών τους. Οι εκπαιδευτικοί που 

ακολουθούν το θεωρητικό μοντέλο της αλληλεπίδρασης δίνουν τη δυνατότητα της 

επιλογής στους μαθητές τους δείχνοντας τρόπους με τους οποίους μπορούν να  

αξιολογούν τις πράξεις τους. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό οι μαθητές 

αναλαμβάνουν ένα μερίδιο της ευθύνης για τη συμπεριφορά τους (Tauber, 2007). Οι 

αλληλεπιδραστικοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι καμία σύγκρουση δε μπορεί να 

επιλυθεί, αν δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτή και δεν προσπαθούν να την επιλύσουν, 

ώστε οι σχέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους να μην αλλάξουν.  Οι εκπαιδευτικοί 

που υιοθετούν το μοντέλο αυτό αξιοποιούν ποικίλες στρατηγικές ανάλογα με την 

περίπτωση, κυρίως προληπτικές με στόχο την εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και την ελαχιστοποίηση της διασπαστικής συμπεριφοράς. Προσπαθούν να 

κατανοήσουν σε βάθος τη συμπεριφορά των μαθητών τους, να ενισχύσουν την 

αυτοαντίληψη και τον αυτοέλεγχο επιδιώκοντας τη διαρκή αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές: συναποφασίζουν με αυτούς και μοιράζονται την ευθύνη της διαχείρισης της 

τάξης με αυτούς (Lewis et al, 2005  ̇Martin et al, 1998  ̇Wolfgang, 1980). Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνουν οι Ritter & Hancock (2007) εκπαιδευτικοί του αλληλεπιδραστικού 

μοντέλου πιστεύουν ότι οι μαθητές τους μαθαίνουν να συμπεριφέρονται μέσα από τη 

αλληλεπίδραση τους με τους συμμαθητές τους στο σχολικό περιβάλλον.  
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Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί του παρεμβατικού μοντέλου λειτουργούν προληπτικά ως 

προς τη γνωστοποίηση των συνεπειών στους μαθητές τους, οι μη παρεμβατικοί 

προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, όπου “παρακάμπτονται” οι αρνητικές 

συμπεριφορές των μαθητών, ενώ οι αλληλεπιδραστικοί διαχειρίζονται την τάξη τους με 

στρατηγικές που συνδυάζουν και τις δύο προσεγγίσεις: της παρεμβατικής και της μη 

παρεμβατικής (Sowell, 2013). 

2.3 Προληπτικές και Παρεμβατικές τεχνικές Διαχείρισης της Τάξης 

Σύμφωνα με τον Glasser ( όπως αναφέρεται στο  Tauber, 2007) η αποτελεσματική 

διδασκαλία « ίσως το πιο δύσκολο έργο από όλα, συνίσταται στα προληπτικά εκείνα 

μέτρα πειθαρχίας που εμπλέκουν τους μαθητές και κρατούν σε εγρήγορση το ενδιαφέρον 

τους, ώστε να μη δημιουργούν προβλήματα». Αν δεν είναι αποτελεσματική η διαχείριση 

της τάξης είναι πολύ πιθανό να μην είναι αποτελεσματική και η διδασκαλία και  να μην 

επιφέρει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Keidel, 2014˙ Korpershoek et 

al., 2014). Οι εκπαιδευτικοί, για να διαχειριστούν τη συμπεριφορά των μαθητών τους, 

να κινητοποιήσουν την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(DeJarnette & Sudeck, 2015) και να εδραιώσουν την πειθαρχία πρέπει να αξιοποιήσουν 

τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση στρατηγικές, που θα δημιουργήσουν ένα 

ελκυστικό κα φιλόξενο μαθησιακό περιβάλλον (Wong et al., 2014). Σε αυτό 

συμβάλλουν και οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους 

μαθητές, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, οι οποίες δεν ευνοούν μόνο την 

προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά συμβάλλουν στη μεγαλύτερη πειθαρχία 

μέσα στη σχολική μονάδα και στην τάξη (Lambert & McCombs, 1998). Οι θετικές 

σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών επηρεάζουν την προσαρμογή των 

μαθητών στο σχολείο, τη διαδικασία της μάθησης και εμποδίζουν την ανάπτυξη 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Πούλου, 2015). 
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Σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη σωστή διαχείριση της συμπεριφοράς και 

στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και γενικότερα αναβαθμίζει την ποιότητα 

του μαθήματος είναι η γνώση και η εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών 

(Behets,·Siedentop, Slavin, στο Πουρσανίδου, 2016). Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να έχουν ένα πλάνο διαχείρισης της τάξης που θα εμπεριέχει στρατηγικές 

και πρακτικές σχεδιασμένες, έτσι ώστε να δημιουργούν και να εδραιώνουν ένα 

περιβάλλον που διευκολύνει τη μάθηση (Wong et al., 2014). 

 Με τον όρο στρατηγικές διαχείρισης τάξης εννοούμε τα εργαλεία εκείνα που οι 

εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική και 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με στόχο τόσο τη βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή όσο και τον έλεγχο της μαθητικής συμπεριφοράς 

(Korpershoek et al., 2014). Πρόκειται για τεχνικές που στόχο έχουν να περιορίσουν 

το ενδεχόμενο εκδήλωσης προβληματικών συμπεριφορών και είναι οι προληπτικές 

(proactive or preventive ), και οι τεχνικές που εφαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν 

μία κρίση ή ένα φαινόμενο απειθαρχίας και είναι οι παρεμβατικές ή τεχνικές 

αντίδρασης (reactive or interventive ) ( Korpershoek et al., 2014˙ Wilks, 1994).  

Για τους Savage & Savage (2009) διαχείριση της τάξης σημαίνει καταρχήν  πρόληψη 

των προβλημάτων και  αντιμετώπιση δυναμική, όταν όμως και όπου  προκύπτουν τα 

προβλήματα. Οι Korpershoek et al. (2014) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να καταφεύγουν στις παρεμβατικές και ελεγκτικές τεχνικές μόνο, όταν έχουν 

αποτύχει οι προσπάθειες τους στη διαχείριση της τάξης, καθώς οι προληπτικές 

(proactive) είναι πιο αποδοτικές από τις παρεμβατικές (reactive) στρατηγικές. Οι 

προληπτικές είναι διδακτικές και παιδαγωγικές τεχνικές που προάγουν ένα 

μαθησιακό κλίμα, όπου ευδοκιμούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα 
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παράγεται και διδακτικό έργο, καθώς προλαμβάνουν τις εκδηλώσεις διασπαστικής 

συμπεριφοράς μέσα στην τάξη (Ellis, 2018). Ο καθορισμός κανόνων και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την πρόληψη πειθαρχικών προβλημάτων 

αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προληπτικές στρατηγικές μέσα από την οποία 

αποτρέπονται πειθαρχικά προβλήματα. (Borich, όπως αναφέρεται στο Korb et al., 

2016). Ο έπαινος και η επιδοκιμασία της θετικής συμπεριφοράς αποτελεί κίνητρο και 

ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να συμπεριφέρονται θετικά (Slavin, 2006 όπως 

αναφέρεται στο Korb et al., 2016)). Η επίγνωση επίσης του εκπαιδευτικού για το τι 

γίνεται σε κάθε σημείο της τάξης του την ίδια στιγμή μπορεί να αποτρέψει την 

εκδήλωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς πριν αυτή εξελιχθεί (Eggen & Kauchak, 

2004).  

Από την άλλη πλευρά οι παρεμβατικές τεχνικές εφαρμόζονται από τους 

εκπαιδευτικούς, όταν προκύπτουν προβλήματα επιδιώκοντας την τροποποίηση της 

συμπεριφοράς και την επανένταξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ellis, 

2018). Αν και είναι αναπόφευκτες και επιβεβλημένες σε αρκετές περιπτώσεις, 

παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα, καθώς είναι χρονοβόρες, διασαλεύουν το 

μαθησιακό κλίμα, απομακρύνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, απορρυθμίζουν τη δυναμική της ομάδας- μέχρι την αποκλιμάκωση της 

έντασης- και στηρίζονται στη ρύθμιση της συμπεριφοράς με εξωτερικά κίνητρα με το 

σύστημα των αμοιβών ή των ποινών (Thornton, 2015). Οι παρεμβάσεις των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι σύντομες, γιατί, όταν είναι παρατεταμένες, διακόπτουν 

τη “ροή “ του μαθήματος και μειώνουν το χρόνο της διδασκαλίας (Eggen & Kauchak, 

2004). Είναι προτιμότερο, λοιπόν να επιλέγονται οι μη λεκτικές νύξεις, όπως οπτική 

επαφή με το μαθητή που παρουσιάζει ανεπιθύμητη συμπεριφορά, διακριτικό 

πλησίασμα ή ένα απαλό άγγιγμα στον ώμο του μαθητή. Επίσης, ο εκπαιδευτικός 
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μπορεί να υπενθυμίσει στο μαθητή τις συνέπειες της παραβίασης των κανόνων που 

έχουν καθορισθεί, ώστε αυτός να συμμορφωθεί. Η εφαρμογή ποινών είναι η έσχατη 

επιλογή για τον εκπαιδευτικό και συνήθως τα αποτελέσματα είναι μη λειτουργικά, 

προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα και στις δύο πλευρές (μαθητή –εκπαιδευτικού) 

και έχουν μικρή διάρκεια ( Korb et al., 2016). Τέλος, οι παρεμβατκές τεχνικές που 

περιλαμβάνουν πειθαρχικές παρεμβάσεις, όπως επιπλήξεις και ποινές, είναι 

αναπόφευκτες, όταν πρέπει να περιορισθούν εκδηλώσεις διασπαστικής ή ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς, οπότε οι προληπτικές δε μπορούν να λειτουργήσουν (Marzano et al, 

2003) 

Σύμφωνα με τη Thornton (2015) οι προληπτικές στρατηγικές δεν είναι απλά ένα  

“πακέτο” στρατηγικών ή προσεγγίσεων, αλλά ένας τρόπος σκέψης που λαμβάνει 

υπόψη τις ανάγκες της μάθησης και της διδασκαλίας τόσο για τον καθηγητή όσο και 

το μαθητή. Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί είτε για να αντιμετωπίσουν 

την εκδήλωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είτε την πρόληψή της προϋποθέτουν έναν 

προληπτικό σχεδιασμό για να ευοδώσουν. Σε ένα πρωταρχικό, αλλά εξαιρετικά 

ουσιαστικό στάδιο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογήσει τη μαθητική συμπεριφορά 

μέσα από την συλλογή, την ταξινόμηση και την εκτίμηση των πληροφοριών, ώστε να 

προληφθεί επιτυχώς κάποια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αλλά και να δομηθεί ένα 

προσοδοφόρο σχέδιο παρέμβασης (Γαλιώτου & Ανδρέου, 2014). Η διαμόρφωση ενός 

κλίματος που προάγει τη μάθηση και ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται, όταν οι καθηγητές έχουν προλειάνει το 

έδαφος, ώστε να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε στρατηγική που αφορά είτε τη διδασκαλία 

είτε την συμπεριφορά των μαθητών. Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές που 

αφορούν τον προληπτικό σχεδιασμό είναι: το μαθητικό συμβόλαιο, ο διδακτικός 
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σχεδιασμός, το κοινωνιόγραμμα της τάξης, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές, η αποσαφήνιση των 

προσδοκιών του εκπαιδευτικού στους μαθητές τους. 

2.4 Ερευνητική ανασκόπηση  

 2.4.1 Μοντέλα διδασκαλίας και Στρατηγικές Διαχείρισης της Τάξης 

 

Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης τάξης ή το διδακτικό στυλ που 

υιοθετούν, αξιοποιούν άλλοτε προληπτικές (proactive) και άλλοτε παρεμβατικές 

στρατηγικές διδασκαλίας (reactive) με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

τόσο της διδασκαλίας όσο και της συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό που έχει 

διαπιστωθεί μέσα από ερευνητικές μελέτες είναι ότι παρατηρούνται συχνά  

αντιφάσεις και ανακολουθίες ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

διδακτικό τους στυλ και στις στρατηγικές διαχείρισης που εφαρμόζουν στην τάξη, οι 

οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητάς 

τους. Έτσι, έρευνα των Reynolds-Keefer (2013) έδειξε ότι οι Αμερικανοί εκπαιδευτικοί 

είναι παρεμβατικοί στη διαχείριση της διδασκαλίας και αλληλεπιδραστικοί στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς, αποτέλεσμα που συμφωνεί με έρευνες που έγιναν στην 

Τουρκία (Caner & Tertemiz, 2015˙ Cerit & Yüksel, 2015). Σε έρευνα όμως των Ünal 

& Ünal (2012) που αφορούσε 268 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

παρατηρήθηκε ότι και οι νέοι και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί είναι παρεμβατικοί και 

στις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της τάξης (διαχείριση διδασκαλίας, διαχείριση 

συμπεριφοράς) διαπιστώνοντας ότι, όσο αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας και 

εμπειρίας, γίνονται πιο “ελεγκτικοί” (καθορίζουν οι εκπαιδευτικοί τους κανόνες, 

αλλά δίνουν χρόνο στους μαθητές να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους). Παρεμβατικοί 

και στις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της τάξης είναι οι εκπαιδευτικοί, όπως 
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διαπιστώθηκε από  έρευνες που διενεργήθηκαν στο Ιράν και στη Σιγκαπούρη (Lang, 

2013˙ Rahimi & Asadollahi, 2012˙), ενώ σε έρευνα των Aliakbari & Heidarzadi 

(2015) που έγινε σε καθηγητές Αγγλικών στο Ιράν διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

υιοθετούν το αλληλεπιδραστικό μοντέλο και στις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της 

τάξης. Σε έρευνα που διεξήχθη στην Ιορδανία σε 566 καθηγητές λυκείου 

παρατηρήθηκε ότι, ενώ οι καθηγητές παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας, υιοθετούν άκρως δασκαλοκεντρικές στρατηγικές διδασκαλίας. 

Είναι παρεμβατικοί στη διαχείριση της συμπεριφοράς, δηλώνουν ότι δεν έχουν 

καταρτισθεί σ’ αυτό τον τομέα, εφαρμόζουν την τιμωρία και την επιβράβευση για να 

κινητοποιήσουν τις μαθητές, ενώ οι κανόνες της τάξης καθορίζονται μόνο από αυτούς 

(Abu-Tinech et al., 2011). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των Koutrouba 

et al. (2018) σε 418 Έλληνες δασκάλους σχετικά με τις αντιλήψεις τους για το 

διδακτικό στυλ που υιοθετούν. Στα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται αλληλεπιδραστικοί ως προς τη διαχείριση της 

διδασκαλίας αξιοποιώντας εξατομικευμένες στρατηγικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται 

στα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών και είναι ευέλικτες ως προς τις 

μαθησιακές τους ανάγκες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να επιλέξουν μέσα και 

μεθόδους διδασκαλίας και βελτιώνουν τις μαθησιακές τους επιδόσεις μέσα από την 

ενεργητική τους συμμετοχή σε συνεργατικές δραστηριότητες και συζητήσεις που  

αφορούν κυρίως τη βιωματική μάθηση. Αντίθετα, είναι  παρεμβατικοί ως προς τη 

διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, θεωρούν  ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας 

δε σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση της συμπεριφοράς, καθώς οι κανόνες 

πειθαρχίας θα πρέπει να προηγούνται των διδακτικών κανόνων, για να δημιουργηθεί 

ένα καλά οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον χωρίς περισπασμούς που θα διευκολύνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Koutrouba et al., 2018). Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις 
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στις απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνας, καθώς θεωρούν τη διάλεξη ως την πιο 

αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας, που ενισχύει την αυθεντία του εκπαιδευτικού 

στην τάξη, ενώ ταυτόχρονα είναι ευεργετική για τους μαθητές με χαμηλή ικανότητα 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους. Θεωρούν ότι οι διδακτικές δραστηριότητες 

θα πρέπει να οργανώνονται με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών και την επίδραση 

που ασκούν στη συμπεριφορά τους, ενώ  από την άλλη πλευρά αξιολογούν με χαμηλό 

βαθμό τους απείθαρχους μαθητές. Ως προς τις στρατηγικές διαχείρισης της 

συμπεριφοράς δηλώνουν ότι οι πιο αποτελεσματικές είναι: η θέσπιση κανόνων από 

την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς, η αποσαφήνιση της αναγκαιότητας των 

κανόνων, που θεωρούνται άδικοι από τους μαθητές, και η επίπληξη στα πρώτα 

σημάδια της διασπαστικής συμπεριφοράς. Οι παρεμβατικοί εκπαιδευτικοί της 

έρευνας είναι πεπεισμένοι ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται με συνέπεια και να 

εφαρμόζονται οι ποινές που έχουν οριστεί, ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

σίγουροι για το τι προκάλεσε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Επιτρέπουν στους 

μαθητές ένα βαθμό ελευθερίας στη διαμόρφωση των κανόνων, με την προϋπόθεση να 

μη χάνουν διδακτικό χρόνο. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας της Μαρκαριάν 

(2017) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αλληλεπιδραστικοί ως προς τη διαχείριση 

της διδασκαλίας, ενώ κλίνουν προς το παρεμβατικό μοντέλο ως προς τη διαχείριση 

της συμπεριφοράς. 

Παρατηρείται, λοιπόν, συχνά μία ανακολουθία στις προσεγγίσεις που αξιοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στη διαχείριση της τάξης, κινούμενοι ανάμεσα σε προληπτικές και 

παρεμβατικές πρακτικές και αντιμετωπίζοντας τη διαχείριση της διδασκαλίας και τη 

διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών ως διαφορετικά πεδία. Οι εκπαιδευτικοί 

εφαρμόζουν κυρίως παρεμβατικές στρατηγικές, αν και είναι αμφίβολο ότι αυτές οι 
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πρακτικές επιφέρουν αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών, αλλά τις αξιοποιούν,  

γιατί δε γνωρίζουν για τα θετικά αποτελέσματα των προληπτικών στρατηγικών 

διαχείρισης τάξης. Καθοριστικός παράγοντας για την αξιοποίηση των προληπτικών 

(proactive or preventative) στρατηγικών είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με 

αυτές μέσα από την επιμόρφωση και την πρακτική άσκηση. Αποτελέσματα ερευνών 

οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί σε θέματα 

διαχείρισης της τάξης ούτε στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας ούτε και 

κατά τη διάρκεια της (Ellis, 2018). Σύμφωνα με έρευνα των Korb et al. (2016) « έστω 

και μία μέρα πρακτικής άσκησης αυξάνει τον αριθμό των προληπτικών στρατηγικών 

που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί» διαπιστώνοντας ότι αυτές είναι πιο αποτελεσματικές 

στην τάξη  και λειτουργούν αποτρεπτικά στην εκδήλωση απείθαρχης συμπεριφοράς 

στην τάξη. Τα προγράμματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών πρέπει 

να περιλαμβάνουν πρακτικές που έχουν προληπτικό χαρακτήρα, όσον αφορά την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των μαθητών, ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά  

που εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών σχολείων, σύμφωνα με 

έρευνα που έγινε σε 102 εκπαιδευτικούς (ειδικότητας και γενικής παιδείας) στη 

Σουηδία, διαπιστώθηκε ότι ένας καθοριστικός παράγοντας του διδακτικού στυλ και 

των στρατηγικών διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους είναι 

τα κίνητρα για την επιλογή του επαγγέλματος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των 

επαγγελματικών σχολείων πριν εισέλθουν στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν εργασθεί  

σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν την 

εκπαιδευτική ως δεύτερη ή παράλληλη καριέρα, εμπλέκουν τους μαθητές τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με εξωτερικά κίνητρα εφαρμόζοντας κατά κύριο λόγο 
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παρεμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η αγάπη για το 

διδακτικό αντικείμενο ως κίνητρο για την επιλογή του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 

σχετίζεται θετικά με μία ποικιλία αλληλοεξαρτώμενων στρατηγικών που κινούνται 

ανάμεσα στο παρεμβατικό και στο μη παρεμβατικό μοντέλο (Berger et al., 2017). 

Η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το «μοίρασμα» της εμπειρίας 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις αντιλήψεις σχετικά με τις πρακτικές 

διαχείρισης της τάξης σύμφωνα με το αποτέλεσμα ποιοτικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς επαγγελματικών σχολείων (Girardet & Berger, 

2018). Η συνεργασία με συναδέλφους, όπως και η θετική επιρροή των εκπαιδευτών-

επιμορφωτών, αλλάζουν θετικά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών 

σχολικών μονάδων και τους προσανατολίζουν σε πιο καινοτόμες πρακτικές στη 

διαχείριση της τάξης. 

Το επαγγελματικό περιβάλλον και οι εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί επαγγελματικών σχολείων (Girardet & Berger, 

2018). Όταν η διοίκηση του σχολείου είναι πιεστική, ασκεί έλεγχο και δεν αφήνει 

περιθώρια αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς, αυτό λειτουργεί ανασχετικά για την 

βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης τάξης από τους εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, 

όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι πιο παρεμβατικό, οδηγεί στην υιοθέτηση πιο 

παρεμβατικών προσεγγίσεων στη διαχείριση της τάξης από τους εκπαιδευτικούς 

(Martin, 2004). 

Επομένως, τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με το μοντέλο διαχείρισης της 

συμπεριφοράς και της διδασκαλίας, που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, αντανακλούν 

την πολυπλοκότητα του θέματος, καθώς είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς, αν οι 
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εκπαιδευτικοί δηλώνουν αυτό που πιστεύουν, αυτό που θα ήταν το επιθυμητό ή αυτό 

που τελικά εφαρμόζουν (Berger et al., 2017). 

2.4.2 Η επίδραση των ατομικών/δημογραφικών χαρακτηριστικών στις προσεγγίσεις 

διαχείρισης της τάξης 

 

Όσον αφορά τη σχέση των ατομικών χαρακτηριστικών και των προσεγγίσεων 

διαχείρισης τάξης των εκπαιδευτικών, από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εμπειρία, το φύλο και το επίπεδο σπουδών και 

τις στρατηγικές που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους (Aliakbari & 

Heidarzadi, 2015˙ Temli-Durmus, 2016), ενώ σε άλλες έχει παρατηρηθεί ότι 

αναφορικά με το φύλο οι γυναίκες εμφανίζονται πιο αυστηρές από τους άντρες 

εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της διδασκαλίας (Martin, 2006 ) αποτέλεσμα που είναι 

αντίθετο με την έρευνα των Martin et al. (2003) στην οποία οι άντρες εκπαιδευτικοί 

εμφανίζονται πιο ελεγκτικοί, πιο αποπροσωποποιημένοι και αυταρχικοί από τις 

γυναίκες κα στις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της τάξης.  

 Σύμφωνα με τους Reupert & Woodcokk (2010) οι έμπειροι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν 

στρατηγικές διδασκαλίας με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι και είναι επιφυλακτικοί 

στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων, ενώ σε άλλη έρευνα οι έμπειροι εκπαιδευτικοί 

ακολουθούν πιο παρεμβατικές προσεγγίσεις από τους εκπαιδευτικούς με λιγότερη 

εμπειρία (Martin et al., 2006˙ Unal & Unal, 2012). Στην έρευνα των Rahimi & 

Asadollahi (2012), θετική είναι η σχέση των προσεγγίσεων διαχείρισης της τάξης με 

το επίπεδο σπουδών˙ οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ανώτατους τίτλους σπουδών 

ακολουθούν λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους από τους εκπαιδευτικούς που δε 

διαθέτουν. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Berger et al. ( 2017) η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών των επαγγελματικών σχολείων σχετίζεται σημαντικά  με τις πρακτικές 

διδασκαλίας, καθώς οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι αξιοποιούν λιγότερο 

παρεμβατικές μεθόδους και προάγουν την αυτονομία των μαθητών τους.  

Ως προς το φύλο, οι άντρες εκπαιδευτικοί είναι πιο ελεγκτικοί και εφαρμόζουν πιο 

παρεμβατικές μεθόδους από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών σχολείων 

οι οποίες εκδηλώνουν ενσυναίσθηση και κατανόηση στις πρακτικές που αξιοποιούν 

με τους μαθητές τους. Τέλος, στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς των μαθημάτων ειδικότητας και των μαθημάτων γενικής παιδείας 

υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς τις πρακτικές που αξιοποιούν˙ οι εκπαιδευτικοί 

των ειδικοτήτων εφαρμόζουν προσεγγίσεις διαχείρισης τάξης πιο υποστηρικτικές ως 

προς την αυτονομία των μαθητών αξιοποιώντας και τις αρχές του εποικοδομητισμού ( 

σαφείς οδηγίες, αποσαφήνιση προσδοκιών, υπενθύμιση κανόνων), σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς μαθημάτων γενικής παιδείας. Αυτό εξηγείται από τη φύση των 

μαθημάτων (θεωρητικών-εργαστηριακών) και το χώρο, όπου διεξάγεται η διδασκαλία. Οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων έχουν άλλη αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους, 

παρέχουν χρόνο για δραστηριότητες, σε ένα χώρο (εργαστήρια) που είναι  

διαφορετικά διαμορφωμένος για να πραγματοποιείται η διδασκαλία με οργάνωση και 

ασφάλεια (Berger et al., 2017). 

Τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών και τις προσεγγίσεις που αξιοποιούν για τη διαχείριση της τάξης 

διαφοροποιούνται και ποικίλλουν, γεγονός που αποδεικνύει πως υπάρχουν εξωτερικοί 

ή εσωτερικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την κουλτούρα, το πολιτισμικό 

υπόβαθρο και τις αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας, οι οποίες 
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αντανακλούν σε συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο τις εκάστοτε προσεγγίσεις 

διαχείρισης τάξης των εκπαιδευτικών. 

2.4.3  Σχέση Αυτό-αποτελεσματικότητας  και Διαχείρισης της Τάξης 

 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών καθορίζει τις συμπεριφορές, τις 

αποφάσεις και τα κίνητρα τους σχετικά με τη διδασκαλία τους. Πιο συγκεκριμένα ο 

βαθμός αυτό-αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία επηρεάζει τις καθημερινές 

εκπαιδευτικές πρακτικές τους, αλλά και την προθυμία τους να αξιοποιήσουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές (Mitchell, 2019).  

Η αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης θα μπορούσε να οριστεί ως η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να εδραιώνει τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 

πρακτικές και την τάξη, ώστε να κυλά ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ 

ταυτόχρονα ελέγχεται η διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

που υστερούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους σε αυτές τις πρακτικές 

διαχείρισης της τάξης, “μάχονται” καθημερινά, για να διατηρήσουν ένα παραγωγικό 

και υγιές μαθησιακό περιβάλλον (Aloe et al., 2014˙ Marzano et al., 2003). Όταν το 

μαθησιακό κλίμα διαταράσσεται όλοι οι εμπλεκόμενοι επηρεάζονται αρνητικά (Pace 

et al., 2013), ενώ οι καλά σχεδιασμένοι και ξεκάθαρα αποσαφηνισμένοι κανόνες και 

διαδικασίες από την πλευρά των εκπαιδευτικών αποτελούν τη βάση για την επίτευξη 

της μάθησης και της επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών (Brown, et al., 2015). Η 

υψηλή  αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την 

πεποίθησή τους ότι είναι ικανοί να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τα θέματα 

πειθαρχίας της τάξης (Kuusinen, 2016˙ Mitchell, 2019˙ Patty Jo McCain, 2017˙ 

Putman 2013˙ Ryan et al., 2015)  
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 Σε έρευνα, όπου εφαρμόστηκε μεικτή μέθοδος (διαδικτυακή έρευνα και συνεντεύξεις) οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι νιώθουν σε υψηλό βαθμό αποτελεσματικοί στη διαχείριση 

της τάξης για διαφορετικούς λόγους ο καθένας (ικανοί να εμπλέκουν τους μαθητές σε 

δραστηριότητες, ώστε η διαδικασία να κυλά ομαλά, να αποσαφηνίζουν τις 

προσδοκίες τους στους μαθητές, να εφαρμόζουν τις απαραίτητες προγραμματισμένες 

πρακτικές και διαδικασίες και να είναι συνεπείς στην τήρησή τους) (Byrne, 2017). 

Επίσης, η χαμηλή ή υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα συνδέεται με συγκεκριμένα 

καθήκοντα και παραμέτρους στα οποία κάποιοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν μεγάλη 

βαρύτητα, ενώ κάποιοι άλλοι όχι, καθώς οι προσδοκίες τους είναι πιο υψηλές σε 

σχέση με κάποιους άλλους, επομένως και η αντίληψη που έχουν για το πώς θα 

πετύχουν την μαθησιακή ατμόσφαιρα διαφοροποιείται. Έτσι, μπορεί να υπάρχει μια 

διαφορετική εικόνα ανάμεσα σε  αυτό που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί για την 

ικανότητά τους και σε αυτό που οι άλλοι βλέπουν (Kuusinen, 2016). 

Επίσης, η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τις 

πρακτικές που αξιοποιούν στην τάξη, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών 

τα υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας συνδέονται με προληπτικές (proactive 

or preventive) προσεγγίσεις διαχείρισης τάξης (Mitchell, 2019), ενώ η χαμηλή 

αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση 

πιο παρεμβατικών προσεγγίσεων είτε στη διαχείριση της τάξης είτε στη διαχείριση 

της συμπεριφοράς (Martin et al., 2007). Ωστόσο, αποτελέσματα άλλων ερευνών 

έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί που νιώθουν πολύ αποτελεσματικοί υιοθετούν παρεμβατικές 

προσεγγίσεις (interventionist) και στις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της τάξης 

(Sridhar & Javan, 2011), ενώ στην έρευνα της Gürçay (2015) οι συμμετέχοντες 
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εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα ως προς τη διαχείριση της τάξης 

έτειναν περισσότερο προς την παρεμβατική προσέγγιση στη διαχείριση της διδασκαλίας. 

Παρατηρείται μία ανακολουθία, λοιπόν, σε αυτά που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, σε 

αυτά που πιστεύουν για το βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας τους και στο τι τελικά 

εφαρμόζουν στην τάξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν κάποια ερευνητικά 

κενά όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδακτικό στυλ και τις 

στρατηγικές διαχείρισης της τάξης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εξετάσουμε όχι μόνο 

τι αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί για την αυτό-αποτελεσματικότητά τους, αλλά και πώς 

το επιβεβαιώνουν οι συγκεκριμένες πρακτικές που αξιοποιούν μέσα στην τάξη τους 

(Mitchell, 2019). Άλλωστε το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας αντανακλά 

την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών να επηρεάσουν θετικά τους μαθητές τους και να 

επιφέρουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά όχι την ικανότητα ελέγχου 

αυτών των αποτελεσμάτων (Kuusinen, 2016).  

Με τη χρήση μεικτών μεθόδων έρευνας και κυρίως μέσω της παρατήρησης, όπου 

φαίνεται η ανακολουθία μεταξύ των πεποιθήσεων και των πράξεων μπορεί εν μέρει 

να διερευνηθούν και να αποσαφηνισθούν τα ερευνητικά κενά και οι αντιφάσεις στο 

πεδίο των στρατηγικών διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα που έρχεται να 

καλύψει αυτό το κενό είναι της Poulou et al. (2019) που μέσα από την άμεση  

παρατήρηση των διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

αλλά και της κλίμακας μέτρησης της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

(TSES) παρατηρήθηκε ότι: οι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας και στις τρεις διαστάσεις της, αποτέλεσμα που ερμηνεύεται και από 

τα πολλά χρόνια εμπειρίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Μέσα από την άμεση 
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παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν στρατηγικές διδασκαλίας 

που προωθούν τη μάθηση, όπως άμεση ανταπόκριση στις ερωτήσεις των μαθητών, 

επεξηγητική επάρκεια, άμεση ανατροφοδότηση, ορθή αξιοποίηση του χρόνου και 

αποσαφήνιση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές του. Οι 

στρατηγικές αυτές ευθυγραμμίζονται με την υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών (Deemer, 2004). Ως προς τις στρατηγικές  διαχείρισης της συμπεριφοράς 

όμως οι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν χρήση ούτε του επαίνου της συμπεριφοράς, ούτε 

ενθάρρυναν την επιθυμητή συμπεριφορά μέσω ανατροφοδότησης (Poulou et al., 2019). 

Δεδομένης της υψηλής αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διαχείριση 

της συμπεριφοράς αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν το κενό που υπάρχει μεταξύ 

της «υποθετικής» γνώσης των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή της μέσα στην τάξη 

(Almog & Shechtman, 2007). Επομένως, το διδακτικό στυλ των εκπαιδευτικών 

συναρθρώνεται με το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους, με τα ατομικά 

τους χαρακτηριστικά  και με μία ποικιλία παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών) 

που συνηγορούν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της τάξης. 

Αναφορικά με την επίδραση που ασκούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους στη διαχείριση της τάξης  αυτή 

επηρεάζεται θετικά και βελτιώνεται μέσα από την εμπειρία (Byrne, 2017˙ McCain, 

2017˙), καθώς οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της εκπαιδευτικής τους διαδρομής έχουν 

χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης (McCain, 2017). Στα 

αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν σε εκπαιδευτικούς επαγγελματικών 

σχολείων της Σουηδίας διαπιστώθηκε ότι η εμπειρία σχετίζεται σημαντικά και με την 

αυτό-αποτελεσματικότητα τους και με τις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης, καθώς 

οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν πιο υψηλά επίπεδα αυτό-
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αποτελεσματικότητας  ακολουθούν μη παρεμβατικές εκπαιδευτικές πρακτικές για τη 

διαχείριση της τάξης (Berger et al.,  2018). 

Σε άλλη έρευνα το φύλο, η ηλικία, και η εμπειρία δε σχετίζονται ούτε θετικά ούτε 

αρνητικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Mitchell, 2019), ενώ 

σε συγκριτική έρευνα για τις στρατηγικές που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί (Jalali et 

al., 2014) δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στο βαθμό της αυτό-αποτελεσματικότητας 

στη διαχείριση της τάξης  ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. 

Η παιδαγωγική επάρκεια και οι υψηλοί τίτλοι σπουδών σχετίζονται θετικά με την 

επαγγελματική ενδυνάμωση και την απόκτηση ικανοτήτων στη διαχείριση της τάξης, 

αλλά οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται το ελάχιστο δέκα (10) χρόνια εμπειρίας για να 

εδραιώσουν την αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης (Sadik & 

Akbulut, 2015). Στην ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς 

επαγγελματικών λυκείων, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο αποτελεσματικές στη 

διαχείριση της τάξης σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, επειδή διδάσκουν 

παράλληλα και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι 

καλύτερες (Sadik & Akbulut, 2015).Τέλος, σε άλλες ερευνητικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι 

νέοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους 

πιο έμπειρους (Dembo & Gibson, 1985  ̇ Tschannen-Moran & Hoy, 2007  ̇ Wolters & 

Daugherty, 2007  ̇Δημοπούλου, 2018  ̇Κούλη, 2019). 

Σύμφωνα με την ερευνητική ανασκόπηση οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης και καθορίζουν το 

διδακτικό τους στυλ είναι: 



 

46 

 

 Η επαγγελματική ενδυνάμωση μέσα από προγράμματα και παρεμβατικές 

πρακτικές είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης. Προγράμματα που εφαρμόστηκαν 

σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης με σκοπό την αυτονομία και την ενδυνάμωση 

μέσα από στρατηγικές αυτορρύθμισης των μαθητών, είχαν θετικά αποτέλεσμα 

και στους μαθητές και στους καθηγητές (Alderman & MacDonald, 2015) 

καθιστώντας τους πρώτους υπεύθυνους για τον αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς 

και τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης, ενώ τους καθηγητές 

ευέλικτους και ικανούς να σχεδιάζουν τη διδασκαλία και να διαμορφώνουν 

ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον (McCain, 2017). Οι εκπαιδευτικοί 

τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιζητούν 

την επιμόρφωσή σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωσή τους μέσα στην 

τάξη. Η ανάγκη αυτή αναδείχθηκε και από την έρευνα που διεξήγαγαν οι Pas 

et al. (2015) σύμφωνα με τους οποίους η διαχείριση της συμπεριφοράς των 

μαθητών είναι “συνυφασμένη” με τις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, 

διαπίστωση που οδηγεί στην ανάγκη επαγγελματικής ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών μέσα από την πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση τους σε 

θέματα που αφορούν τη διαχείριση της τάξης. Στην έρευνα του Sadik & 

Akbulut (2015) σε εκπαιδευτικούς επαγγελματικών σχολείων της Τουρκίας 

αναδείχθηκε η ανάγκη της επαγγελματικής ενδυνάμωσης με ενδοϋπηρεσιακά 

προγράμματα κατάρτισης που καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 

μέσα σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί που τα 

παρακολούθησαν εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας 

στις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς που δεν 

συμμετείχαν στα προγράμματα. Το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης ως 
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σημαντικού παράγοντα τόσο για την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών όσο και στην αξιοποίηση ενεργητικών και προληπτικών 

πρακτικών διδασκαλίας έχει προκύψει και από άλλες έρευνες (Ellis, 2018  ̇

Mitchell et al., 2017  ̇ Reinke et al., 2016  ̇ Tsouloupas et al., 2014). Τέλος, η 

ελλιπής κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης 

της τάξης τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής τους πορείας είναι αρνητικός παράγοντας για την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στην 

τάξη, καθώς σύμφωνα με ποιοτικές έρευνες οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως ό, τι έχουν μάθει σχετικά με τη διαχείριση της τάξης προέρχεται 

από την εμπειρία τους, τους συναδέλφους και τους σχολικούς συμβούλους 

(mentors) (Byrne, 2017˙ Scanlon et al., 2013).  

 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας μέσα από συνεντεύξεις ανέδειξαν ότι η 

συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές και η ικανότητά τους να επηρεάζουν τη 

λήψη αποφάσεων σχετίζεται σημαντικά με υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας 

(Epstein & Willhite, 2017). Η απουσία συνεργασίας από την άλλη πλευρά 

ανάμεσα στους συναδέλφους μειώνει την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της τάξης ( Lastrapes, 

2014), ενώ η συζήτηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην τάξη 

επιδιώκεται τόσο από τους νέους όσο και από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς 

ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους σε θέματα διαχείρισης της τάξης 

(Ficarra & Quinn, 2014). Σύμφωνα με την έρευνα των Sadik & Akbulut (2015) 

η χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών 

λυκείων οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την ανεπαρκή συνεργασία 

ανάμεσα στους συναδέλφους, τη διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς των 
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μαθητών και τους επόπτες –συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη των απαραίτητων 

πόρων στα επαγγελματικά σχολεία και τα ανεπαρκή προγράμματα διδασκαλίας 

καθιστούν τους εκπαιδευτικούς απροσωποποιημένους και τους μαθητές αμέτοχους  

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 H υποστήριξη από τη διοίκηση (διευθυντή) του σχολείου αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της ενίσχυσης της αυτό-αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της 

τάξης (Byrne, 2017). Όταν η υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου είναι 

ανεπαρκής σε θέματα προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα. Όταν δεν υπάρχει 

η απαραίτητη υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου σε θέματα 

παραβατικής συμπεριφοράς με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν αναποτελεσματικοί και αδύναμοι (Hofman-Kingston, 

2017). Σύμφωνα με τους Tschannen & Hoy (2007) η υποστήριξη από τη 

διεύθυνση του σχολείου συσχετίζεται με την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. Όταν ο διευθυντής μίας σχολικής μονάδας εμπνέει δημιουργικά και 

κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς επιτρέποντάς τους να παίρνουν πρωτοβουλίες σε 

θέματα που αφορούν τον περιορισμό των φαινομένων προβληματικής 

συμπεριφοράς στην τάξη, τα επίπεδα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους 

αυξάνονται (Marzano, 2011˙ McCain,  2017˙ Prichard & Moore, 2016˙ Stipek, 

2012˙ Tschannen-Moran & Hoy, 2007 ). 

Τέλος, η υψηλή ή χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της διδασκαλίας 

και της συμπεριφοράς των μαθητών συνιστά προβλεπτικό παράγοντα του εργασιακού 

άγχους, του χαμηλού βαθμού επαγγελματικής αφοσίωσης και κυρίως της χαμηλής 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Betoret & Artiga, 2010˙ Klassen & 
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Chiu, 2010˙ Skaalvik & Skaalvik, 2011). Όταν οι εκπαιδευτικοί αναλώνουν πολύ 

χρόνο για να διευθετήσουν μία διασπαστική συμπεριφορά, μαθητές και εκπαιδευτικοί 

επηρεάζονται αρνητικά, δεν παράγεται μάθηση και ο έλεγχος της τάξης αποδυναμώνεται. 

Οι εκπαιδευτικοί που δε νιώθουν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν θέματα διαχείρισης 

κρίσης μέσα στην τάξη υιοθετούν συνήθως παρεμβατικές στρατηγικές (ωριαία αποβολή 

από την τάξη) κάτι που επιβεβαιώνει ότι ο εκπαιδευτικός “χάνει’ τον έλεγχο της 

τάξης και συνακόλουθα η αυτό-αποτελεσματικότητά του μειώνεται. (Pace et al., 

2013). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο  

3.1  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)   

 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) γνωστή στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως VET (Vocational Education and Training) αποτελεί μέρος των 

στρατηγικών της Ενωμένης Ευρώπης, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια καταβάλλονται 

προσπάθειες για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης της ΕΕΚ μέσω 

προγραμμάτων που προωθούν την «ελκυστικότητα» (attractiveness), ώστε η ΕΕΚ να 

αποτελέσει βασικό πυλώνα οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης και 

προόδου των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ορισμό του CEDEFOP 

(Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) «ως 

ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ορίζεται, η 

δυνατότητα που έχει να ενθαρρύνει τα άτομα να επιλέγουν ελεύθερα την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να παρέχει προσόντα υψηλής 

ποιότητας που ανοίγουν προοπτικές  σταδιοδρομίας […]» (CEDEFOP, 2014). 

Παράλληλα γίνεται αναφορά στους παράγοντες εκείνους που θα καταστήσουν την 
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ΕΕΚ ελκυστική, όπως η αναγνώριση που θα έχει μέσα στις άλλες εκπαιδευτικές 

επιλογές ή στην ευκολία με την οποία κάποιος θα μπορεί να μεταβεί (διαπερατότητα) 

από την επαγγελματική στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση (Paidousi, 2016). 

Το πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (European Commission & 

Directorate-General for Education and Culture, 2012) έθεσε τέσσερις κοινούς 

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι το 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2016), ένας από τους οποίους είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

κατάρτισης και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ωστόσο, η 

Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όλες τις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης (Ε.Ε_28) 

βρίσκεται σε πιο χαμηλή θέση από αυτή της γενικής εκπαίδευσης με περιορισμένα 

ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Ένας σημαντικός λόγος της μειωμένης ζήτησης είναι 

η χαμηλή κοινωνική αναγνώριση που έχει τόσο από τη σχολική κοινότητα όσο και 

από την κοινωνία (Paidousi, 2016). Σύμφωνα με μία ευρείας κλίμακας μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από το CEDEFOP (2017), με σκοπό την διερεύνηση των 

απόψεων των Ευρωπαίων πολιτών για την ποιότητα της ΕΕΚ, καθώς και τη θέση της 

στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της Ευρώπης διαπιστώθηκε ότι η 

ΕΕΚ είναι «θύμα» των κοινωνικών αναπαραστάσεων και των στερεοτύπων που 

αναπαράγονται και διατηρούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να αποτελεί  

δεύτερη εκπαιδευτική επιλογή (Βαλάση, 2017). Θετικές ήταν οι απόψεις των 

Ευρωπαίων πολιτών για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των οικονομιών και κατ’ 

επέκταση στην ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς επίσης για την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητά της. Παρόλο αυτά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας  η 

εικόνα της γενικής εκπαίδευσης παραμένει σταθερά θετικότερη σε σχέση με την ΕΕΚ 
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στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς η τελευταία θεωρείται ότι αποτελεί το 

χώρο προσέλκυσης μαθητών με χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις και επίπεδο σπουδών 

ευκολότερο στην απόκτηση προσόντων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της γενικής 

εκπαίδευσης ( Βαλάση, 2017).  

Στη χώρα μας βασικός πυλώνας της ΕΕΚ στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα Επαγγελματικά 

Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), ενώ στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι τα ΙΕΚ 

(Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και η Μεταδευτεροβάθμια «Μαθητεία». 

Στην Ελλάδα η «ελκυστικότητα» της ΕΕΚ είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού 

καταγράφονται από τα χαμηλότερα ποσοστά νέων σε αυτή μεταξύ των χωρών μελών 

της Ερωπαϊκής Ένωσης (Paidousi, 2016). Αν και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 

επιχειρείται αναβάθμιση της ΕΕΚ με τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, εντούτοις η ελκυστικότητα παραμένει χαμηλή και η 

αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων στην αγορά εργασίας συνεχίζει να 

υφίσταται.   

 Τόσο η έρευνα του CEDEFOP (2017) όσο και τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)  επιβεβαιώνουν την μικρή συμμετοχή των ελλήνων 

μαθητών στην ΕΕΚ (Βαλάση, 2017). Μια σειρά παραγόντων (κοινωνικοί, 

οικονομικοί, πολιτισμικοί) σε συνδυασμό με  τον αποσπασματικό και συγκυριακό 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών πολιτικών για την ΕΕΚ στη χώρα μας συνέβαλαν στην 

αποδυνάμωση της και στον ασαφή προσανατολισμό της ως προς σχεδίαση και την 

εφαρμογή προγραμμάτων, μειώνοντας έτσι την ελκυστικότητά της. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, 
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την ένταξη στην αγορά εργασίας μεταναστών και προσφύγων και την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. Απαραίτητος είναι ένας επαναπροσδιορισμός του 

επαγγελματικού και κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ, η αποκατάστασή του κύρους της 

μέσα από την άρση των στερεοτύπων που της στερούν το προβάδισμα και την 

ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας μέσα από την επαγγελματική ενδυνάμωση 

των εκπαιδευτικών.  

3.2  Το προφίλ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ 

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης, αλλά και στη χώρα μας είναι καθοριστικός για την ενίσχυση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης και υποστήριξης είναι σημαντική για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

τεχνικών και διδακτικών ικανοτήτων ( CEDEFOP, 2016 ). 

Το πλαίσιο παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφέρει από χώρα 

σε χώρα. Ανεξαρτήτως όμως χώρας, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στον τομέα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες ( CEDEFOP, 2016). Στη χώρα μας οι τρεις πρώτες κατηγορίες συνιστούν 

κατά κύριο λόγο το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ (γραφικό 2), καθώς δεν έχει 

ολοκληρωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα ενταχθούν στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών και  εκπαιδευτικών σχετικά με τις μαθητείες2, ενώ το 

«Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» που ορίστηκε στην με αριθμό Φ7/179513/Δ4/26.10.2016 

(Β  ́3529) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εφαρμόζεται 

                                                   
2 Μαθητεία είναι ο εκπαιδευτικός θεσμός που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή 

εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου  

τομέα. 
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στα δημόσια ΕΠΑ.Λ της χώρας μας τα δύο τελευταία χρόνια (2018-2019 και 2019-

2020). 

 

Γραφικό  2: Το προφίλ των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ (Πηγή: CEDEFOP) 

 

Η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέεται με τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών και την ποιότητα της διδασκαλία τους, η οποία στην πράξη συναντά 

δύο προβλήματα (Grollmann, 2008): το ένα αφορά το σύνθετο προφίλ του 

εκπαιδευτικών των επαγγελματικών σχολείων αναφορικά με την πιστοποίηση των 

προσόντων τους (ακαδημαϊκά προσόντα, επαγγελματικά προσόντα, παιδαγωγική 

επάρκεια), το θεσμικό τους ρόλο (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, επόπτες πρακτικής 

άσκησης/μαθητείας) και το αντικείμενο διδασκαλίας τους (θεωρητικά, εργαστηριακά 

μαθήματα, πρακτική άσκηση). Το άλλο πρόβλημα αφορά τόσο το  χαμηλό status της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση που συχνά επισκιάζει τη 

σπουδαιότητα της ΕΕΚ όσο και αδυναμίες όπως: η ασυνέχεια των εκπαιδευτικών 

πολιτικών, η ανεπαρκής κατάρτιση και η μη στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

τα μη ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, η μη διαθεσιμότητα των πόρων, η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ  ΕΕΚ

•01

Εκπαιδευτικοί γενικών μαθημάτων

•02

Εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης

•03

•Εκπαιδευτικοί πρακτικών μαθημάτων στα 
πλαίσια σχολικών εργαστηρίων ή σε 
προσομοιωμένα περιβάλλοντα μάθησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

•04

Γνωστοί και ως επόπτες εκπαιδευόμενων 
ή επιβλέποντες μαθητείας ή εκπαιδευτές 
πρακτικής άσκησης (στα πλαίσια 
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε 
επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα)
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αποσπασματική εφαρμογή προγραμμάτων και θεσμών˙ όλα αυτά δημιουργούν 

ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ και μειώνουν την αποτελεσματικότητα 

τους, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν  καθημερινά στις ανάγκες μαθητών που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν χαμηλές επιδόσεις και συνήθως 

χαμηλή αυτοεκτίμηση με ροπή προς παρεμβατικές συμπεριφορές που δυσχεραίνουν 

τη διαχείριση της τάξης και λειτουργούν ανασχετικά για την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων.  

Σύμφωνα με την Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης — 

2019 για τη χώρα μας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019) μετά από μελέτη  μικρού 

δείγματος μεταξύ των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

σε άλλες χώρες διαπιστώθηκε ότι το προφίλ γνώσεων των Ελλήνων συμμετεχόντων 

ήταν ιδιαιτέρως υψηλό στον τομέα της αξιολόγησης (αξιολόγηση και διάγνωση 

μαθητών, χρήση δεδομένων, έρευνα). Είναι όμως σχετικά χαμηλό στο πεδίο της 

μάθησης (όσον αφορά την προδιάθεση των μαθητών σε γνωστικό και 

συναισθηματικό επίπεδο και σε επίπεδο κινήτρων, καθώς και τη μάθηση των 

μαθητών) και το χαμηλότερο στον τομέα της διδασκαλίας (διδακτικές μέθοδοι, 

σχεδιασμός μαθήματος και διαχείριση τάξης). Από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είχαν τις λιγότερες δυνατότητες να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές 

μεθόδους (Sonmark et al., 2017). 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η διερεύνηση των ικανοτήτων και των αναγκών των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ, ώστε να σχεδιαστούν προγράμματα και πρακτικές «από 

κάτω προς τα πάνω»  που να προάγουν τον επαγγελματισμό τους και να 
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ενδυναμώνουν το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους στη διαχείριση της 

τάξης, βασικής προϋπόθεσης της επιτυχημένης διδασκαλίας. 

3.3  Ο Θεσμός «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ_ ΜΝΑΕ» 

 

 Την τελευταία διετία (2018-2020) εφαρμόζεται στα Επαγγελματικά Λύκεια ο θεσμός 

ΜΝΑΕ με στόχο την ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και τη 

συναισθηματική υποστήριξη τους, ώστε να διαμορφωθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον, 

όπου αξιοποιούνται όλες οι γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

των μαθητών. Ο θεσμός «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» (ΜΝΑΕ) είναι ένα πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και 

συνδέεται με την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

να ενισχύσει το ρόλο της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) τόσο σε 

εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθώντας τις στρατηγικές της Ε.Ε. για την 

ελκυστικότητα της ΕΕΚ ( ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016 ) μέσα από ολιστικές προσεγγίσεις και 

σταδιακές μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνουν το αίσθημα συλλογικής και ατομικής 

ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτικούς και μαθητές).  

Η ΜΝΑΕ είναι μία πρακτική που συμπεριλαμβάνεται σε μία  από τις δέκα (10) 

στρατηγικές κατεύθυνσης, όπως ορίστηκαν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για 

την αναβάθμιση της ΕΕΚ με στόχο την «Ανάδειξη και Ενίσχυση του Κοινωνικού 

ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»(ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016). Το πρόγραμμα «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε 

πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2017-18 σε εννέα (9)3 Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ με 

                                                   
3 5 σχολεία στην Αθήνα, 2 στη Χαλκίδα, 1 στο Λαγκαδά και 1 στη Λέσβο. 
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την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 5883/τ. Β΄/31.12.20184, από το  σχολικό έτος 2018-19 

το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας 

και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις (γραφικό  3): 

- Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών/τριών της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα 

μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά», η οποία πραγματοποιείται εντός του 

ωρολόγιου προγράμματος με τη μορφή της συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς 

ταυτόχρονα στον χώρο της τάξης και έχει ως στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και 

αριθμητικού τους γραμματισμού. 

- Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, οι οποίοι στηρίζουν ψυχοκοινωνικά τους 

μαθητές και οργανώνουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές 

ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής τους. 

- Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» για βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και του κλίματος στην σχολική κοινότητα. 

- Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την 

τεχνολογία και τον πολιτισμό (υπάρχει σχετικό έργο ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται το 

ΝΟΗΣΙΣ). 

- Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων σε κοινές δράσεις. 

                                                   
4 ΦΕΚ 

5883/τ.Β΄https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A6%CE%95%CE%9A_5

883%CE%92.pdf 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A6%CE%95%CE%9A_5883%CE%92.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A6%CE%95%CE%9A_5883%CE%92.pdf
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- Δικτύωση των σχολείων μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν 

την επικοινωνία των σχολείων μεταξύ τους αλλά και των σχολείων με 

υποστηρικτικές δομές της περιοχής τους. 

- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και των 

ψυχολόγων από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές (υπάρχει σχετικό έργο ΕΣΠΑ 

που έχει αναλάβει το ΙΕΠ). (ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016)  

 

Γραφικό 3. Οι δράσεις του θεσμού ΜΝΑΕ  

 

Ο θεσμός της ΜΝΑΕ γνώρισε μία ευρεία αποδοχή  από τους μαθητές, τους γονείς και 

την εκπαιδευτική κοινότητα τόσο στην πιλοτική φάση της εφαρμογής του όσο και 

κατά την πλήρη εφαρμογή του σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας κατά σχολικό έτος 2018-

19, καθώς πρόκειται για μία παρέμβαση «από τα κάτω» (from the bottom) με στόχο 

την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου του σχολείου και την αναβάθμιση του 

επαγγελματικού του ρόλου. Μια παρέμβαση που απελευθερώνει τους εκπαιδευτικούς, 

αναβαθμίζοντας τη δουλειά τους προς όφελος των μαθητών. Και αυτό γιατί δεν 

επικεντρώνεται σε δράσεις που οφείλουν να εφαρμόσουν τα σχολεία αλλά στην 

παροχή “εργαλείων” τα οποία καλούνται να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 
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συλλογικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και τις δυνατότητες των 

σχολείων και να κάνουν συστηματικά και συλλογικά, αυτά που έκαναν  συνήθως 

“κατά μόνας” (Κονταξής, 2019). Ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί πλέον πρωτοβουλία 

διεθνούς σημασίας καθώς το ίδιο το CEDEFOP (2018) την προβάλλει στην 

ιστοσελίδα του  ως καλή πρακτική με ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο.  

Η Συντονιστική Επιτροπή του Έργου (ΣΕΕ) που καθορίστηκε με την υπ. αριθμ. 

Φ25α/174411/Δ4 ΥΑ (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 612, 23/10/18), ανέλαβε το  συντονισμό των 

δράσεων του προγράμματος σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο (ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016). Ένα 

από τα έργα  που ανέλαβε, ήταν η αποτίμηση των δράσεων του προγράμματος και η 

σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικής με τα πορίσματα και τις προτάσεις προς το 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) για τη συνέχιση του 

προγράμματος. Η αποτίμηση και η ανατροφοδότηση του προγράμματος « Μία Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» έγινε από 251 διευθυντές των ΕΠΑ.Λ της χώρας μας στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς 2018-2019, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που 

συντάχθηκε με ευθύνη της ΣΕΕ του θεσμού. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

έγινε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2019). Ο θεσμός αποτιμήθηκε θετικά, καθώς συνέβαλε άμεσα στην  

πρόληψη προβλημάτων και παραβατικών συμπεριφορών ή εντάσεων μέσα από τον  

έγκαιρο εντοπισμό ιδιαίτερων προβλημάτων. Επίσης, σημαντική  ήταν η συμβολή 

του στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης, τη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών και την αύξηση της μαθητικής εμπλοκής και τέλος την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών και τη συνεργασία των 

εμπλεκόμενων καθηγητών μεταξύ τους. Στα αρνητικά της αποτίμησης συγκαταλέγονται 

η  αποσπασματική εφαρμογή του θεσμού  σε πολλά σχολεία,  οι καθυστερήσεις στη 



 

59 

 

στελέχωση από εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχολόγους, η ελλιπής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, οι ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο και οι γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις» 

που όχι μόνο δε διευκόλυναν την εφαρμογή του θεσμού, αλλά δημιούργησαν και πρόσθετα 

προβλήματα. 

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» και 

δεδομένης της ανάγκης να αναβαθμισθεί η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας 

και να καταστεί ελκυστική επιλογή επί της ουσίας για τους μαθητές, κρίνεται 

σκόπιμο να αποτιμηθεί ο θεσμός από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως προς τη 

σχέση του με την αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της τάξης. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι μία πολυσύνθετη έννοια που σχετίζεται με όλους εκείνους τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και στην 

επίτευξη υψηλών μαθησιακών στόχων. Οι πηγές διαμόρφωσής της συνιστούν τα 

κίνητρα που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

ικανότητές τους να οργανώνουν τη διδασκαλία, να διαχειρίζονται την τάξη και να 

εμπλέκουν τους μαθητές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αποτελούν δείκτες τόσο της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους όσο και των προσεγγίσεων που αξιοποιούν για την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. 

Από την άλλη πλευρά η διαχείριση της τάξης είναι από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους της επιτυχημένης διδασκαλίας  που περιλαμβάνει στο εύρος της τόσο τη 

διαχείριση της συμπεριφοράς, όσο και τη διαχείριση της διδασκαλίας μέσα από την 

αξιοποίηση  προσεγγίσεων που αφορούν και τις δύο διαστάσεις της. Οι προσεγγίσεις 

αυτές αντανακλούν το μοντέλο διαχείρισης της τάξης που υιοθετεί ο κάθε 
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εκπαιδευτικός, αν και εντοπίζεται συχνά ανακολουθία τόσο ανάμεσα στις 

προσεγγίσεις διαχείρισης της διδασκαλίας και της συμπεριφοράς των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς όσο και ανάμεσα στα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και τις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης 

(παρεμβατικές/μη παρεμβατικές/παρεμβάσεις αλληλεπίδρασης), γεγονός που αποδεικνύει 

ότι οι δύο έννοιες δεν είναι στατικές και πως  αν και συσχετίζονται, ετεροκαθορίζονται 

από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες πάντα σε σχέση με το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο παράγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Μέρος Β   ΕΡΕΥΝΑ 
 

4. Σχεδιασμός έρευνας  

4.1  Στόχοι έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της Αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και η σχέση της με τις προσεγγίσεις που αξιοποιούν για τη 

Διαχείριση της Τάξης. Επιπλέον, οι πηγές διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., τα ατομικά χαρακτηριστικά τους και οι παράγοντες που 

την επηρεάζουν αποτελεί βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας, ώστε να σχηματισθεί 

μία ολοκληρωμένη εικόνα του αισθήματος της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

των ΕΠΑ.Λ.  

Με βάση τους σκοπούς της έρευνας και τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας διατυπώνονται ως 

εξής: 

1ο Ποιος είναι ο βαθμός της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ και ποιες είναι οι πηγές της; 

2ο Ποιες προσεγγίσεις επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ ως προς τη 

διαχείριση της Συμπεριφοράς και τη διαχείριση της Διδασκαλίας; 

3ο Πώς επιδρούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 

στην  αυτό-αποτελεσματικότητά τους και στις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης 

που εφαρμόζουν;  

4ο Πώς σχετίζεται η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ με 

τις προσεγγίσεις διαχείρισης Συμπεριφοράς και  Διδασκαλίας που αξιοποιούν 

στην τάξη τους; 
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5ο Ποια είναι η συμβολή του θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ._ΜΝΑΕ» στην 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στη διαχείριση της 

τάξης; 

4.2  Μεθοδολογία 

 

Εκκινώντας από την αρχή ότι μία μέθοδος δε μπορεί να φωτίσει όλες τις πτυχές ενός  

ερευνητικού θέματος, αλλά και  από το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί άλλη ποιοτική 

έρευνα στο υπό διερεύνηση θέμα, η παρούσα μελέτη επιχειρεί το συνδυασμό 

ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου μέσω της τριγωνοποίησης των δεδομένων. 

Επιλέχθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση και συγκεκριμένα η «μεταξύ των 

μεθόδων» τριγωνοποίηση με την οποία, σύμφωνα με τον Denzin ο ερευνητής 

διερευνά το ίδιο φαινόμενο με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων με σκοπό να 

αποκομίσει μια πιο ακριβή ανάγνωση ή μέτρηση αυτού του φαινομένου (Τσιώλης, 

2011). Οι Brewer & Hunter (1989) προτείνουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, 

καθώς αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα διαφορετικών μεθόδων (συμπληρωματικά) και 

ταυτόχρονα περιορίζει τις αδυναμίες τους. Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, επειδή 

συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην εξέταση μίας αντίληψης, μιας 

μεταβλητής ή ενός φαινομένου, φαίνεται να προσφέρει μεγαλύτερη πιθανότητα 

επίτευξης αξιόπιστων αποτελεσμάτων και εξασφαλίζει την εγκυρότητα τους (Bryman, 

2006), καθώς τα αδύνατα σημεία της μίας ή της άλλης προσέγγισης αντισταθμίζονται 

(αρχή της συμπληρωματικότητας) (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ωστόσο, η διασφάλιση 

της εγκυρότητας στη μεθοδολογική τριγωνοποίηση προϋποθέτει ένα κοινό θεωρητικό 

πλαίσιο τόσο για τη συλλογή όσο και για την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων (Σαραφίδου, 2011), «ζητούμενο» το οποίο  τηρήθηκε στην παρούσα 

ερευνητική μελέτη. Επιπλέον, οι μεικτές μέθοδοι έρευνας παρέχουν πιο τεκμηριωμένα 
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συμπεράσματα μέσω της διασταύρωσης των ευρημάτων (αρχή του τριγωνισμού) (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). Τέλος, ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου μπορεί να 

προσφέρει πληρέστερη και σφαιρικότερη γνώση, καθώς υπάρχει πιθανότητα να 

αναδυθούν και άλλες πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος (Bryman, 2006˙ Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015)  

Ως προς το σχεδιασμό των δύο ερευνών αξιοποιήθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση 

ακολουθιακού τύπου (Morse, 1991). Η διεξαγωγή των δύο ερευνών ακολούθησε διακριτή 

και διαδοχική πορεία. Προηγήθηκε η ποσοτική έρευνα και ακολούθησε η ποιοτική 

μετά από δύο μήνες. Όταν μια τεχνική χρησιμοποιείται μεταγενέστερα, επαληθεύει 

αλλά και εξελίσσει τα αποτελέσματα της προγενέστερης (Ευαγγέλου, 2015). 

Τα ερευνητικά εργαλεία της ποσοτικής έρευνας ήταν ερωτηματολόγια αυτό-

αναφοράς που διανεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ των νομών 

Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και η διαδικασία αποστολής και συγκέντρωσης των 

ερωτηματολογίων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τέλη 

Δεκεμβρίου του 2019.  

Ερευνητικό εργαλείο της ποιοτικής έρευνας αποτέλεσε η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε επτά (7) εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ, το Μάρτιο του 

2020 τηλεφωνικά. Η παρουσίαση των δύο ερευνών γίνεται με τη σειρά της 

διεξαγωγής τους, δηλαδή αρχικά παρουσιάζεται η ποσοτική και ακολούθως η 

ποιοτική έρευνα και στο τέλος παρουσιάζεται η μεθοδολογική τριγωνοποίηση  για 

την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. 
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 Α. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4.2.1  Δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας στην παρούσα ερευνητική μελέτη αποτέλεσαν 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και αναπληρωτές, οι οποίοι 

εργάζονται σε Επαγγελματικά Λύκεια στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Συνολικά συμμετείχαν 123 εκπαιδευτικοί (69 γυναίκες), 102 εκ των οποίων ήταν 

μόνιμοι. Το δείγμα χωρίστηκε στη συνέχεια σε τρεις ομάδες με, όσο το δυνατόν, 

ισάριθμα υποκείμενα («27 – 45 ετών», «46 – 51 ετών», «52 – 63 ετών»). Η ίδια 

μεθοδολογία εφαρμόστηκε και για την διδακτική προϋπηρεσία. Προέκυψαν επομένως 

τρεις ομάδες, («0 - 13 έτη», «14 – 19 έτη», «άνω των 20 ετών»). Αναφορικά με το 

επίπεδο των σπουδών τους, οι 88 εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 57 (46,3%) 

διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα και οι 8 διδακτορικό. Σχεδόν οι μισοί (46,3%) 

διαθέτουν και παιδαγωγική επάρκεια. Τέλος, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι 38 

διδάσκουν μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ οι υπόλοιποι (n = 85) είναι καθηγητές 

ειδικότητας.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 

τρόπο μέσω της εφαρμογής διαχείρισης ερευνών Google Forms. Η αποστολή του 

ερωτηματολογίου έγινε είτε στο e-mail των σχολείων και προωθήθηκε στη συνέχεια 

στους εκπαιδευτικούς, είτε απευθείας στο λογαριασμό των εκπαιδευτικών. Πριν την 

αποστολή ενημερώθηκαν  όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων των  ΕΠΑ.Λ. 

για το σκοπό της έρευνας και στάλθηκε βεβαίωση από την επόπτρια καθηγήτρια (βλ. 

Παράρτημα 1) 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Χαρακτηριστικά Ν %  Χαρακτηριστικά Ν % 

  Φύλο      Απόφοιτοι   

     Άνδρας 54 43.9       ΑΕΙ 88 71.5 

     Γυναίκα 69 56.1       ΤΕΙ 35 28.5 

  Ηλικία      Γενικής/ Ειδικότητες   

     27-45 ετών 36 29.3       Γενικής 38 35.8 

     46-51 ετών 42 34.1       Ειδικότητες 85 30.9 

     52-63 ετών 45 36,6    Παιδαγωγική επάρκεια   

Επίπεδο σπουδών         Όχι 66 53.7 

     Προπτυχιακό 58 47.2       Ναι 57 46.3 

     Μεταπτυχιακό 57 46.3    Σχέση Εργασίας   

     Διδακτορικό    8    6.5       Μόνιμος 102 82.9 

  Διδ. προϋπηρεσία         Αναπληρωτές 21 17.1 

     1-13 έτη 44 35.8     

     14-19 έτη 38 30.9     

     20 ετών και άνω 41 33.3     

 

 

4.2.2  Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που χωρίστηκε σε 

δύο μέρη (βλ. Παράρτημα 1 ): το μέρος Α΄ περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ που συμμετείχαν στην έρευνα  

και αναφέρονται σε μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η εμπειρία, το επίπεδο 

σπουδών, η παιδαγωγική επάρκεια, η σχέση εργασίας, το ίδρυμα αποφοίτησης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

και ο επιστημονικός προσανατολισμός τους (γενικής παιδείας-ειδικοτήτων). Το μέρος Β΄ 
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αποτελείται από δύο κλίμακες αυτο-αναφοράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου 

(κλίμακες τύπου Likert). Η πρώτη κλίμακα των Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy 

(2001) μετρά την αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και η 

δεύτερη των Martin &Sass (2010) τις προσεγγίσεις που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί  

για τη διαχείριση της τάξης, η περιγραφή των οποίων ακολουθεί παρακάτω. 

i. Κλίμακα  Αίσθησης  Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών 

(Teachers’  Sense of Efficacy Scale-TSES) 

 

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία έγινε προσπάθεια αποτίμησης της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ αξιοποιώντας την Κλίμακα  

Αίσθησης Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (Teachers’ Sense of Efficacy 

Scale_TSES) η οποία κατασκευάστηκε το 2001 από τις Megan  Tschannen – Moran  

και Annita Woolfolk- Hoy στο Ohio State University και γι’ αυτό η αρχική του 

ονομασία ήταν Ohio State Teacher Efficacy Scale (OSTES). Πρόκειται για αρκετά 

αξιόπιστο εργαλείο με πολύ καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, που η θεωρητική 

κατασκευή στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην κλίμακα μέτρησης της αυτό-

αποτελεσματικότητας του Bandura περιλαμβάνοντας όμως  περισσότερες πτυχές των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία. Η συγκεκριμένη κλίμακα 

περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες/διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών σχετικές με: τις Στρατηγικές Διδασκαλίας (Efficacy for  Instructional 

Management), τη Διαχείριση της Τάξης  (Efficacy for Classroom Management), τη 

Μαθητική Εμπλοκή  (Efficacy for Student Engagement). Περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις 

η εκτεταμένη εκδοχή  (long version) και 12 ερωτήσεις η σύντομη εκδοχή (short 

version). 
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Οι ίδιοι οι κατασκευαστές του εργαλείου, εξέτασαν την κατασκευαστική εγκυρότητα 

και αξιοπιστία του TSES και απέδειξαν ότι και οι δύο μορφές του TSES ήταν 

σημαντικά αξιόπιστες και έγκυρες για την διερεύνηση της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy,2001), ενώ πλειάδα ερευνών 

που έχουν διενεργηθεί σε διάφορες χώρες επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του, καθώς αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη μέτρηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών από τη πρώτη του έκδοση έως σήμερα 

(Poulou, 2007˙ Fives & Buehl, 2010˙ Wolters & Daughtery, 2007). Στην Ελλάδα το 

εργαλείο TSES έχει μεταφραστεί από την Poulou (2007), ενώ οι Tsigilis, Koustelios 

και Grammatikopoulos (2010) χρησιμοποίησαν το TSES μεταφρασμένο στα ελληνικά 

στην έρευνα τους σε 405 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαπίστωσαν 

ότι η κλίμακα έχει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες με διατήρηση της τριμερούς 

εννοιολογικής κατασκευής, πολιτιστική ουδετερότητα, χρονική σταθερότητα και 

επαναληψιμότητα. 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η εκτεταμένη εκδοχή του TSES με τις 24 

ερωτήσεις, οι οποίες ανά οκτώ για κάθε υποκλίμακα/διάσταση, αποτιμούν το βαθμό 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και έχουν τη μορφή: « σε ποιο βαθμό 

μπορείς να…»  

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5-βαθμη κλίματα Likert ως εξής:  

1 = Καθόλου, 2 = Ελάχιστα, 3 = Μέτρια, 4 = Αρκετά, 5 = Σε μεγάλο βαθμό. 

 

Οι μεγαλύτερες τιμές στις απαντήσεις υποδηλώνουν και μεγαλύτερο βαθμό αυτό-

αποτελεσματικότητας σε κάθε μία από τις διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας, 

αλλά και στη συνολική. 
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ii. Κλίμακα Διαχείρισης Συμπεριφοράς και Διδασκαλίας (Behavior and 

Instructional Management Scale – BIMS) 

 

Το BIMS (Behavior Instructional Management Scale) είναι ένα εργαλείο μέτρησης 

σύντομο, με σταθερές ψυχομετρικές ιδιότητες που κατασκευάστηκε από τους Nancy  

K. Martin και Daniel A. Sass το 2010 και αποτιμά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις  στρατηγικές διαχείρισης τάξης σε δύο διαστάσεις (υποκλίμακες) οι 

οποίες είναι σχεδόν ανεξάρτητες μεταξύ τους: τη  διαχείριση της τάξης (BM_Behavior 

Management) και τη διαχείριση της συμπεριφοράς (IM_Instructional Management). 

Σύμφωνα με τους Martin & Sass (2010) οι πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

σχετικά με τη διαχείριση της τάξης δε συμφωνούν πάντα με τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν μέσα στην τάξη. Αυτή τη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις και τη 

συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη προσπάθησαν να 

αποτυπώσουν οι Martin & Sass (2010) με την κατασκευή του BIMS η οποία αποτελεί 

μετεξέλιξη του εργαλείου Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC) 

Inventory των ίδιων κατασκευαστών (Martin & Sass, 1998). H εκτεταμένη εκδοχή 

του - των 24 δηλώσεων /ερωτήσεων- ουσιαστικά κατασκευάστηκε για τη βελτίωση 

του εργαλείου, ενώ η σύντομη εκδοχή (short version) προτάθηκε από τους ίδιους  

κατασκευαστές ως πιο αξιόπιστη και προορισμένη για ερευνητικούς σκοπούς (Sass et 

al., 2016). Αποτελείται από 12 δηλώσεις /ερωτήσεις με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας τους ή διαφωνίας τους σε μία κλίμακα τύπου Likert,  

οι οποίες αποτιμούν -ανά 6 ερωτήσεις- τις δύο διαστάσεις (υποκλίμακες) της 

διαχείρισης της τάξης: 
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 Η Διαχείριση της Συμπεριφοράς (BM) (Behavior  Management) αναφέρεται 

σε: θέσπιση κανόνων, διαμόρφωση αμοιβών-ποινών, παροχή ευκαιριών στους 

μαθητές από τη μεριά των εκπαιδευτικών 

 Η  Διαχείριση της Διδασκαλίας (IM) (Ιnstructional Management) αναφέρεται 

σε: παρακολούθηση των εργασιών των μαθητών, δόμηση καθημερινής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρήση μαθητοκεντρικών ή δασκαλοκεντρικών τεχνικών 

διδασκαλίας. 

Οι δηλώσεις/ερωτήσεις της κλίμακας,  όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης, έχουν τη 

μορφή: «Σχεδόν πάντα παρεμβαίνω, όταν οι μαθητές μιλούν μεταξύ τους κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος», ενώ όσον αφορά τη διαχείριση της διδασκαλίας έχουν τη 

μορφή: «Σχεδόν πάντα προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών». 

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 6-βαθμη κλίματα Likert ως εξής:  

1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Μάλλον διαφωνώ,  

4 = Μάλλον συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα. 

Η υψηλή βαθμολογία σε κάθε υποκλίμακα δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν 

παρεμβατικές προσεγγίσεις μέσα στην τάξη τους, ενώ η χαμηλή βαθμολογία ότι 

αξιοποιούν μη παρεμβατικές προσεγγίσεις ή υιοθετούν το αλληλεπιδραστικό μοντέλο 

διδασκαλίας  (Aliakbari & Heidarzadi, 2015˙ Martin &Sass, 2010). 

Το BIMS έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες (Aliakbari & Heidarzadi, 2015˙  

Kazemi & Soleimani, 2016˙ Martin et al., 2012˙ Űnal. & Űnal., 2012). Στην παρούσα 

έρευνα αξιοποιήθηκε το BIMS στη σύντομη εκδοχή του (12 δηλώσεις/ερωτήσεις),  το 
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οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τη Δημοπούλου (2018) και εφαρμόσθηκε από 

την ίδια στην έρευνά της σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

 

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4.2.3  Δείγμα της έρευνας – Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

 

Για την επιλογή του δείγματος των συμμετεχόντων επιλέχθηκε η σκόπιμη 

δειγματοληψία, καθώς σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας οι συμμετέχοντες 

έπρεπε να πληρούν κάποια κριτήρια (Σαραφίδου, 2011). Έτσι, επιλέχθηκαν επτά (7) 

εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι τέσσερις (4) υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ του Νομού 

Χαλκιδικής και οι τρεις (3) σε ΕΠΑ.Λ. του Νομού Θεσσαλονίκης. Οι τρεις (3) από 

αυτούς είναι γυναίκες και οι τέσσερις (4) άντρες. Οι δύο (2) από αυτούς είναι 

εκπαιδευτικοί μαθημάτων γενικής παιδείας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε (5) είναι 

εκπαιδευτικοί διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων. Οι δύο (2) εκπαιδευτικοί είναι 

αναπληρωτές και οι υπόλοιποι πέντε (5) έχουν μόνιμη σχέση εργασίας. Το εύρος της  

ηλικίας τους κυμαίνεται από 40 ετών ο νεώτερος έως 62 ετών ο μεγαλύτερος, ενώ η 

προϋπηρεσία είναι 7 έτη η μικρότερη και 25 χρόνια η μεγαλύτερη. Οι τέσσερις (4) 

από τους επτά διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ οι έξι (6) έχουν λάβει μέρος σε 

επιμορφώσεις που αφορούν πιστοποιήσεις στις νέες τεχνολογίες (επιμόρφωση Α΄ και 

Β΄ επιπέδου), επιμορφώσεις που αφορούν το διδακτικό τους αντικείμενο και δύο από 

τους επτά παρακολούθησαν επιμόρφωση σχετική με τη Διαχείριση της Τάξης. Τέλος, 

οι δύο από τους επτά εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε εσπερινά ΕΠΑ.Λ. Ενηλίκων. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το προφίλ των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα.  
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4.2.4  Ερευνητικά εργαλεία 

 
Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη (semi-

structured interview) και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ένα πρωτόκολλο συνέντευξης 

με τις θεματικές περιοχές και τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Η επιλογή της ημι-

δομημένης συνέντευξης υπαγορεύτηκε από το σχεδιασμό της μεθοδολογίας της 

παρούσας εργασίας και την αξιοποίηση δύο ερευνών για το υπό διερεύνηση θέμα 

(ποσοτικής και ποιοτικής). Στην ημι-δομημένη συνέντευξη τα θέματα και οι 

θεματικές περιοχές είναι προαποφασισμένα, ενώ οι ερωτήσεις προκαθορίζονται, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τηρείται αυστηρά η ίδια αλληλουχία και διατύπωση  των 

ερωτήσεων (Σαραφίδου, 2011). Έτσι, στις συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας δεν 

τηρήθηκε η αυστηρότητα στην αλληλουχία των ερωτήσεων, ενώ οι συμμετέχοντες 

είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να δώσουν τη δική τους οπτική, 

να εμβαθύνουν στο θέμα, αλλά και να επεκταθούν νιώθοντας ότι συμμετέχουν σε μία  

συζήτηση αυθόρμητη με φυσική ροή, χωρίς βέβαια να παρεκκλίνει από τη γενική 

Πίνακας 2: Προφίλ εκπαιδευτικών ποιοτικής έρευνας 

Αριθμός 

εκπαιδευ

-τικών 

Φύλο  Ηλικία  Ειδικό

τητα  

Σχέση 

εργασίας 

Σχολική 

μονάδα  

Επαγγε

λματικ

ή 

προϋπη

ρεσία 

Μεταπτυχιακ

ό 

Επιμορ

φώσεις 

Ε1 Γυναίκα 47 ΠΕ82 Μόνιμος Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 

17 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε2 Άντρας  44 ΠΕ04.

02 

Μόνιμος  ΕΠΑΛ 

&ΓΕΛ 

11 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε3 Άντρας  40 ΠΕ83 Αναπλη-

ρωτής  

ΕΠΑΛ& 

ΙΕΚ 

8 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε4 Γυναίκα 42 ΠΕ02 Αναπλη-

ρώτρια 

ΕΠΑΛ 7 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε5 Άντρας 54 ΠΕ87.

01 

Μόνιμος Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 

16 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε6 Γυναίκα  62 ΠΕ87.

02 

Μόνιμος ΕΠΑΛ 24 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε7 Άντρας  56 ΠΕ82 Μόνιμος  ΕΠΑΛ 25 ΟΧΙ ΝΑΙ 
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θεματολογία (Σαραφίδου, 2011). Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι ο λεπτομερής και καλά οργανωμένος σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης 

(πρωτόκολλο συνέντευξης), που αποτελεί για τον ερευνητή το βασικό εργαλείο για τη 

σχεδίαση της συνέντευξης, τον καθορισμό των θεμάτων που είναι σχετικά με τα υπό 

διερεύνηση ερευνητικά ερωτήματα. Με αυτό τον τρόπο, η συνέντευξη είναι 

συστηματική και συνεκτική και εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 

περιορισμένου χρόνου που διαθέτει ο ερευνητής (Σαραφίδου, 2011). Ο οδηγός 

συνέντευξης της παρούσας έρευνας συντάχθηκε στη βάση των ερευνητικών 

ερωτημάτων που προέκυψαν από την ερευνητική ανασκόπηση, αλλά εμπεριέχει και 

θεματικές περιοχές που δε μπορούσαν να καλυφθούν από την ποσοτική έρευνα και 

κρίθηκαν από την ερευνήτρια πολύ σημαντικές για να ερμηνεύσουν και να φωτίσουν 

το υπό μελέτη θέμα «εκ των έσω, μέσα δηλαδή από την οπτική, τις εμπειρίες και τις 

ιστορίες των συμμετεχόντων στην έρευνα (Τσιώλης, 2011). Ο οδηγός της 

συνέντευξης περιλαμβάνει (βλ.παράρτημα 2) δύο μέρη: το Α΄ μέρος εμπεριέχει τα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (πίνακας 2: προφίλ εκπαιδευτικών) και το 

Β΄ μέρος, που συντάχθηκε στη βάση των ερευνητικών ερωτημάτων και του 

θεωρητικού πλαισίου, αποτελείται από τέσσερις θεματικές περιοχές που αφορούν: 1. 

τις πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, 2. την έννοια της Διαχείρισης 

της Τάξης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, 3. τις προσεγγίσεις διαχείρισης 

της τάξης που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 4. το ρόλο της επαγγελματικής 

ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, 5. την 

αποτίμηση του θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ._ΜΝΑΕ» αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητά του στη Διαχείριση της τάξης.  
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Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 

του παρόντος έτους, ενώ από τα τέλη Απριλίου ξεκίνησε η απομαγνητοφώνηση και η  

επεξεργασία τους. Λόγω έκτακτων συνθηκών και περιοριστικών μέτρων που 

επιβλήθηκαν στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας (Covid_19), ενώ ήταν 

προγραμματισμένες ατομικές συνεντεύξεις (one-to-one interviews) ακυρώθηκαν και 

επιλέχθηκαν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Αν και απουσιάζει η προσωπική επαφή και 

η μη λεκτική επικοινωνία, τα πλεονεκτήματα των τηλεφωνικών συνεντεύξεων είναι 

σημαντικά: το υψηλό ποσοστό απόκρισης, οι λιγότερες επιδράσεις του συνεντευκτή και 

η χαμηλότερη τάση για κοινωνικά αποδεκτές αποκρίσεις. Προηγήθηκαν δύο 

πιλοτικές συνεντεύξεις, που έδωσαν τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να προβεί σε 

διορθώσεις και αποσαφηνίσεις στις ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης.  

4.2.5  Μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων 

 

Για την επεξεργασία των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας αξιοποιήθηκε η 

προσέγγιση της θεματικής ανάλυσης η οποία συνίσταται στη συστηματική 

αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος 

εντός ενός συνόλου δεδομένων (Braun & Clarke, 2012, σ.57). Ειδικότερα, είναι μια 

μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποποίησης» επαναλαμβανόμενων 

νοηματικών μοτίβων, δηλαδή «θεμάτων» τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά 

δεδομένα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ο ερευνητής εστιάζει σε αυτά τα «θέματα» που 

είναι κατάλληλα με την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Braun & Clarke, 

2012, σ.57). Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα λειτουργούν ως οδηγός κατά τη 

διαδικασία  της θεματικής ανάλυσης (Tsiolis, 2018). 

Η  θεματική ανάλυση  θεωρείται  μια ευέλικτη μέθοδος ανάλυσης, καθώς δε 

δεσμεύεται σε συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις και μπορεί να αξιοποιηθεί με 
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πολλαπλούς τρόπους από ερευνητές που εκκινούν από διαφορετικές θεωρητικές 

αφετηρίες (Braun & Clarke 2012). Ωστόσο, αυτή η «θεωρητική ελευθερία» δε 

σημαίνει ότι η διεξαγωγή της δεν προϋποθέτει επιστημολογική πλαισίωση (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). Ο ερευνητής καλείται να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά και 

θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει των ερευνητικών του ερωτημάτων. Στο 

πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να καθορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους 

στόχους και να γνωρίζει τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει 

εντοπίσει κατά τη διαδικασία της ανάλυσης (π.χ. υποκειμενικές αντιλήψεις, 

κοινωνικές αναπαραστάσεις, κατασκευές, κ.ά.) (Willig, όπως αναφέρεται στο Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015 ). 

Η επιλογή της θεματικής ανάλυσης στην επεξεργασία των δεδομένων της ποιοτικής 

έρευνας ήταν αποτέλεσμα των δυνατοτήτων που προσφέρει, καθώς τα στοιχεία της 

κυκλικότητας, της συστηματικότητας, αλλά και της ευελιξίας είναι αλληλένδετα με 

άλλες διαδικασίες στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού της παρούσας εργασίας 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη θεματική ανάλυση ο 

ερευνητής επιδιώκει να ανιχνεύσει την πραγματική συμπεριφορά, τις στάσεις και τα 

αληθινά κίνητρα των ανθρώπων που μελετά (Ten Have, 2004). Κατά τη διαδικασία 

της ανάλυσης, η οποία μπορεί να είναι περιγραφικού ή ερμηνευτικού τύπου, ο 

ερευνητής έχει τη δυνατότητα να εξετάσει όχι μόνο τα πρόδηλα, αλλά και τα 

λανθάνοντα στοιχεία του περιεχομένου των δεδομένων ανάλυσης (Vaismoradi et al., 

2013). Πράγματι ένα από τα δυνατά σημεία της θεματικής ανάλυσης είναι η 

δυνατότητα που παρέχει στον ερευνητή να αποκαλύπτει λανθάνουσες πολυπλοκότητες 

και να εξηγεί «πού» και «γιατί» οι άνθρωποι διαφοροποιούνται από ένα γενικό πρότυπο 

(Glesne, 2017). Τέλος, η θεματική ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα στην παρούσα 



 

75 

 

μελέτη να αξιοποιηθεί η παραγωγική και η επαγωγική προσέγγιση στην ανάλυση των 

δεδομένων (Braun & Clarke, 2006), ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης. 

Για τη διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης της ποιοτικής έρευνας αξιοποιήθηκε στα 

βασικά της στοιχεία η εκδοχή που πρότειναν οι Braun & Clarke (2006) 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ερευνητικών στόχων και του ερευνητικού 

σχεδιασμού  της παρούσας εργασίας, ενώ στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων και 

την  παρουσίαση  των αποτελεσμάτων κρίθηκε πιο κατάλληλο, το μοντέλο ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων των Miles & Huberman (1994), γιατί παρέχει τη δυνατότητα  

ομαδοποίησης των δεδομένων, της σύγκρισης ομοειδών θεμάτων και την κατάταξή 

τους με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Τα στάδια επεξεργασίας των 

δεδομένων περιγράφονται στο κεφάλαιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων (βλ.5.3). 

4.3  Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική έρευνα είναι 

ουσιαστικά οι ίδιες. Εντούτοις, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της ποιοτικής έρευνας 

κάποιες διαστάσεις των αρχών δεοντολογίας διαφοροποιούνται ή αποκτούν άλλο 

νόημα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσέγγισης (Howitt·Willig, όπως αναφέρεται 

στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Και οι επτά (7) εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα και με προθυμία να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, αφού εξασφαλίσθηκαν από την ερευνήτρια οι τρεις 

βασικές αρχές δεοντολογίας: της πληροφορημένης συναίνεσης, της ανωνυμίας και 

της εμπιστευτικότητας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Έτσι, πριν την έναρξη της 

συνέντευξης ζητήθηκε η άδεια για την ηχογράφηση της συνομιλίας διευκρινίζοντας 

ότι είναι απαραίτητο, διότι εξασφαλίζει την πιστή αναπαραγωγή όσων πει ο 
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συμμετέχων/ουσα. Ακολούθως, ο συμμετέχων/ουσα πληροφορήθηκε με σαφήνεια για 

το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας και ζητήθηκε η προφορική του συναίνεση η 

οποία καταγράφηκε ψηφιακά (αρχή πληροφορημένης συναίνεσης). Τα προσωπικά 

του στοιχεία προστατεύθηκαν και εξασφαλίστηκε η ανωνυμία του με τη χρήση 

κωδικών τόσο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όσο και κατά την παρουσίαση και 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τον/την 

συμμετέχοντα/ουσα στην έρευνα ότι τα δεδομένα της συνέντευξης θα αξιοποιηθούν 

μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και ότι ο/η συμμετέχων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα 

της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων ή τη δυνατότητα να ζητήσει κάποιο 

αντίγραφο της σχετικής δημοσίευσης. Σχετικά με την εμπιστευτικότητα, η ερευνήτρια, 

αν και μπορούσε να αναγνωρίσει τους συμμετέχοντες από τα στοιχεία ή τις 

πληροφορίες που δόθηκαν, δεν έκανε δημοσίως γνωστή τη συσχέτιση (Cohen et al., 

2008). Στα πλαίσια της εμπιστευτικότητας η ερευνήτρια κράτησε μία στάση 

αποδοχής και σεβασμού απέναντι στους συμετέχοντες/ουσες επιτρέποντας τους να 

εκφρασθούν ελεύθερα και χωρίς επιφυλάξεις, ώστε να δημιουργηθεί μία σχέση 

εμπιστοσύνης ανάμεσα τους. Επομένως, η αρχή της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας 

δεν διασφάλισε μόνο την προστασία των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, 

αλλά επηρέασε και την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

H ανάλυση των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό στατιστικών 

αναλύσεων SPSS (PASW 18.0.0). Συνολικά, αν αφαιρεθούν οι μεταβλητές που 

αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία, διερευνήθηκαν 36 μεταβλητές, οι οποίες όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω έχουν απαντηθεί με κλίμακα Likert. 

5.1 Αξιοπιστία ποσοτικών ερευνητικών εργαλείων 

 

Για τον έλεγχο τις εσωτερικής συνάφειας του εργαλείου TSES υπολογίστηκε ο 

δείκτης α του Cronbach για το σύνολο του έργου (α = .939), καθώς και για την κάθε 

υποκλίμακα ξεχωριστά. Για το εργαλείο BIMS οι δείκτες υπολογίστηκαν για τις δύο 

επιμέρους ενότητες, δηλαδή για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και τη διαχείριση 

της διδασκαλίας. 

Πίνακας 3. Δείκτες εσωτερικής συνάφειας α Cronbach των 
εργαλείων TSES και BIMS 

Κλίμακες-υποκλίμακες α Cronbach 

TSES 
 

.939 

 
Διδακτικές Στρατηγικές .818 

 
Διαχείριση της Τάξης  .896 

 
Μαθητική Εμπλοκή  .878 

BIMS 
  

 
Διαχείριση της Συμπεριφοράς .891 

 
Διαχείριση της Διδασκαλίας .854 

 

 

5.2.1  Αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις όλων των ερωτήσεων που αφορούν την Κλίμακα Αίσθησης 

Αποτελεσματικότητας   Εκπαιδευτικών (TSES) 
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Πίνακας 4. Οι μέσες αποκρίσεις (σε φθίνουσα σειρά) και οι τυπικές αποκλίσεις της 

κλίμακας Αντίληψης της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του εργαλείου 
TSES  

1 = Καθόλου, 2 = Ελάχιστα, 3 = Μέτρια, 4 = Αρκετά, 5 = Σε μεγάλο βαθμό 

Υποκλίμακες Ερωτήσεις - Σε ποιο βαθμό μπορείς να: Μ.Ο Τ.Α 

TSES 3.71 .54 

Διδακτικές Στρατηγικές 3.95 .55 

ανταποκρίνεσαι στις δύσκολές ερωτήσεις των μαθητών σου; 4.29  .66  

δίνεις εναλλακτικές ερμηνείες ή παραδείγματα στους μαθητές που  
δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιες έννοιες; 

4.20 .74 

εκτιμάς, αν οι μαθητές σου  κατανοούν το μάθημα  που τους 
διδάσκεις; 

4.09 .70 

σχεδιάζεις εύστοχες ερωτήσεις για τους μαθητές σου ; 4.07 .70 

εφαρμόζεις εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας στην τάξη σου; 3.81 .92 

εφαρμόζεις κατάλληλες δραστηριότητες για ιδιαίτερα  ικανούς 
μαθητές; 

3.78 .93 

προσαρμόζεις τη διδασκαλία σου  ανάλογα με το επίπεδο του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά; 
3.67 .98 

χρησιμοποιείς διαφορετικές στρατηγικές αξιολόγησης; 3.65 .91 

Διαχείριση της τάξης  3.72 .63 

εξηγείς με σαφήνεια στους μαθητές τις προσδοκίες σου για τη 

συμπεριφορά τους; 
4.14 .74 

πείθεις τους μαθητές σου να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης; 3.80 .78 

εφαρμόζεις μία συγκεκριμένη πορεία για την ομαλή ροή των 
διδακτικών σου ενεργειών; 

3.81 .78 

αντιμετωπίζεις τους μαθητές που έχουν αντιδραστική συμπεριφορά; 3.73 .86 

ελέγχεις τη διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών σου ( π.χ. 
υπερδραστηριότητα, παρεμπόδιση συμμαθητών, κ.τ.λ. ); 

3.67 .81 

πείθεις έναν μαθητή που κάνει φασαρία ή έχει διασπαστική 
συμπεριφορά να ησυχάσει; 

3.63 .85 

εφαρμόζεις μοντέλα διαχείρισης της τάξης ανάλογα με τις ανάγκες 
των μαθητών σου; 

3.50 .94 

εμποδίζεις  τους μαθητές με διασπαστική συμπεριφορά να 
διαταράσσουν το μάθημα; 

3.46 .89 

Μαθητική Εμπλοκή  3.46 .63 

κάνεις τους μαθητές σου να πιστέψουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του σχολείου; 

3.83 .74 

βοηθάς τους μαθητές σου να εκτιμήσουν την αξία της μάθησης; 3.66 .86 

βελτιώνεις το βαθμό κατανόησης ενός μαθητή που αποτυγχάνει; 3.55 .76 
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βοηθάς τους μαθητές σου να αποκτήσουν κριτική σκέψη; 3.55 .83 

καλλιεργείς τη δημιουργικότητα των μαθητών σου; 3.54 .88 

κινητοποιείς και τους πιο δύσκολους μαθητές; 3.30 .92 

διευκολύνεις τους γονείς των μαθητών σου προκειμένου να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σχολείου; 

3.15 .93 

κινητοποιείς τους μαθητές που δεν ενδιαφέρονται για το σχολείο; 3.07 .92 

 

Από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα των αποτελεσμάτων φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. της συγκεκριμένης έρευνας αισθάνονται αρκετά 

αποτελεσματικοί στο σύνολο της κλίμακας TSES (Μ.Ο = 3,71 Τ.Α = .54). Πιο 

συγκεκριμένα στην υπο-κλίμακα που αφορά τις «διδακτικές στρατηγικές» (Μ.Ο = 

3,95 Τ.Α = .55),  οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί στην αξιοποίηση 

ευέλικτων και εξατομικευμένων στρατηγικών διδασκαλίας και στο να προσαρμόζουν 

τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών τους, αισθάνονται άνω του μετρίου 

αποτελεσματικοί στη «διαχείριση της τάξης» τους (Μ.Ο = 3,72 Τ.Α = .63), η 

δυναμική της οποίας αντανακλάται κυρίως στην αποσαφήνιση των προσδοκιών τους 

στους μαθητές και στην τήρηση των κανόνων, ενώ εμφανίζουν μέτρια αυτό-

αποτελεσματικότητα στη «μαθητική εμπλοκή» (Μ.Ο = 3,46 Τ.Α = .63) νιώθοντας πιο 

αδύναμοι στην παροχή κινήτρων στους αδιάφορους μαθητές και στην εμπλοκή των 

γονιών τους και περισσότερο ικανοί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών 

τους και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.  
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5.2.2 Προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στη Διαχείριση της 

Διδασκαλίας και στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς  

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις όλων 

των ερωτήσεων που αφορούν τις υποκλίμακες της Διαχείρισης της Συμπεριφοράς και 

της Διδασκαλίας. 

Πίνακας 5. Οι μέσες αποκρίσεις (σε φθίνουσα σειρά) και οι τυπικές αποκλίσεις της κλίμακας 

Διαχείρισης Συμπεριφοράς και Διαχείριση της Διδασκαλίας του εργαλείου BIMS. 

  1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Μάλλον διαφωνώ, 4 = Μάλλον συμφωνώ, 5= 
Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα. 

Κλίμακες Ερωτήσεις Μ.Ο Τ.Α 

Διαχείριση Συμπεριφοράς 4.44  .87  

Περιορίζω όσο το δυνατόν περισσότερο την κουβεντούλα  μεταξύ των 

μαθητών στην τάξη. 
4.73  .95  

Με αποφασιστικό τρόπο επαναφέρω τους μαθητές στο θέμα της εργασίας 
μας, όταν ξεφεύγουν. 

4.69 1.08 

Σχεδόν πάντα παρεμβαίνω, όταν οι μαθητές μιλάνε μεταξύ τους σε 
«ακατάλληλες» περιστάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

4.67 1.14 

Εάν η συμπεριφορά των μαθητών αποκλίνει, θα απαιτήσω από τους  
μαθητές να συμμορφωθούν με τους κανόνες της τάξης. 

4.57 1.07 

Επιμένω οι μαθητές μου να ακολουθούν τους κανόνες συνεχώς. 4.02 1.10 

Εφαρμόζω με αυστηρότητα τους κανόνες της τάξης για να ελέγχω τη 
συμπεριφορά των μαθητών. 

3.97 1.14 

Διαχείριση Διδασκαλίας 2.71  .88  

*Εμπλέκω τους μαθητές  μου σε ενεργό διάλογο για θέματα που έχουν 
εφαρμογή στον τρόπο ζωής μας και την πραγματικότητα. 

1.93  1.01  

 *Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την 
αλληλεπίδραση των μαθητών. 

2.57 1.08 

*Σχεδόν πάντα, προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στις ατομικές ανάγκες των 
μαθητών. 

2.72 1.00 

*Χρησιμοποιώ τις ιδέες των μαθητών για να φτιάξω τα μαθητικά σχέδια 
εργασίας (projects). 

2.81 1.33 

*Σχεδόν πάντα εφαρμόζω τη συνεργατική μάθηση για τη διερεύνηση 

μαθησιακών ερωτημάτων στην τάξη μου. 
2.87 1.23 

*Σχεδόν πάντα, δουλεύω σε ομάδες στην τάξη μου. 3.33 1.23 

*Οι  τιμές  της υποκλίμακας της Διαχείρισης της Διδασκαλίας είναι αντεστραμμένες (reverse scored) 

 

Από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνεται πως στις τέσσερις από τις 

έξι ερωτήσεις στην υπο-κλίμακα της «Διαχείρισης Συμπεριφοράς» υπάρχει μέση 
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απόκριση άνω του 4.5, δηλαδή απόκριση με τάση προς την απάντηση «συμφωνώ». 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. της παρούσας έρευνας δηλώνουν ότι 

αναφορικά με τη «διαχείριση της συμπεριφοράς» ακολουθούν πρακτικές που 

χαρακτηρίζονται από τον έλεγχο των μαθητών τους και προσανατολίζονται στην 

αυστηρή τήρηση των κανόνων και στο δυναμικό περιορισμό εκδηλώσεων 

διασπαστικής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Καθώς η συνολική μέση απόκριση για 

την κλίμακα της Διαχείρισης της Συμπεριφοράς των μαθητών υπολογίστηκε στην 

τιμή 4.44 (Τ.Α = .87), διαπιστώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ εφαρμόζουν 

αρκετά παρεμβατικές (interventive) μεθόδους στη διαχείριση της συμπεριφοράς των 

μαθητών τους. 

Στην υποκλίμακα της «Διαχείρισης Διδασκαλίας», όπου οι τιμές απαντώνται 

με αντίστροφο τρόπο, η συνολική μέση απόκριση υπολογίστηκε στην τιμή 2.71 (Τ.Α 

= .88), δηλαδή απόκριση με τάση προς την απάντηση «μάλλον συμφωνώ». Πιο 

συγκεκριμένα, οι προσεγγίσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για τη «διαχείριση της 

διδασκαλίας» προσανατολίζονται στο μαθητή και στις ανάγκες του, είναι ευέλικτες 

και προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητή μέσα από τον 

ενεργό διάλογο, ενώ σε μικρότερο βαθμό αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ της παρούσας έρευνας υιοθετούν 

το αλληλεπιδραστικό (interactionalist) μοντέλο στη διαχείριση της διδασκαλίας 

εφαρμόζοντας μαθητοκεντρικές κυρίως-μη παρεμβατικές προσεγγίσεις.  

 

5.2.3 Επίδραση των δημογραφικών/ατομικών χαρακτηριστικών των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στην Κλίμακα Αίσθησης Αποτελεσματικότητας 

(TSES) και στην Κλίμακα Διαχείρισης της Τάξης (BIMS)   

 

i. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στην Κλίμακα 

TSES 
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Για τον έλεγχο της διαφοράς στις μέσες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 

της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το τεστ της απλής ανάλυσης της διακύμανσης 

(ANOVA) και σε περίπτωση εύρεσης σημαντικής διαφοράς, το κριτήριο Tukey 

έδειχνε τις διαφορές μεταξύ των ομάδων. Για τον έλεγχο της διαφοράς μεταξύ δύο 

ομάδων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test.  

Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ 

αναφορικά με: το φύλο, το επίπεδο σπουδών, το ίδρυμα αποφοίτησης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), τον 

επιστημονικό προσανατολισμό(καθηγητές μαθημάτων Γενικής παιδείας και Ειδικοτήτων). 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ούτε στο σύνολο της Κλίμακας της TSES, ούτε στις 

υποκλίμακες της (Στρατηγικές Διδασκαλίας, Διαχείριση Τάξης, Μαθητική Εμπλοκή). 

Αντίθετα, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ αναφορικά με την ηλικία, τη διδακτική εμπειρία, την 

παιδαγωγική επάρκεια και τη σχέση εργασίας (μόνιμοι – αναπληρωτές). Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές τόσο στο σύνολο της Κλίμακας της Αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

(TSES) όσο και στις υποκλίμακές της αποτυπώνονται στα παρακάτω γραφήματα και 

ακολουθεί η περιγραφική ανάλυσή τους: 
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Γράφημα 1. Μέση απόκριση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην κλίμακα TSES  

 

 

 
Γράφημα 2. Μέση απόκριση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις υποκλίμακες TSES (διδακτικές 

στρατηγικές, διαχείριση τάξης, μαθητική εμπλοκή) 
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Γράφημα 3. Μέση απόκριση σύμφωνα με την διδακτική προϋπηρεσία στην κλίμακα TSES 

 

 

Γράφημα 4. Μέση απόκριση σύμφωνα με την διδακτική προϋπηρεσία στις υποκλίμακες TSES 

(διδακτικές στρατηγικές, διαχείριση τάξης, μαθητική εμπλοκή) 
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Γράφημα 5. Μέση απόκριση σύμφωνα με τη σχέση εργασίας στην κλίμακα TSES (διδακτικές 

στρατηγικές, διαχείριση τάξης, μαθητική εμπλοκή) 

 

H «αυτό-αποτελεσματικότητα» των εκπαιδευτικών στο σύνολό της (TSES), 

όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 1, διαφέρει σημαντικά με την ηλικία (F(2,120) = 

10.988, p = .00). Οι διομαδικές συγκρίσεις έδειξαν πως η αυτό-αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών μικρότερης ηλικίας «27-45 ετών» είναι σημαντικά χαμηλότερη, 

από αυτή των εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας «46-51 ετών» και  «52 ετών και 

άνω». Η διαφορά αυτή δεν εμφανίζεται στις ομάδες «46-51 ετών» και «52 και άνω 

ετών». Όσον αφορά τον έλεγχο της ηλικίας στις επιμέρους υποκλίμακες της αυτό-

αποτελεσματικότητας (Διδακτικές Στρατηγικές, Διαχείριση της Τάξης, Μαθητική 

Εμπλοκή), όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, προέκυψαν και πάλι σημαντικές διαφορές. 

Πιο συγκεκριμένα, η αυτό-αποτελεσματικότητα στις «διδακτικές στρατηγικές» των 

εκπαιδευτικών μικρότερης ηλικίας «27-45 ετών» είναι σημαντικά χαμηλότερη από 

αυτή των εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας «46-51 ετών» και «52 ετών και άνω». 

Η διαφορά αυτή δεν εμφανίζεται στις ομάδες «46-51 ετών» και «52 και άνω ετών» (p 

= .087). Αναφορικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα στη «διαχείριση της τάξης» 
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των εκπαιδευτικών μικρότερης ηλικίας «27-45 ετών» δεν διαφέρει σημαντικά από 

αυτή των «46-51 ετών», είναι όμως σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των 

εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας «52 και άνω ετών». Η διαφορά αυτή δεν 

εμφανίζεται μεταξύ των ομάδων «46-51 ετών» και «52 ετών και άνω» (p = .075). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των «52 ετών και άνω» έχουν υψηλότερη αυτό-

αποτελεσματικότητα από αυτούς των «27-45 ετών» στη «Μαθητική Εμπλοκή». 

Όσον αφορά τη διδακτική εμπειρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Γράφημα 3, 

παρατηρήθηκε ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών με τη λιγότερη 

διδακτική εμπειρία «1 - 13 έτη» (Μ.Ο = 3.44, Τ.Α = .53) είναι σημαντικά χαμηλότερη 

από αυτή της ομάδας με τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών» (p = 

.000, Μ.Ο = 4.05, Τ.Α = .46). Η σημαντική αυτή διαφορά εμφανίζεται και ανάμεσα 

στην ομάδα με τη «μεσαία» διδακτική εμπειρία «14 – 19 έτη» (Μ.Ο = 3.65, Τ.Α = 

.43) και τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών» (p = .001).  

 Όσον αφορά τον έλεγχο της διδακτικής εμπειρίας με τις επιμέρους 

υποκλίμακες της αυτό-αποτελεσματικότητας (διδακτικές στρατηγικές, διαχείριση της 

τάξης, μαθητική εμπλοκή) οι διομαδικές συγκρίσεις έδειξαν (Γράφημα 4) πως η 

αυτό-αποτελεσματικότητα στις «διδακτικές στρατηγικές» των εκπαιδευτικών με τη 

«μικρή» διδακτική εμπειρία «1 - 13 έτη» είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των 

εκπαιδευτικών με τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών». Η σημαντική 

αυτή διαφορά εμφανίζεται και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τη «μεσαία» 

διδακτική εμπειρία «14 – 19 έτη» και τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 

ετών» (p = .001). Αναφορικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

στη «διαχείριση της τάξης» αυτή διαφέρει σημαντικά με τη «διδακτική εμπειρία» 

(F(2,120) = 16.074, p = .00). Η αυτό-αποτελεσματικότητα στη «διαχείριση της 

τάξης» των εκπαιδευτικών με τη «μικρή» διδακτική εμπειρία «1-13 έτη» είναι 
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σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των εκπαιδευτικών με τη «μεγάλη» διδακτική 

εμπειρία «άνω των 20 ετών». Η σημαντική αυτή διαφορά εμφανίζεται και ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς που έχουν διδακτική εμπειρία «14 – 19 έτη» και σε αυτούς με 

τη μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών» (p = .002). Τέλος, η αυτό-

αποτελεσματικότητα στη «μαθητική εμπλοκή» των εκπαιδευτικών με τη «μικρή» 

διδακτική εμπειρία «1-13 έτη» είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους εκπαιδευτικούς 

με τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών». Η σημαντική αυτή διαφορά 

εμφανίζεται και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τη «μεσαία» διδακτική εμπειρία 

«14 – 19 έτη» και σε αυτούς με τη «μεγάλη» διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών» 

(p = .022).  

Επομένως, η επίδραση της εμπειρίας στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ είναι σημαντική, καθώς τα υψηλά επίπεδά της σχετίζονται 

θετικά με την αύξηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών. 

     Όσον αφορά την παιδαγωγική επάρκεια παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

των ΕΠΑ.Λ. χωρίς πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια, εμφανίζουν σημαντικά 

χαμηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα (Μ.Ο = 3.60, Τ.Α = .64) συγκριτικά με τους 

κατέχοντες την παιδαγωγική επάρκεια (Μ.Ο = 3.85, Τ.Α = .60) μόνο στην 

υποκλίμακα της «Διαχείρισης της Τάξης». Στις υπόλοιπες υπο-κλίμακες δεν 

εμφανίζεται σημαντική διαφορά («Διδακτικές Στρατηγικές»: t = -1.201, df = 121, p = 

.232)∙ «Μαθητική Εμπλοκή»: t = -1.733, df = 121, p = .086). 

Τέλος, η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ στο σύνολό της 

(TSES) διαφέρει σημαντικά με τη σχέση εργασίας τους (t = 2.477, df = 121, p = .015), 

ενώ σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε τόσο στην υποκλίμακα «Διδακτικές 

Στρατηγικές» (t = 2.814, df = 121, p = .006), όσο και στην υποκλίμακα της 
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«Διαχείριση της Τάξης» (t = 2.293, df = 121, p = .024). Πιο συγκεκριμένα, οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν σημαντικά υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα τόσο στις 

«διδακτικές στρατηγικές», όσο και στη  «διαχείριση της τάξης» συγκριτικά με τους 

αναπληρωτές (Γράφημα 5) 

ii. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στην Κλίμακα BIMS 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι προσεγγίσεις των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. τόσο στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς, όσο και στη 

Διαχείριση της Διδασκαλίας δεν διαφοροποιούνται σημαντικά αναφορικά με το φύλο, 

το επίπεδο σπουδών και τη σχέση εργασίας (μόνιμοι - αναπληρωτές). Αντίθετα, 

διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την ηλικία, τη διδακτική εμπειρία, την 

παιδαγωγική επάρκεια, το ίδρυμα αποφοίτησης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και τον επιστημονικό 

προσανατολισμό (καθηγητές μαθημάτων Γενικής παιδείας και Ειδικοτήτων). 

Ηλικιακή ομάδα 

 

Χρησιμοποιώντας το τεστ του Welch, καθώς υπήρχε σημαντική διαφορά στην 

ομοιογένεια των διασπορών του δείγματος (Levene (2, 120) = 5.261, p = .006), 

προέκυψε πως οι προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στη «διαχείριση της 

συμπεριφοράς» των μαθητών διαφέρουν σημαντικά αναφορικά με την ηλικία 

(F(2,72.98) = 3.78, p = .027). Με το κριτήριο Games-Howell για τις διομαδικές 

συγκρίσεις φαίνεται πως οι προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών στη «διαχείριση της 

συμπεριφοράς» των μαθητών, αυτών της μικρότερης ηλικίας των «27-45 ετών» είναι 

σημαντικά λιγότερο παρεμβατικές συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς της ηλικιακής 

ομάδας των «46-51 ετών». Καμία άλλη διαφορά δεν προέκυψε μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων (Γράφημα 6). 
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Επιπλέον, η απλή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έδειξε πως οι 

προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών στη «διαχείριση της διδασκαλίας» δε διαφέρουν 

σημαντικά με την «ηλικιακή  ομάδα» (F(2,120) = 2.791, p = .065) 

 

Γράφημα 6. Μέση απόκριση σύμφωνα με την ηλικία στην κλίμακα BIMS  (διαχείριση συμπεριφοράς, 

διαχείριση διδασκαλίας) 

 

Διδακτική εμπειρία 

 

Η «διαχείριση της συμπεριφοράς» δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τη 

«διδακτική εμπειρία» των εκπαιδευτικών (F(2,120) = 1.624, p = .201). Οι 

προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών στη «διαχείριση της διδασκαλίας» διαφέρουν 

σημαντικά με την «διδακτική εμπειρία» (F(2,120) = 3.672, p = .028). Από τις 

διομαδικές συγκρίσεις φάνηκε πως στη «διαχείριση της διδασκαλίας» οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ με τη «μικρή» διδακτική εμπειρία «1 - 13 έτη» είναι 

σημαντικά περισσότερο παρεμβατικοί από τους εκπαιδευτικούς με τη «μεγάλη» 

διδακτική εμπειρία «άνω των 20 ετών» (Γράφημα 7). 
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Γράφημα 7. Μέση απόκριση σύμφωνα με την διδακτική προϋπηρεσία στην κλίμακα BIMS  

(διαχείριση συμπεριφοράς, διαχείριση διδασκαλίας) 

 

 

Αναφορικά με το ίδρυμα αποφοίτησης η «διαχείριση συμπεριφοράς» των 

μαθητών δε διαφοροποιείται σημαντικά αναφορικά με το ίδρυμα αποφοίτησης των 

εκπαιδευτικών (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) (t = -.811, df = 121, p = .419). Όμως, σημαντική διαφορά 

εμφανίζεται στη «διαχείριση της διδασκαλίας» (t = 3.129, df = 121, p = .002). Οι 

απόφοιτοι εκπαιδευτικοί των ΑΕΙ, λοιπόν, εφαρμόζουν πιο παρεμβατικές 

προσεγγίσεις στη διαχείριση της διδασκαλίας  (Μ.Ο = 2.85, Τ.Α = .90) σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς απόφοιτους των ΤΕΙ (Μ.Ο = 2.32, Τ.Α = .69). Επίσης, η 

«διαχείριση της συμπεριφοράς» των μαθητών δε διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα 

με το αν κάποιος εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα γενικής παιδείας ή ειδικότητας (t = 

-.064, df = 121, p = .949). Ωστόσο, σημαντική διαφορά εμφανίζεται στην  

«διαχείριση της διδασκαλίας» (t = 2.853, df = 121, p = .005). Οι καθηγητές γενικής 

παιδείας, λοιπόν, φάνηκε πως ακολουθούν σημαντικά πιο παρεμβατικές προσεγγίσεις  

(Μ.Ο = 3.03, Τ.Α = .90) συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Μ.Ο = 2.56, 
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Τ.Α = .83). Τέλος, όσον αφορά τη «διαχείριση της συμπεριφοράς» των μαθητών αυτή 

δε διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που κατέχουν 

παιδαγωγική επάρκεια και σε αυτούς που δεν τη διαθέτουν (t = -.032, df = 121, p = 

.975). Ωστόσο, η «διαχείριση της διδασκαλίας» διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα 

με το αν κάποιος εκπαιδευτικός διαθέτει πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια (t = 

2.862, df = 121, p = .005). Οι εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη παιδαγωγική 

επάρκεια λοιπόν, φαίνεται πως είναι σημαντικά πιο  παρεμβατικοί (Μ.Ο = 2.91, Τ.Α = 

.85) σε σχέση με τους κατέχοντες την παιδαγωγική επάρκεια (Μ.Ο = 2.47, Τ.Α = .85). 

 

 5.2.4 Συσχέτιση της Αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ. με τις Προσεγγίσεις Διαχείρισης της Διδασκαλίας και Διαχείρισης της 

Συμπεριφοράς 

 

**Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

Από τον πίνακα συσχετίσεων διαπιστώνουμε πως όλες οι μεταβλητές 

σχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01. Το μόνο 

ζευγάρι στο οποίο δεν παρατηρείται σημαντική συσχέτιση είναι μεταξύ των 

παραγόντων του εργαλείου BIMS (μεταξύ της διαχείρισης της συμπεριφοράς και της 

Πίνακας 6.  Συσχετίσεις μεταξύ των εργαλείων BIMS και TSES και των υποκλιμάκων τους 

  

  
1 2 3 4 5 6 
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2. Διδακτικές 

Στρατηγικές 
.895** 

 
        

3. Διαχείριση της 

Τάξης 
.892** .698**          

4. Μαθητική 

Εμπλοκή 
.905** .737** .690**       

BIMS 

5. Διαχείριση της 

Συμπεριφοράς 
.376** .256** .463** .282**     

6. Διαχείριση της 
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-.543** -.531** -.410** -.527 -.159   
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διαχείρισης της διδασκαλίας), αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει ότι οι δύο κλίμακες του 

εργαλείου μετρούν διαφορετικές ιδιότητες και είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (Martin 

& Sass, 2010).  

Πιο αναλυτικά, στον πίνακα συσχετίσεων παρατηρείται ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα στο σύνολό της (εργαλείο TSES) σχετίζεται μέτρια, θετικά με 

την «διαχείριση της συμπεριφοράς» (r =  .376) και μέτρια αρνητικά  με την 

«διαχείριση της διδασκαλίας» (r = - .543). Ανάλογοι δείκτες, με μέτριες και ασθενείς 

συσχετίσεις εμφανίζονται και με κάθε υποκλίμακα του TSES (Στρατηγικές 

Διδασκαλίας, Διαχείριση της Τάξης, Μαθητική Εμπλοκή). Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται το επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ 

αξιοποιούν πιο παρεμβατικές προσεγγίσεις στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς (BM), 

ενώ εφαρμόζουν λιγότερο παρεμβατικές αναφορικά με τη Διαχείριση της 

Διδασκαλίας (IM), όσο το επίπεδο της αυτό-αποτελεσματικότητας τους αυξάνεται. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο ικανοί νιώθουν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν διδακτικές 

στρατηγικές, να διαχειρίζονται την τάξη τους και να εμπλέκουν τους μαθητές τους 

στη εκπαιδευτική διαδικασία με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο πιο ελεγκτικοί και 

παρεμβατικοί είναι σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της συμπεριφοράς των 

μαθητών τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. της παρούσας έρευνας δίνουν 

έμφαση στην αυστηρή τήρηση των κανόνων που αφορούν τη διδακτική ρουτίνα, το 

πρωτόκολλο συμπεριφοράς και την πειθαρχία, καθώς πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την απρόσκοπτη διδακτική πορεία και αποτελεί οδηγό για την 

επίτευξη των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών. Αντίθετα, αναφορικά με τη 

Διαχείριση της Διδασκαλίας η αυξητική τάση της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών συσχετίζεται με προσεγγίσεις που έχουν αλληλεπιδραστικό 

χαρακτήρα, ευέλικτες διδακτικές πρακτικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, καθώς 
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οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ενθαρρύνουν τους μαθητές να βελτιώνουν τις επιδόσεις 

τους μέσα από συνεργατικού τύπου δραστηριότητες προσφέροντας τους τη 

δυνατότητα να αυτενεργήσουν.  

 

 

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

5.3  Στάδια επεξεργασίας των ποιοτικών δεδομένων 

 

1ο στάδιο 

Εξοικείωση με τα δεδομένα - κατασκευή υπομνημάτων (memos) 

Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, ξεκίνησε η μετεγγραφή των ηχητικών 

αρχείων και δημιουργήθηκαν 7 αρχεία κειμένου. Τα ονόματα των αρχείων 

κωδικοποιήθηκαν με ένα έψιλον κεφαλαίο, που υποδηλώνει τη λέξη εκπαιδευτής και 

έναν αριθμό από το 1 έως το 7 για το πλήθος των συνεντεύξεων που 

πραγματοποιήθηκαν. Έτσι τα αρχεία έχουν ονόματα από το Ε1 έως το Ε7, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν και στην επεξεργασία και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Ακολούθησε η προκαταρτική διερεύνηση του περιεχομένου των κειμένων, η οποία 

περιλαμβάνει εξέταση των δεδομένων, ώστε να αποκτηθεί μία γενική εικόνα 

(Creswell, 2011) -πριν χωρισθούν σε μέρη- και παράλληλη καταγραφή σημειώσεων 

με τη μορφή υπομνημάτων (memos) στο περιθώριο των σημειώσεων πεδίου με 

συνοδευτικά σχόλια (βλ. παράρτημα 2). Αυτό είναι απαραίτητο, όταν ο ερευνητής 

εξετάζει τα δεδομένα με σκοπό να ανακαλύψει κοινά «θέματα» σε περισσότερους 

από έναν συμμετέχοντες (Alhojailan, 2012). 
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2ο στάδιο 

Κωδικοποίηση Δεδομένων 

Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής ερμηνεύει τα δεδομένα 

του, κατανοεί το νόημα τους και αποδίδει εννοιολογικούς προσδιορισμούς, οι οποίοι 

ονομάζονται κωδικοί και αποδίδονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων 

που έχει συλλέξει ο ερευνητής (Braun & Clarke, 2012˙ Ίσαρη & Πουρκός, 2015˙) 

Στην πρώτη φάση της κωδικοποίησης συλλέχθηκαν όλα τα απoσπάσματα του 

μετεγγεγραμένου κειμένου κάθε συνέντευξης που περιείχαν εννοιολογικούς 

προσδιορισμούς συναφείς με τις ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης και αποδόθηκαν 

περιεκτικοί κωδικοί είτε περιγραφικού τύπου (συνοψίζουν και περιγράφουν το 

έκδηλο περιεχόμενο μιας ενότητας των δεδομένων) και ερμηνευτικού τύπου  

(προκύπτουν από την ερμηνεία του λανθάνοντος νοήματος από τα δεδομένα που έχει 

στη διάθεσή του ο ερευνητής ) (Braun & Clarke, 2012).  

Στην επόμενη φάση έγινε η απομείωση των επαναλαμβανόμενων κωδικών και οι 

τελικοί κωδικοί εντάχθηκαν σε 18 κατηγορίες. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να 

τονισθεί ότι οι κατηγορίες εκτός από την αντιστοίχιση τους με τα δεδομένα 

λειτουργούν ευρετικά˙ οξύνουν τη ματιά το ερευνητή και τον βοηθούν να 

αναγνωρίσει ενδιαφέρουσες πτυχές του φαινομένου που εξετάζει αναδεικνύοντας και 

άλλες όψεις του (Tsiolis, 2018). Μετά την κατηγοριοποίηση των δεδομένων έγινε 

έλεγχος της συνάφειας των ιδιοτήτων των κατηγοριών που προέκυψαν με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και καθώς διαπιστώθηκε συνάφεια, τα θέματα-κατηγορίες 

εντάχθηκαν σε πέντε (5) θεματικούς άξονες. Ακολούθως, σχεδιάστηκαν 7 πίνακες με 

το προφίλ του κάθε εκπαιδευτικού  τις κατηγορίες και τους κωδικούς (βλ. παράρτημα 
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2 ). Οι κωδικοί ομαδοποιήθηκαν με σκοπό τη σύγκριση τους και την αντιπαραβολή 

τους, για να διαπιστωθούν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ τους.  

3ο στάδιο 

Συγκέντρωση  και έλεγχος  των δεδομένων  

Σε αυτό το στάδιο έγινε η συγκέντρωση των δεδομένων και από τους επτά πίνακες με 

τα προφίλ των εκπαιδευτικών και καταγράφηκε το σύνολο των απαντήσεων για τον 

κάθε θεματικό άξονα. Καθορίστηκαν οι κατηγορίες που περιείχαν πληροφορίες που 

μπορούσαν να συνδυαστούν, ελέγχθηκαν οι εσωτερικές συσχετίσεις τους, αλλά και η 

συνάφεια τους με τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, αφού διαπιστώθηκε η 

εννοιολογική συνοχή και συνέπεια των κατηγοριών με τα ερευνητικά ερωτήματα, 

ελέγχθηκε η συνάφεια τους με το βιβλιογραφική και θεωρητική ανασκόπηση (Miles 

& Huberman, 1994). 

Συμπερασματικά, μέσα από τη θεματική ανάλυση δόθηκε η δυνατότητα να 

αναγνωρισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν κάθε θέμα που παράγεται από τους 

συμμετέχοντες, καθώς οι ερμηνείες τους δίνουν τις πιο κατάλληλες εξηγήσεις για τη 

συμπεριφορά, τις σκέψεις και τις πράξεις τους (Creswell, 2003). Τα θέματα που 

προέκυψαν συνδέθηκαν αποτελεσματικά με τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας. Από 

ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο έγινε μετάβαση σε ευρύτερες γενικεύσεις (επαγωγική 

ανάλυση). Επιπλέον, με τη βοήθεια των ερωτήσεων του οδηγού συνέντευξης δόθηκε 

η δυνατότητα να συγκριθούν οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων τόσο με τα 

ερευνητικά ερωτήματα όσο και με τα ερωτηματολόγια της ποσοτικής έρευνας 

(παραγωγική ανάλυση), εξασφαλίζοντας έτσι και την εγκυρότητα της ποσοτικής 

μεθόδου (Alhojailan, 2012). 
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5.4  Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας  

 

Η ποιοτική προσέγγιση εστιάζει στη σημασία της πραγματικότητας μέσα από 

υποκειμενικές οπτικές και συνεπώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα διασφάλισης της 

ποιότητας της έρευνας με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της ποσοτικής προσέγγισης 

(Σαραφίδου, 2011). Έτσι, η επικύρωση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας 

προσδιορίζεται με άλλα κριτήρια που αντιστοιχούν σε αυτά της αξιοπιστίας, της 

εγκυρότητας και της γενίκευσης των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. Τα 

κριτήρια επικύρωσης της ακρίβειας των ποιοτικών αποτελεσμάτων που 

αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι αυτά που προτάθηκαν από τους Guba και 

Lincoln, (1982) και είναι η φερεγγυότητα (το ποιοτικό αντίστοιχο της εσωτερικής 

εγκυρότητας), η μεταβιβασιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα - γενικευσιμότητα), η 

βασιμότητα (αξιοπιστία) (Creswell, 2011). Οι στρατηγικές οι οποίες αξιοποιήθηκαν 

για να εξασφαλισθούν τα κριτήρια της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής 

διαδικασίας ήταν οι εξής:  

Η πρώτη µεθοδολογική στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα 

και που επιχειρούσε να διασφαλίσει τη φερεγγυότητά της ήταν η “τριγωνοποίηση” 

(triangulation) µεθόδων και δεδοµένων. Τα δεδοµένα των συνεντεύξεων έτυχαν 

τριγωνοποίησης µε τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων και των παρατηρήσεων, 

διασταυρώθηκαν για να επιβεβαιώσουν ή να ενισχύουν το ένα το άλλο, ενώ 

επιβεβαιώνονταν η σχέση τους με τα ερευνητικά ερωτήματα. Η τριγωνοποίηση αυτή 

προσέδωσε αξιοπιστία και επάρκεια στην ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας 

(Συμεού, 2006). 
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Επιπλέον, η εμπειρία και η επαφή της ερευνήτριας με το ερευνητικό πεδίο 

(μακρόχρονη θητεία στα ΕΠΑ.Λ.) της έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνει στα 

λεγόμενα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα,  να ερμηνεύσει 

το βίωμα τους με ενσυναίσθηση, να αναπαραστήσει την πραγματικότητα τους και ως 

εσωτερικός και ως εξωτερικός παρατηρητής. Επιπλέον, η εξοικείωση της ερευνήτριας 

με θέματα παιδαγωγικής και διδασκαλίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο υπό διερεύνηση θέμα διευκόλυναν την 

ορθότερη ερμηνεία των δεδομένων. 

Για την βασιμότητα ή επιβεβαιωσιμότητα των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. έγινε προσπάθεια να 

περιγραφεί η «πραγματικότητά τους» με ρεαλισμό: τα λεγόμενά τους συμπεριλήφθηκαν 

στην παρουσίαση και συζήτηση των ευρηµάτων µε τρόπο που ο ρόλος των 

συµµετεχόντων στην έρευνα να τεκμηριώνει την ερμηνεία της ερευνήτριας και να 

δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να παρακολουθεί κατά πόσο τα συμπεράσματα 

της ερευνήτριας στηρίζονται στις «πραγµατικότητες» των συµµετεχόντων. 

5.5  Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας 

 

Εισαγωγικές ερωτήσεις 

Πριν τη διερεύνηση των ερευνητικών θεμάτων και για να προσδιοριστεί το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο διεξάγεται η συνέντευξη ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των 

ΕΠΑ.Λ. να αναφερθούν: 

 στη φύση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών που αντιμετωπίζουν  

στην τάξη τους  



 

98 

 

 στα αίτια εκδήλωσης  φαινομένων προβληματικής συμπεριφοράς μέσα στην 

τάξη τους 

 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί Ε1 και Ε5 υπηρετούν σε εσπερινά ΕΠΑΛ 

Ενηλίκων και δεν αντιμετωπίζουν φαινόμενα προβληματικής συμπεριφοράς, καθώς 

οι ενήλικοι είναι «συνειδητοποιημένοι και ώριμοι άνθρωποι». Ο εκπαιδευτικός Ε3 

δήλωσε επίσης ότι δεν εκδηλώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στη σχολική μονάδα που 

υπηρετεί, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι 

αρκετά και καθημερινά (Ε4, Ε2, Ε6, Ε7). Τα πιο συχνά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι η αδιαφορία για το μάθημα και η απόσπαση 

προσοχής, τα υβριστικά σχόλια, η ενασχόληση με το κινητό (Ε4), η παρενόχληση των 

συμμαθητών τους (Ε5), η αδυναμία και άρνηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους 

(Ε7), η μη συμμόρφωση στους κανόνες της τάξης και η ανυπακοή στις παραινέσεις 

των εκπαιδευτικών (Ε6). Ως προς την εκδήλωση φαινομένων προβληματικής 

συμπεριφοράς στο εσπερινό ΕΠΑΛ, όπου φοιτούν ενήλικοι , αν και είναι ελάχιστα, η 

εκπαιδευτικός Ε1 αναφέρθηκε στο θέμα της ιεραρχίας, στο χαρακτηριστικό τους να 

εμμένουν οι μαθητές στην άποψή τους (κυρίως σε γνωστικά θέματα) προκαλώντας 

έντονες διαφωνίες μεταξύ τους : 

«Κάτι που αντιμετώπισα σε νυχτερινό- για πρώτη φορά που είμαι-είναι ότι δε μπορούν από 

την αρχή να καταλάβουν ποιος είναι ο καθηγητής και ποιος είναι ο μαθητής[…] αυτό πρέπει 

να το θέσεις από την αρχή» Ε1 

Οι αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών διαχωρίζονται  σε “εξωτερικευμένες”  και 

“εσωτερικευμένες”(Walker, 1995). Ο πιο διαδεδομένος τύπος προβληματικής 

συμπεριφοράς που επιδεικνύουν οι μαθητές είναι αυτός της αντικοινωνικής ή 
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εξωτερικευμένης συμπεριφοράς, όπως αυτής που περιγράφεται από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

Αίτια εκδήλωσης προβληματικής συμπεριφοράς  

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί απέδωσαν την προβληματική συμπεριφορά των 

μαθητών τόσο σε εγγενείς παράγοντες (π.χ. υπερκινητικότητα) όσο και σε 

περιβαλλοντικούς (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικές συναναστροφές). 

Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός Ε7 που υπηρετεί σε μεγάλη σχολική μονάδα εξήγησε 

ότι η εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς είναι «πολύ-παραγοντικό» φαινόμενο: 

«Πολλά πράγματα, μπορούν να συμβάλλουν …. κάποια από αυτά μπορεί να είναι 

παραδείγματος χάρη: κάποια προβλήματα οικογενειακά, στο σπίτι μέσα, προβλήματα 

οικονομικά, προβλήματα ενηλικίωσης, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία μπαίνουν τώρα στην 

εφηβεία..». 

Στη συνέχεια αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα με βάση τους θεματικούς 

άξονες που αναδείχθηκαν μέσα από την κατηγοριοποίηση των δεδομένων και σε 

συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην 

παρούσα εργασία τα ερευνητικά ερωτήματα  συντάχθηκαν στη βάση της αξιοποίησης 

μεικτών μεθόδων (της ποσοτικής και της ποιοτικής). Έτσι, κάποια ερευνητικά 

ερωτήματα απαντήθηκαν μόνο ποσοτικά (4ο ερώτημα), κάποια μόνο ποιοτικά (το 

δεύτερο σκέλος του 1ου ερευνητικού ερωτήματος – πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ.- και το 5ο ερώτημα) ενώ κάποια απαντήθηκαν από 

τα δεδομένα τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας (1ο, 2ο, 3ο ερευνητικό 

ερώτημα).  
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5.5.1  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

1ος θεματικός άξονας: Διερεύνηση αυτό-αποτελεσματικότητας 

εκπαιδευτικών (ΑΕ) 

 

Ο πρώτος άξονας εμπεριέχει έξι (6) κατηγορίες-θέματα που σχετίζονται άμεσα και 

απαντούν στο 1ο ερευνητικό ερώτημα:  

1ο Ποιος είναι ο βαθμός  αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ 

και ποιες είναι οι πηγές της; 

 

        κατηγορίες-θέματα 

1. Αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. (ΑΕ) 

2. ΑΕ και Διδακτικές Στρατηγικές (ΔΣ) 

3. ΑΕ και Διαχείρισης της Τάξης (ΔΤ)  

4. ΑΕ και Μαθητική Εμπλοκή (ΜΕ)  

5. Πηγές ΑΕ των ΕΠΑ.Λ 

6. Στοιχεία προσωπικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ αναφορικά με την 

αυτό-αποτελεσματικότητά τους 

 

1. Η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. (ΑΕ) 

Ως προς το γενικό αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (ΑΕ) 

των ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στη συνέντευξη, από το σύνολο των επτά 

εκπαιδευτικών οι δύο δήλωσαν ότι νιώθουν υψηλά αποτελεσματικοί (Ε3, Ε5), δύο 

δήλωσαν αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας( Ε1, Ε2), και οι 

άλλοι τρεις θεωρούν ότι έχουν μέτριο επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας κυρίως ως 

προς τη διαχείριση της προβληματικής  συμπεριφοράς μέσα στην τάξη (Ε4, Ε6, Ε7). 

2. Αυτό-αποτελεσματικότητα και Διδακτικές Στρατηγικές  
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Αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις αδυναμίες των μαθητών 

στο διδακτικό αντικείμενο οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν πιο χαμηλό αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους άλλους, απογοητεύονται και προβληματίζονται 

κάποιες φορές (Ε4, Ε6, Ε7), αλλά η διαπίστωση αυτή όχι μόνο δεν τους καταβάλλει, 

αλλά λειτουργεί ως κίνητρο για την επανατοποθέτηση τους ως προς τη διδακτική 

προσέγγιση, τη διερεύνηση των αιτιών της χαμηλής επίδοσης των μαθητών και την 

αυτό-βελτίωση τους. Έτσι μέσω της ανατροφοδότησης και αφού διαπιστωθούν τα 

αίτια των αδυναμιών των μαθητών αναπροσαρμόζεται το μάθημα με την αξιοποίηση 

της ήδη υπάρχουσας γνώσης των μαθητών και με τη βήμα-βήμα νοηματική 

προσπέλαση όλων των δύσκολων σημείων (Ε6). Την ικανότητα επαναπροσανατολισμού 

και της παρακίνησης του ενδιαφέροντος των μαθητών τονίζει η εκπαιδευτικός Ε4 με 

εναλλακτικούς τρόπους εξήγησης (με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού), αναφορά 

παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των μαθητών, ανάκληση βιωμάτων και 

οικείων περιστατικών. 

«Εκείνη την ώρα απογοητεύομαι ομολογώ. Αλλά προσπαθώ πολύ γρήγορα να 

προσανατολίσω κάπως αλλιώς τη συζήτηση, να θέσω αλλιώς το ερώτημα και να δω ότι τα 

παιδιά ενδιαφέρονται με κάποιο τρόπο»… (Ε4) 

    «[…] σίγουρα με απογοητεύει, αλλά ίσως και με δυναμώνει ταυτόχρονα, γιατί προσπαθώ 

να βρω άλλους τρόπους, ώστε να τους  κάνω κατανοητό αυτό το οποίο θέλω να τους δώσω 

να καταλάβουν» (Ε7) 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση τα άτομα που έχουν υψηλό αίσθημα 

αυτό-αποτελεσματικότητας αντιμετωπίζουν την αποτυχία ως μία ευκαιρία για να 

διορθώσουν τις ενέργειές τους, να ασκήσουν καλύτερο έλεγχο στις πράξεις τους, να 

εκτιμήσουν καλύτερα τις καταστάσεις και τελικά να μετατρέψουν την αποτυχία σε 

επιτυχία. Γρήγορα ανακτούν το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας μετά από τις 

αποτυχίες και τις αναποδιές και ξαναβάζουν νέους στόχους. Αν και οι εκπαιδευτικοί 

Ε4, Ε6, Ε7 δήλωσαν ότι απογοητεύονται, όταν οι διδακτικές τους στρατηγικές δεν 



 

102 

 

αποδίδουν, διαθέτουν ωστόσο επιμονή και έχουν υψηλή συνείδηση του 

εκπαιδευτικού ρόλου, που σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον τους για τους μαθητές 

τούς δίνει κίνητρα για να επανακαθορίσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας τους. Με 

παρόμοιους τρόπους και οι εκπαιδευτικοί με πιο υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν διδακτικές δυσκολίες δηλώνοντας επιμονή και 

υπομονή: 

 Επανάληψη, επαναδιατύπωση, αξιοποίηση της γνωστικής επάρκειας για 

προσπέλαση δυσνόητων εννοιών (Ε5) 

 Απλοποίηση του περιεχομένου του μαθήματος, όχι προσκόλληση στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, προσαρμογή στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών (Ε2) 

 Χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, εργαστηριακές ασκήσεις (Ε3) 

 Επεξηγητική επάρκεια, αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων των μαθητών, 

εξατομίκευση της διδασκαλίας (Ε1) 

  

Ενδιαφέρουσα είναι η αντίληψη της εκπαιδευτικού Ε1 η οποία εκλαμβάνει ως θετικό 

στοιχείο την αδυναμία κατανόησης των μαθητών, ως δείγμα προώθησης της 

γνωστικής διαδικασίας και επίτευξης του μαθησιακού κλίματος, κάτι που 

επιβεβαιώνει ότι εκπαιδευτικοί με υψηλό το υψηλό αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητας μπορούν να μετατρέψουν την αποτυχία σε επιτυχία.  

 

3. Αυτό-αποτελεσματικότητα και Διαχείριση της Τάξης 

Ως προς την αυτό-αποτελεσματικότητα τους στη διαχείριση της τάξης οι εκπαιδευτικοί 

Ε1 και Ε5 δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς διδάσκουν σε 

εσπερινά ΕΠΑ.Λ., εκτός από την εκπαιδευτικό Ε1 που αναφέρθηκε στη δυσκολία να 
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πεισθούν οι ενήλικοι μαθητές να αλλάξουν οπτική για κάποια θέματα, γιατί έχουν 

ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις (Ε1). 

Υπάρχει αίσθημα δυναμικής αντιμετώπισης της διασπαστικής συμπεριφοράς των 

μαθητών- τις περισσότερες φορές -από τους εκπαιδευτικούς χωρίς όμως αναφορά σε 

συγκεκριμένες πρακτικές. Η εκπαιδευτικός Ε4 δήλωσε ότι η ώρα του μαθήματος 

είναι μία παράμετρος που καθορίζει την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, ενώ ο 

εκπαιδευτικός Ε2 χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης 

προβληματικής συμπεριφοράς τόνισε ότι αυτή δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 

διαταραχθεί το μαθησιακό κλίμα: 

«Ε δε γίνεται να μη σταματήσει το μάθημα, αυτό νομίζω. Θα πρέπει να ασχοληθείς μαζί 

του[…], αλλά αν το δεις να επιμένει θα αναγκασθείς να ασχοληθείς, οπότε να μη διαταραχθεί 

η διαδικασία δε γίνεται...»(Ε2) 

«Όταν είμαστε όμως τις τελευταίες ώρες, που θέλουν να σχολάσουν και έχουν ξεσηκωθεί 

τότε η κατάσταση ξεφεύγει και είναι πιο δύσκολο να επανέλθει η ησυχία μέσα στην τάξη …η 

ηρεμία» (Ε4) 

Ο εκπαιδευτικός Ε3 δήλωσε ότι τις περισσότερες φορές διαχειρίζεται ικανοποιητικά 

τη διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη, χωρίς να επηρεασθεί το 

μαθησιακό κλίμα μέσα από : 

-λεκτικές παρεμβάσεις επαναλαμβανόμενες , 

-εκχώρηση χρόνου και χώρου μέχρι την κατάπαυση της έντασης και μετά επάνοδο  

στο μάθημα.  

Επειδή οι καθηγητές των ΕΠΑΛ διδάσκουν και  εργαστηριακά μαθήματα, το 

περιβάλλον του εργαστηρίου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για πιο 

αποτελεσματική  διαχείριση κρίσεων (μικρός αριθμός μαθητών, ευελιξία στην 

οργάνωση του μαθήματος, αξιοποίηση πιο δυναμικών πρακτικών σε σχέση με τα 
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θεωρητικά μαθήματα, εξατομικευμένες προσεγγίσεις, ανάπτυξη πιο προσωπικών 

σχέσεων με τους μαθητές). 

Η εκπαιδευτικός Ε6 πιστεύει ότι τις περισσότερες φορές διαχειρίζεται ικανοποιητικά 

τη διασπαστική συμπεριφορά αξιοποιώντας το «φιλότιμο» των παιδιών και 

εκκινώντας από την ειλικρινή και διακριτική προσέγγιση  προς το μαθητή που 

εκδηλώνει τη διασπαστική συμπεριφορά, αποφεύγοντας να τον εκθέσει και 

συζητώντας μόνο κατ’ ιδίαν το λόγο της εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς. 

Άλλες φορές πάλι οι ανεπιτυχείς προσπάθειες την κάμπτουν, εξαντλούν την υπομονή 

της  και προβαίνει σε ωριαία απομάκρυνση. 

  «[…] όταν πλησιάσεις το παιδί μόνο του χωρίς να το εκθέσεις μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές του και συζητήσεις μαζί του μπορεί να έχεις θετικά αποτελέσματα…» (Ε6) 

«Κάποιες άλλες φορές όμως, που χάνω την υπομονή μου και βλέπω ότι δε μπορώ να 

προχωρήσω, αναγκάζομαι …έχω βγάλει παιδιά έξω …τους έχω γράψει στο ποινολόγιο και τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά.» (Ε6). 

Μέσα από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση της τάξης 

είναι πιο απαιτητικό πεδίο από τη διδασκαλία, που μερικές φορές κάμπτει το αίσθημα 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, αλλά καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, 

για να μη διαταραχθεί το μαθησιακό κλίμα. 

 

4. Αυτό-αποτελεσματικότητα και Μαθητική Εμπλοκή 

 

Ως προς την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσματικότητά τους 

στην ενεργοποίηση των μαθητών και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, στο σύνολό τους δήλωσαν ότι νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί. Ωστόσο, 

από τα λεγόμενά τους η μαθητική εμπλοκή και η παροχή κινήτρων αποτελεί 

ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς φαίνεται ότι στην καθημερινή τους 



 

105 

 

πρακτική αποδύονται σε μία διαρκή προσπάθεια για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών. Η μη συμμετοχή των μαθητών, αν και τους προβληματίζει, δεν την 

αποδίδουν σε δική τους υπαιτιότητα και επιμένουν στην κινητοποίηση των μαθητών 

αξιοποιώντας όσα μέσα και μεθόδους διαθέτουν, για να επιτύχουν τη μαθητική 

εμπλοκή: 

«Ωστόσο δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια, δε μπορείς να το κάνεις αυτό. Συνεχίζεις ..με 

όποιο τρόπο πρόσφορο μπορείς. Έχω φτάσει σε σημείο να μιλήσω και με τους γονείς…» (Ε6) 

« Προσπαθείς… Προσπαθείς …Προσπαθείς…, δε μπορείς να τα παρατήσεις… γιατί δε 

μπορείς να έχεις την ίδια επικοινωνία με όλα τα παιδιά …με όλα τα τμήματα, οπότε 

προσπαθείς και ανάλογα να τροποποιήσεις τη συμπεριφορά σου, να την προσαρμόσεις σε 

κάθε τμήμα» (Ε2) 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα γενικής παιδείας ρωτήθηκαν, αν 

θεωρούν ότι το δικό τους έργο είναι πιο απαιτητικό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

των ειδικοτήτων και πώς επηρεάζει την αυτό-αποτελεσματικότητά τους στη 

διαχείριση της διαχείρισης της τάξης και της μαθητικής εμπλοκής. Σύμφωνα με την 

εκπαιδευτικό Ε4 ο αριθμός των μαθητών της τάξης, αν και δεν είναι ο πιο βασικός, 

επηρεάζει σε ένα σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης˙ 

δυσχεραίνεται το έργο των εκπαιδευτικών, όταν έχει να αντιμετωπίσει πολλές εστίες 

διασπαστικής συμπεριφοράς ταυτόχρονα. Η παροχή κινήτρων και η ενεργοποίηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι πιο απαιτητικό κομμάτι, καθώς τα θεωρητικά 

μαθήματα δυσκολεύουν κατά κύριο λόγο τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν 

γνωστικά κενά και μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, επειδή τα μαθήματα γενικής 

παιδείας δεν είναι επιλογή των μαθητών, όπως τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία 

αξιοποιούνται οι κιναισθητικές δεξιότητες τους, καταβάλλεται μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την μαθητική τους εμπλοκή που συχνά οδηγεί τον εκπαιδευτικό  σε 

επαγγελματική εξουθένωση. 
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Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός Ε2 δήλωσε ότι δεν είναι πιο απαιτητική η διδασκαλία σε 

μαθητές του ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τη διδασκαλία σε μαθητές του Γενικού Λυκείου. 

Θεωρεί ότι η εμπειρία του στα ΕΠΑ.Λ ενδυναμώνει  το αίσθημα της αυτό-

αποτελεσματικότητας του στη διαχείριση της τάξης, ενώ η απουσία ενδιαφέροντος 

για το μάθημα τόσο από τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. όσο και από τους μαθητές των 

ΓΕΛ. λειτουργεί ανασχετικά για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

5. Πηγές Αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 

 

Η πιο βασική πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας που αναφέρθηκε από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών είναι η εμπειρία. Ακολουθούν η γνωστική επάρκεια, οι επιμορφώσεις 

και οι μεταπτυχιακές σπουδές, η αγάπη για το αντικείμενο, η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού και το διδακτικό στυλ, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 7. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί Ε3 και Ε4 που έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας 

δε δήλωσαν την εμπειρία ως πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας, ενώ ο εκπαιδευτικός 

Ε3 αναφέρθηκε στη γνωστική επάρκεια και στο μεταπτυχιακό τίτλο που διαθέτει. 

Η εκπαιδευτικός Ε6 αναφέρθηκε στην εμπειρία μέσω προτύπου (vicarious 

experience) και στην οπτική των συναδέλφων ως σημαντική παράμετρο της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Αν και διαθέτει  μεταπτυχιακό τίτλο και έχει παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια με πιστοποιημένες γνώσεις, θεωρεί το «μοίρασμα» της 

εμπειρίας την πιο σημαντική πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας. 

Ο εκπαιδευτικός Ε2  θεωρεί την εμπειρία από επαναλαμβανόμενα περιστατικά 

διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη ως δείκτη αποτελεσματικής διαχείρισης της 

τάξης, καθώς ανακαλεί την προηγούμενη εμπειρία. 
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 Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7 ο εκπαιδευτικός Ε5 «καταθέτει» μία 

ολοκληρωμένη εικόνα της αυτό-αποτελεσματικότητας του και των πηγών της, 

προεξάρχουσας της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, συστατικά στοιχεία της 

οποίας είναι τα: 

 Η συγκροτημένη σκέψη του εκπαιδευτικού 

 Η οπτική του 

 Η αυτοκριτική του 

 Οι δυνατότητές του 

Ως προς την επιμόρφωση, έχει παρακολουθήσει πολύμηνο σεμινάριο σχετικό με τη 

διαχείριση της τάξης στα ΕΠΑΛ, ενώ αναφέρει την αγάπη για το αντικείμενο ως την 

πιο αυθεντική πηγή της αυτό-αποτελεσματικότητας του: 

«Θεωρώ πολύ βασικό πάρα πολύ βασικό την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Πολύ απλά 

να το πω δηλαδή, πώς έχει σε σειρά τα πράγματα στο μυαλό του. Δεύτερο πολύ σημαντικό 

την αγάπη για το αντικείμενο, γιατί σ’ αυτά, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τις δύσκολες που θα 

προκύψουν, θα πρέπει να κάνεις μία αυτοκριτική τελοσπάντων» (Ε5). 

 

Πίνακας 7: ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ √ √   √ √ √ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ √  √  √   

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  √ √  √   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΤΥΛ  

   √ √   

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ     √   

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (vicarious 

experience) 

  √ √  √  
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6. Στοιχεία προσωπικότητας εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με την 

αυτό-αποτελεσματικότητα τους 

 

Το ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα «δυνατά» και 

«αδύνατα» στοιχεία του χαρακτήρα τους, που ενδυναμώνουν ή αποδυναμώνουν την 

αυτό-αποτελεσματικότητά τους, αποτελούν στοιχεία της προσωπικότητάς τους 

αναφορικά με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ουσιαστικά τα στοιχεία της 

προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευτικού συμπληρώνουν και διαφωτίζουν τις πηγές 

της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους, δίνοντας τη δυνατότητα να συσχετισθούν με τα 

υψηλά ή τα χαμηλά επίπεδά της, με ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τα «δυνατά» και «αδύνατα» στοιχεία των εκπαιδευτικών ως προς την 

αυτό-αποτελεσματικότητα τους είναι αξιοσημείωτο ότι οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν με πιο μεγάλη άνεση τα «αδύνατά» σημεία τους και ένιωθαν 

απενοχοποιημένοι, ενώ οι εκπαιδευτικοί με λιγότερη εμπειρία ανέφεραν λίγα ή δεν τα 

ανέφεραν καθόλου. Η εμπειρία απενοχοποιεί τους ανθρώπους που μετά από χρόνια 

νιώθουν άνεση όχι μόνο  για τις δυνατότητές τους, αλλά και για τις αδυναμίες τους. 

Πίνακας 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ε1(Γ)* -Μεθοδικότητα 

-Προσαρμοστικότητα στις 

ανάγκες και τους ρυθμούς 

μάθησης των μαθητών 

-Κατανόηση προσωπικών 

προβλημάτων τους (ενήλικοι) 

-Ευελιξία σε θέματα επιβολής 

Αυταρχικότητα σε θέματα επιβολής 

Ε2(Α)** Σταθερότητα και συνέπεια στη  
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*Γ: ΓΥΝΑΙΚΑ, **Α: ΑΝΤΡΑΣ 

 

2ος θεματικός Άξονας: Η σημασία της Διαχείρισης της τάξης 

 

Ο 2ος  θεματικός άξονας εμπεριέχει τέσσερα (4) θέματα-κατηγορίες: 

θέσπιση και τήρηση κανόνων 

Ε3(Α) Γνωστική επάρκεια Απογοήτευση και εγκατάλειψη 

προσπάθειας λόγω αδιαφορίας των   

μαθητών  

Ε4(Γ) -Εξατομικευμένη προσέγγιση 

του κάθε μαθητή και 

-ανάδειξη των θετικών 

στοιχείων, των ικανοτήτων και 

της μοναδικότητάς του μαθητή 

Αδυναμία επιβολής (συνειδητής) ως 

προς τη διαχείριση της τάξης 

Ε5(Α) 
-Μεταδοτικότητα(θετικό 

feedback από τους μαθητές και 

επιτυχία στις εξετάσεις) 

-Γνωστική επάρκεια 

-Αγάπη για το αντικείμενο 

Υπερβολική προσήλωση στο μάθημα: 

 

άγνοια του κοινωνικoύ status των 

μαθητών και του προφίλ τους:  

απαραίτητα για την αποτελεσματική 

διαχείριση κρίσεων 

 

  

 

Ε6(Γ) -Υπομονή και συγκατάβαση 

-Διαλλακτικότητα 

Υποχωρητικότητα 

-Εξεύρεση λύσεων για 

απομείωση των εντάσεων 

Επαγγελματική εξουθένωση: 

-υπερβολική αντίδραση σε σχέση με το 

ερέθισμα λόγω κόπωσης 

-ατονεί η προσπάθεια και η επιμονή 

όταν υπάρχει αδιαφορία από τους 

μαθητές 

Ε7(Α) -επικοινωνιακή δεξιότητα 

-επιδίωξη μετάδοσης γνώσης 

συνεχής 

-μεταβίβαση εμπειριών και 

γνώσεων που είναι χρήσιμα και 

χρηστικά για την εργασιακή 

και επαγγελματική τους  

πορεία 
 

-απαιτητικός στην τήρηση των οδηγιών 

και των κατευθύνσεων 

-πιέζει να μη ξεφεύγουνε από τα 

ζητούμενα που θέτει 

-επιμονή στην προσπάθεια να 

μεταδώσει τη γνώση (αντίδραση από 

μαθητές). 
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κατηγορίες - θέματα 

7. Νοηματοδότηση της Διαχείρισης της Τάξης  

8. Πειθαρχία και Διαχείριση της Τάξης 

9. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Διαχείριση της τάξης 

10. Η επίδραση της επιτυχημένης ή αποτυχημένης κρίσης στη Διαχείριση της 

Τάξης αναφορικά με την ΑΕ των ΕΠΑ.Λ. 

Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα που απαντούν, αυτό είναι: 

3ο Ποια η σχέση μεταξύ της αυτό- αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑΛ και των  στρατηγικών διαχείρισης συμπεριφοράς και  διδασκαλίας, που 

επιλέγουν; 

7.  Νοηματοδότηση της Διαχείρισης της Τάξης  

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, αν η αποτελεσματική 

διαχείριση της τάξης είναι σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

στο σύνολο τους απάντησαν θετικά και τονίστηκε από όλους ότι είναι «ο πιο 

σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Πιο συγκεκριμένα: 

«Από τους πιο σημαντικούς, γιατί κάνεις ένα πλάνο, κατεβαίνεις μ’ ένα σενάριο, με ένα 

σχέδιο μαθήματος για τους διδακτικούς σου στόχους και να εφαρμόσεις αυτά που θέλεις και 

αν δε μπορείς να διαχειρισθείς την τάξη δε μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά. Δε μπορείς να 

κάνεις μάθημα» Ε1 

«Σημαντικότατος! Διότι αν δεν υπάρχει μαθησιακή ατμόσφαιρα δεν υπάρχει γνώση. Αν δεν 

υπάρχει μαθησιακή ατμόσφαιρα σε μία τάξη δε μπορεί να παραχθεί γνώση, πώς θα 

παραχθεί;[…] απαραίτητος ο έλεγχος της τάξης για να έχει απόδοση το μάθημα» Ε5 

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, καθώς μέσα 
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από αυτήν διαμορφώνεται η κατάλληλη μαθησιακή ατμόσφαιρα για την επίτευξη των 

διδακτικών και μαθησιακών στόχων. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει αναγκαία η 

διερεύνηση της έννοιας της Διαχείρισης της Τάξης. 

8. Διαχείριση της τάξης και Πειθαρχία: 

Το ερώτημα που τέθηκε προς τους εκπαιδευτικούς ήταν, αν η διαχείριση της τάξης 

είναι έννοια συνώνυμη με την πειθαρχία, και η λογική που το υπαγόρευσε ήταν : 

α. να νοηματοδοτήσουν τη διαχείριση της τάξης 

β. να αποτυπώσουν το διδακτικό τους στιλ (παρεμβατικοί, μη παρεμβατικοί, 

αλληλεπιδραστικοί) 

γ. να διαφανεί η σχέση  ανάμεσα στο διδακτικό στυλ που υιοθετούν και τις 

στρατηγικές διαχείρισης τάξης που αξιοποιούν. 

Οι εκπαιδευτικοί Ε1 και Ε2 θεωρούν τη διαχείριση της τάξης συνώνυμη με την 

πειθαρχία: 

«Ναι. Απόλυτα. Και στις μικρές και στις μεγάλες ηλικίες. Για να ακολουθηθεί και η 

εκπαιδευτική διαδικασία, να ακολουθήσεις το σενάριο της εκπαιδευτικής σου διαδικασίας 

πρέπει να το ακολουθήσεις με κάποιους κανόνες. Άρα, όλα είναι κανόνες!» Ε1 

Ο εκπαιδευτικός Ε3 πιστεύει ότι η διαχείριση της τάξης έχει σχέση με τη συνεργασία 

και όχι με την πειθαρχία: 

«Πειθαρχία είναι να υπακούν στις δικές μου υποδείξεις και εντολές[;;;] Υποτίθεται ότι πρέπει 

να υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας, ειδικά στο ΕΠΑΛ που πρόκειται για μαθητές οι οποίοι θα 

γίνουν επαγγελματίες… να τους θεωρείς συναδέλφους με κάποιο τρόπο, γιατί μπορεί αύριο 

μεθαύριο να συνεργαστείς μαζί τους»Ε3 

Για την εκπαιδευτικό Ε4 η διαχείριση της τάξης δεν είναι συνώνυμη με την 

πειθαρχία, καθώς η υπακοή στους κανόνες δε σημαίνει καταστρατήγηση της 
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προσωπικότητάς των μαθητών, τονίζοντας ότι οι μαθητές «κουβαλούν το δικό τους 

φορτίο» και δεν είναι «στρατιωτάκια» χωρίς προσωπικότητα.  

Ο εκπαιδευτικός Ε7 θεωρεί ότι η διαχείριση της τάξης δεν είναι πειθαρχία με την 

αυστηρή έννοια του όρου, αλλά είναι κομμάτι της διαχείρισης σημαντικό, καθώς με 

την πειθαρχία τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας της τάξης. 

«…όχι ακριβώς συνώνυμες, αλλά νομίζω ότι για να διαχειρισθείς σωστά την τάξη χρειάζεται 

πειθαρχία (σιγουριά). Όπως έλεγε και μία παλιά μου καθηγήτρια ότι « τα παιδιά θέλουν 

σιδερένια γροθιά με βελούδινο γάντι» Ε7 

   

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί Ε5 και Ε6 δήλωσαν ότι η διαχείριση της τάξης δεν είναι 

ταυτόσημη έννοια με την πειθαρχία, αλλά οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικής ευθύνης και 

λειτουργικών κανόνων. Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός Ε6 θεωρεί ότι διαχείριση 

της τάξης δεν είναι συνώνυμη με την πειθαρχία πάντα, αλλά ότι αποτελεί 

προϋπόθεση. Η εφαρμογή κανόνων όμως και η τήρησή τους ισχύουν για όλους 

(μαθητές και εκπαιδευτικό). Μάλλον η πειθαρχία λειτουργεί ως δείκτης της ορθής 

κοινής πορείας όλης της τάξης, που τη συναποφασίζουν μαζί με τον καθηγητή. Η 

εκπαιδευτικός Ε6 ανέφερε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από έναν οδηγό, αλλά όχι 

αυταρχικό, γιατί αυτός θα προκαλέσει αντίδραση που σε καμία περίπτωση δεν είναι 

το ζητούμενο: 

«Και τα παιδιά… θέλουν μέχρι ενός σημείου εσύ να είσαι οδηγός, αλλά όταν όμως είσαι ένας 

αυταρχικός οδηγός τότε… προκαλείται έτσι η αντίδραση την οποία αντίδραση δεν τη θέλεις 

εκείνη τη στιγμή μέσα στην τάξη, γιατί δεν είναι κάτι δημιουργικό… Αυτό που ενδεχομένως 

μπορεί να βοηθήσει είναι η αντίθεση …όχι η αντίδραση όμως..» Ε6 

 

Ο εκπαιδευτικός Ε5 δήλωσε ότι οι δύο έννοιες (διαχείριση της τάξης –πειθαρχία) δεν 

ταυτίζονται και ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή - καθηγητή και η «χημεία» 

ανάμεσά τους είναι συστατικό στοιχείο της διαχείρισης της τάξης. Ο εκπαιδευτικός 
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Ε5 εξήγησε ότι η πειθαρχία επιβάλλεται, όταν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της 

τάξης, θεωρώντας ότι το μη υποστηρικτικό κλίμα της διοίκησης της σχολικής 

μονάδας είναι μία από τις αιτίες της επιβολής πειθαρχίας.  

« Η πειθαρχία λοιπόν, για να εφαρμοστεί η πειθαρχία χρειάζεται η στήριξη από το σχολείο 

και βασικά από τη διεύθυνση του σχολείου.., αλλιώς διαταράσσεται η μαθησιακή 

ατμόσφαιρα λόγω της απειθαρχίας δύο τριών ατόμων…» Ε5 

  

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Ε5 το μαθησιακό κλίμα το διαμορφώνει ο 

εκπαιδευτικός. Τα συμπτώματα όμως παραβατικότητας, που μπορούν να διαταράξουν 

το μαθησιακό κλίμα απαιτούν υποστήριξη και συλλογική αντιμετώπιση από το 

διευθυντή και τους συναδέλφους. Διαφορετικά ο εκπαιδευτικός εκτίθεται, 

παρουσιάζεται ανεπαρκής, ζημιώνεται το μαθησιακό κλίμα και ακυρώνεται ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου.  

Συμπερασματικά, από τους 7 (επτά) εκπαιδευτικούς οι 5 (πέντε) πιστεύουν ότι η 

διαχείριση της τάξης δεν είναι συνώνυμη με την πειθαρχία θεωρώντας ότι είναι 

προϋπόθεση της, αποτελεί «κομμάτι» της, αλλά διατυπώνουν και διαφορετικές 

οπτικές σχετικά με τη σημασία της, όπως τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, τις 

προσωπικές επαφές και την αλληλεπίδραση μαθητών – εκπαιδευτικού. Δύο 

εκπαιδευτικοί τόνισαν κυρίως τον κανονιστικό ρόλο της διαχείρισης της τάξης και 

την τήρηση των κανόνων δηλώνοντας ότι οι δύο έννοιες ταυτίζονται (διαχείριση της 

τάξης= πειθαρχία).  

9. Εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματική  διαχείριση της τάξης  

Οι παράγοντες που σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς επηρεάζουν την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης είναι εξωτερικοί και εσωτερικοί, αποδίδοντας ο 
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καθένας βαρύτητα στη μία ή στην άλλη κατηγορία, αλλά τονίζοντας σχεδόν όλοι ότι 

επιτυγχάνεται με το  συνδυασμό και των δύο. 

Ως εξωτερικούς ανέφεραν: 

 το υποστηρικτικό περιβάλλον τόσο από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας 

όσο και από το συλλογικό όργανο των καθηγητών 

 τη συνεργασία με τους γονείς 

 την υλικοτεχνική υποδομή  

Ως εσωτερικούς ανέφεραν: 

 Το διδακτικό στυλ του καθηγητή 

 Τις δεξιότητές του ως προς το χειρισμό κρίσεων και αντιμετώπισης 

προβληματικών συμπεριφορών 

 Στον πίνακα 9 αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί παράγοντες και διαγράφεται η 

κεντρική τάση των επιλογών τους. 

 

Πίνακας 9: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

Υποστηρικτικό 

κλίμα από 

διοίκηση και 

Σύλλογο 

καθηγητών 

Ε1,Ε2,Ε4, 

Ε5,Ε6,Ε7 

 Διδακτικό 

στυλ  

 

Ε3,Ε1,Ε2 

Συνεργασία με Ε4,Ε6  Δεξιότητες Ε3 
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γονείς διαχείρισης 

τάξης/ 

στρατηγικών 

Υλικοτεχνική 

/κτιριακή 

υποδομή  

Ε4,Ε6    

Εξειδικευμένη 

ψυχολογική 

υποστήριξη 

Ε6    

 

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός Ε7 θεωρεί ότι η διαχείριση της τάξης είναι 

«πολυπαραγοντική» επισημαίνοντας ότι η μη υποστήριξη από τη διεύθυνση και η  

απουσία συνεργασίας με το Σύλλογο καθηγητών γίνονται αντιληπτά από τους 

μαθητές, δηλαδή οι μαθητές «αντιλαμβάνονται αυτή την ανισορροπία και αντιδρούν 

διαταράσσοντας το μαθησιακό κλίμα». Αυτό συνεπάγεται και την μείωση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς του. 

Για τον εκπαιδευτικό Ε5 το υποστηρικτικό κλίμα και η δυναμική παρουσία τόσο του 

Συλλόγου όσο και της Διεύθυνσης είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Θεωρεί μάλιστα ότι το μη υποστηρικτικό 

κλίμα και « η μη κάλυψη από το Σύλλογο είναι η αιτία των εκδηλώσεων 

προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά και αδυναμίας των καθηγητών να διαχειριστούν 

τέτοια φαινόμενα». 

«Αυτό αν είναι σε ποσοστό εκατό τοις εκατό! Αν δε ξέρω ότι θα με υποστηρίξει ο σύλλογος 

τι θα μπορέσω να κάνω;;; Τίποτα! Αυτή είναι η αιτία του κακού. Η μη υποστήριξη από το 

σύνολο. Αυτό πιστεύω εγώ» Ε5  

Οι εκπαιδευτικοί Ε4 και Ε6, Ε2 δήλωσαν ότι η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης 

είναι συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων αναφέροντας ως 

εξωτερικό παράγοντα τη συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και στους 
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εκπαιδευτικούς. Διαπιστώνουν λοιπόν συχνά ότι αυτή δεν επιτυγχάνεται στα σχολεία 

που διδάσκουν, καθώς το ενδιαφέρον των γονιών, ακόμη και όταν επιδιώκεται, είναι 

πολύ περιορισμένο, γεγονός που έχει επίπτωση στη συμπεριφορά των παιδιών και 

συνακόλουθα στις επιδόσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί Ε4 και Ε6 ανέφεραν ότι οι 

σημαντικές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και στα τεχνολογικά μέσα αποτελεί 

ανασχετικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης ειδικά για τους 

μαθητές των ΕΠΑΛ που τα μαθησιακά τους προβλήματα χρήζουν πολυμεθοδικών 

διδακτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους (μαθητική 

εμπλοκή) και να μην αποσπάται η προσοχή τους διαταράσσοντας το μαθησιακό 

κλίμα. Η εκπαιδευτικός Ε4 πιστεύει ότι η διαχείριση της τάξης είναι συλλογική και 

όχι ατομική υπόθεση, ενώ η Ε6 θεωρεί ότι το υποστηρικτικό κλίμα λειτουργεί ως 

προστατευτικό «δίχτυ», αλλά είναι απαραίτητο να είναι επαρκής ο εκπαιδευτικός, 

γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. 

Προσωπική είναι κυρίως η ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση της, δήλωσαν 

οι εκπαιδευτικοί Ε1, Ε2 προτάσσοντας τους εσωτερικούς παράγοντες για την 

επίτευξή του μαθησιακού κλίματος, θεωρώντας βέβαια πολύ ουσιαστική την 

υποστήριξη από τη Διεύθυνση και τη συνεργασία με το Σύλλογο, ενώ ο 

εκπαιδευτικός Ε3 θεωρεί κομβικό το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη για την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, καθώς το εκπαιδευτικό στυλ κάθε καθηγητή 

λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε τάξη και επομένως διαφοροποιείται και η 

συμπεριφορά των μαθητών.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν σχετική ικανοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον 

σε θέματα διαχείρισης της τάξης, αν και από τις απόψεις κάποιων διαφάνηκε ότι θα 

ήθελαν να είναι πιο υποστηρικτικό το κλίμα τόσο από το διευθυντή όσο και από το 
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Σύλλογο, να αντιμετωπίζονται στη βάση τους τα προβλήματα που εκδηλώνονται και 

όχι αποσπασματικά, να αναγνωρίζονται από όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι να 

αποσιωπώνται «ως μη γενόμενα». Αυτό διαπιστώθηκε από το πώς επηρεάζει μία 

αποτυχημένη ή επιτυχημένη διαχείριση κρίσης τους εκπαιδευτικούς. Αξιοσημείωτη 

είναι η επισήμανση της εκπαιδευτικού Ε6 για την ανάγκη επιπρόσθετης υποστήριξης 

–πιο στοχευμένης και πιο ουσιαστικής από ειδικούς και για τους μαθητές, αλλά και 

για τους εκπαιδευτικούς, καθώς η διοίκηση και ο Σύλλογος των καθηγητών δεν 

επαρκούν σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 

10. Η επίδραση της επιτυχημένης ή αποτυχημένης κρίσης στη Διαχείριση της 

Τάξης αναφορικά με την ΑΕ των ΕΠΑ.Λ. 

Στο ερώτημα «πώς επηρεάζει μία επιτυχημένη ή αποτυχημένη διαχείριση κρίσης στην 

τάξη» οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν το αρνητικό αποτύπωμα της αποτυχημένης 

διαχείρισης κρίσης και τα συνακόλουθα συναισθήματα, ενώ κάποιοι εστίασαν και 

στις αιτίες της. Έτσι για τους εκπαιδευτικούς Ε2 και Ε4 η αποτυχημένη διαχείριση 

στην τάξη αποδυναμώνει τον εκπαιδευτικό, τον φθείρει ψυχολογικά και τον 

αποδιοργανώνει λειτουργικά, επιδρώντας αρνητικά και στην εκπαιδευτική του 

πρακτική, ενώ ταυτόχρονα ο προβληματισμός που εγείρεται από την αποτυχημένη 

διαχείριση της τάξης λειτουργεί διορθωτικά και είναι οδηγός αυτοβελτίωσης για την 

αποφυγή λαθών σε μελλοντικές καταστάσεις (Ε4, Ε6, Ε7). Επίσης, ενώ η 

εκπαιδευτικός Ε6 δήλωσε ότι νιώθει ανεπάρκεια και ότι η απώλεια ελέγχου την 

εκθέτει στους μαθητές, ο εκπαιδευτικός Ε5 πιστεύει ότι η αποτυχημένη διαχείριση 

της τάξης είναι κάτι που «στιγματίζει» τον εκπαιδευτικό, δεν είναι όμως θέμα 

ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού, αλλά αδυναμίας που την αποδίδει στην απουσία 
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συλλογικής υποστήριξης τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από το 

συλλογικό όργανο των καθηγητών. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός Ε5 υποστηρίζει: 

«Η αποτυχημένη βέβαια πάρα πολύ αρνητικά με επηρεάζει. Πιστεύω εγώ στιγματίζει και την 

καριέρα σου.[..].Κι εδώ πάλι βάζω τον παράγοντα του συνόλου και της συνεργασίας. Διότι η 

μη καλή διαχείριση προσωπικά  για μένα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα δικό μου, ήταν πρόβλημα 

μη κάλυψης από τους υπολοίπους[…] 

 

 «Δεν είναι θέμα αναποτελεσματικότητας, αλλά αδυναμίας. Γιατί δεν είσαι μόνος στην τάξη. 

Δεν έχω το δικό μου σχολείο. Κάπου υπηρετώ, κάποιοι είναι πάνω από μένα. Αν δε με 

υποστηρίξουν νιώθεις αδύναμος. Πραγματικά!» (Ε5) 

 

Όσον αφορά την επιτυχημένη διαχείριση κρίσης διασπαστικών συμπεριφορών μέσα 

στην τάξη δημιουργεί θετικά συναισθήματα και ενισχύει την αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Ε3, Ε4), δίνει ώθηση και διάθεση για τη 

διδασκαλία (Ε2), αποκαθιστά το κύρος του εκπαιδευτικού και καλλιεργεί το αίσθημα 

της εμπιστοσύνης και της αποδοχής από τους μαθητές, γεγονός που περιορίζει τις 

παραβατικές συμπεριφορές και την επιβολή ποινών, που προκαλούν ένα φαύλο 

κύκλο «αντιδράσεων» (Ε6).  

 

3ος θεματικός άξονας: Προσεγγίσεις Διαχείρισης της Τάξης  

 
Ο 3ος άξονας περιλαμβάνει δύο (2) κατηγορίες – θέματα:  

κατηγορίες - θέματα 

11. Στόχοι Διδασκαλίας και Διαχείριση της Τάξης – δυσκολία επίτευξης στόχων 

12. Προληπτικές και Παρεμβατικές Προσεγγίσεις Διαχείρισης της Τάξης, 

οι οποίες απαντούν στο 2ο ερευνητικό ερώτημα. 

11. Στόχοι Διδασκαλίας και διαχείριση της τάξης 
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Στο επίπεδο της διδασκαλίας και των διδακτικών πρακτικών οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό τους δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν με επάρκεια τα προβλήματα που 

προκύπτουν σε μαθησιακά και γνωστικά θέματα, είναι ευέλικτοι ως προς τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και 

υιοθετούν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές μένοντας πάντα προσανατολισμένοι 

στην παραγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα ως προς τη 

σκοποθεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαπιστώθηκε μέσα από τις δηλώσεις τους 

ότι αυτή είναι προσανατολισμένη : 

α. στη συμπεριφορά (επικοινωνιακοί στόχοι) 

β. στο διδακτικό αντικείμενο (διδακτικοί στόχοι) 

 

Οι εκπαιδευτικοί Ε4 και Ε7 δήλωσαν ότι το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και να επιδιώκεται η 

αλληλεπίδρασή τους (Ε4), η δημιουργία θετικού κλίματος και η παροχή κινήτρων 

που θα εξασφαλίσει ένα μαθησιακό κλίμα που θα είναι τροχοπέδη στην εμφάνιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Ε7). Η κινητοποίηση των μαθητών (Ε7) και η 

δεξιότητα της επικοινωνίας (Ε4) αποτελούν τους πιο δύσκολους στόχους: 

 « Σίγουρα μέσα από το κομμάτι το διδακτικό νομίζω ότι ένας στόχος είναι να αποκτήσεις 

καλή σχέση και καλή χημεία με τους μαθητές σου. το βασικότερο πρόβλημα είναι να τους 

δώσεις κίνητρο για να κάνουν κάτι» (Ε7) 

«Τα παιδιά μέσα στην τάξη πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν το βασικό που 

εντοπίζω εγώ μέσα στην τάξη: ότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλον. Δε 

μπορούν να επικοινωνήσουν….» (Ε4) 

Ως προς τους στόχους που είναι προσανατολισμένοι στο διδακτικό αντικείμενο ο 

εκπαιδευτικός Ε2 δήλωσε ότι θεωρεί ότι η επικέντρωση στη διδασκαλία και στο 

διδακτικό αντικείμενο είναι η πιο σημαντική παράμετρος μιας αποτελεσματικής 



 

120 

 

διδασκαλίας με την οποία αποφεύγονται οι εκδηλώσεις προβληματικής 

συμπεριφοράς: 

«Κοίτα, θέλω να παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, δηλαδή δεν τους αφήνω 

απαιτώ μάλλον να παρακολουθούν, τους ζητάω υποχρεωτικά να γράφουν, … να 

παρακολουθούν εμένα, να σημειώνουν οπωσδήποτε… και αν πάει κάτι να ξεφύγει προσπαθώ 

αμέσως να το σταματήσω». Ε2 

Ο εκπαιδευτικός Ε3 τόνισε ότι η στοχοθεσία πρέπει να εστιάζει στο διδακτικό 

αντικείμενο, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητο να καθορίζεται από πριν, γιατί 

προκύπτει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και πολλές φορές είναι προϊόν της 

διάθεσης των μαθητών. Γι’ αυτό θεωρεί ότι η αδιαφορία των μαθητών είναι μια 

δυσκολία που παρεμποδίζει την επίτευξη των διδακτικών στόχων που θέτει. 

«Πιο πολύ επικεντρώνομαι στο διδακτικό αντικείμενο και τα υπόλοιπα προκύπτουν μάλλον 

κατά την πορεία του μαθήματος και από τη διάθεση των μαθητών» (Ε3) 

Η εκπαιδευτικός Ε6 συντάσσει σχέδιο μαθήματος, καταγράφει και κοινοποιεί τους 

στόχους του μαθήματος στον πίνακα και επιδιώκει την ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών με πιο ενεργητικές πρακτικές που συνδέουν το μάθημα 

με τη ζωή και την πραγματικότητα : 

 «[…]Πάντως όσες φορές γίνεται έτσι με μελέτες περίπτωσης το ενδιαφέρον τους είναι 

…έχουν να συμπληρώσουν να πουν κάτι κι αυτά …καταθέτουν τις εμπειρίες τους δηλαδή και 

αυτό φαίνεται πώς είναι πιο ενδιαφέρον γι’ αυτούς»… «γιατί είμαστε σχολείο 

επαγγελματικό[…]»Ε6  

Η διερεύνηση των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί κρίθηκε σημαντική για δύο 

λόγους: 

 αποτελεί τη βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμβάλλει στο 

σχεδιασμό της και στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της,  

 υποδηλώνει τον τρόπο προσέγγισης της από τους εκπαιδευτικούς: γνωστικό ή 

επικοινωνιακό. 
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12. Προληπτικές και Παρεμβατικές τεχνικές Διαχείρισης της Τάξης 

Οι τεχνικές διαχείρισης της τάξης είναι το μέσο για να διαμορφωθεί μαθησιακό κλίμα 

πρόσφορο για μία επιτυχημένη διδασκαλία - παραγωγική και αποδοτική- για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέσα από την ανάλυση των λεγομένων των 

εκπαιδευτικών απαντήθηκε το 2ο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης, το 

οποίο διερευνήθηκε και με ποσοτικούς δείκτες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν στο 

σύνολό τους (και οι επτά) ότι αξιοποιούν και προληπτικές, αλλά και παρεμβατικές 

τεχνικές για τη διαχείρισης της τάξης τους προσδιορίζοντας τες και αιτιολογώντας 

την επιλογή τους σύμφωνα με το διδακτικό στυλ του καθενός. Στον πίνακα 10 

εμφανίζονται συνοπτικά οι τεχνικές που δηλώνουν ότι αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εκδηλώσεων προβληματικής 

συμπεριφοράς στην τάξη τους, ενώ ακολουθεί και ανάλυση των απαντήσεών τους. 

Πίνακας 10: ΤΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ 

                   ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ 

Μαθητικό Συμβόλαιο - Ε2,Ε4,Ε5 Νουθεσία με παραδείγματα και  υπόδειξη του 

σωστού τρόπου αντιμετώπισης μιας 

κατάστασης- Ε4 

 

Ενημέρωση των μαθητών για τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους 

σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο -

Ε5,Ε2 

Συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος- 

Ε4, Ε7,Ε6,Ε5 

 

 

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Ε1,Ε7,Ε3 (εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί) 

Ενσυναίσθηση- Ε5 

 

Τήρηση των κανόνων με σταθερότητα 

και συνέπεια- Ε1, Ε2 

Προσωρινή απομάκρυνση του μαθητή 

από την ομάδα  και επάνοδος αφού 

ηρεμήσει- Ε3, Ε7 

Γνωστοποίηση των προσδοκιών του Παρατήρηση και υπενθύμιση κανόνων -Ε2, 
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Από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς οι τρεις (3) αξιοποιούν προληπτικές και 

παρεμβατικές τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, ενώ οι τέσσερις 

(4) από αυτούς επιλέγουν καταρχήν προληπτικές και κατά περίσταση παρεμβατικές. 

Στην πλειοψηφία τους οι τεχνικές διαχείρισης της τάξης αφορούν και τη διδασκαλία 

κα τη συμπεριφορά των μαθητών, χωρίς να φαίνεται να τις διαχωρίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί Ε3, Ε6 και Ε1 δήλωσαν ότι η συμπεριφορά των 

μαθητών δεν είναι πάντα προβλέψιμη και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι ο 

προσχεδιασμός μιας πρακτικής θα έχει επιτυχή αποτελέσματα. Επομένως, απαιτείται 

δεξιότητα χειρισμού και των δύο, ώστε να διατηρούνται οι ισορροπίες της τάξης και 

να μην ανατρέπεται το μαθησιακό κλίμα (Ε1). Πολλές φορές οι προληπτικές 

πρακτικές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, οπότε αξιοποιούνται και 

παρεμβατικές (Ε3). Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και 

οι διαθέσεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών εναλλάσσονται και 

διαφοροποιούνται, οπότε δεν είναι προβλέψιμη η συμπεριφορά των μαθητών ούτε εκ 

των προτέρων διαχειρίσιμη (Ε1, Ε3, Ε6) 

εκπαιδευτικού-να ξέρουν οι μαθητές τι να 

περιμένουν - Ε2, Ε5, Ε4 

Ε1 

 

Αγάπη για το αντικείμενο- Ε5 Ωριαία απομάκρυνση (σπάνια) Ε2, Ε4, 

Ε6, Ε7 

Σεβασμός στις ανάγκες των μαθητών 

και προσαρμογή στους ρυθμούς μάθησής 

τους - Ε5, Ε3 

 

Επίγνωση του κοινωνιογράμματος της 

τάξης - Ε1 
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Οι εκπαιδευτικοί Ε2, Ε4, Ε5 και Ε7 θεωρούν πιο αποτελεσματικές για τη διαχείριση 

της τάξης τις προληπτικές πρακτικές, αξιοποιώντας βέβαια και παρεμβατικές, όταν 

εκδηλώνεται παραβατική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός Ε5 

πιστεύει ότι:  

«Όλη η ουσία του θέματος είναι η πρόληψη. Εννοείται αυτό. Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι 

απολύτως βέβαιον… Δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα όπως την καταλαβαίνω εγώ την 

πρόληψη: Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη τάξη τα παιδιά είναι στη σειρά. Δεύτερη, πέμπτη, 

έβδομη, δέκατη όγδοη μέρα διαλυμένοι. Τελείωσε το ζήτημα. Πώς θα κάνω εγώ μάθημα; 

Εντροπία!! Χάνεται. Υποβιβάζεται η ενέργεια. Πάμε σε άλλη μορφή ενέργειας. Αυτό είναι..» 

Ε5 

 Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Ε5 η βασική προληπτική τεχνική είναι να γνωρίζουν 

εξ αρχής οι μαθητές τι πρέπει να κάνουν και ποιες είναι οι προσδοκίες του καθηγητή 

τους. Η ενημέρωση του προγράμματος και της διδακτικής πορείας του εκπαιδευτικού 

σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες, παρέχουν ασφάλεια στους μαθητές, 

καθοριστικού παράγοντα για τη διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος. Μία δεύτερη 

προληπτική τεχνική είναι η «αγάπη για το διδακτικό αντικείμενο», καθώς 

αναγνωρίζεται από το μαθητή, τον παρακινεί και τον εμπλέκει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία διαμορφώνοντας την κατάλληλη μαθησιακή ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με 

τον εκπαιδευτικό Ε5 : 

«Η αγάπη για το αντικείμενο είναι η μεγαλύτερη πρόληψη που μπορεί να κάνει ένας 

άνθρωπος, γιατί μπαίνει στην ψυχή των άλλων» Ε5 

Από τις πιο προσφιλείς τεχνικές διαχείρισης της τάξης σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς είναι αυτή του μαθητικού συμβολαίου και της τήρησής του τόσο από 

τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Η θέσπιση κανόνων και ο 

καθορισμός μαθησιακών στόχων από κοινού αναγνωρίζεται από όλους τους 

εκπαιδευτικούς ως σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης κατάλληλης μαθησιακής 

ατμόσφαιρας. Την εργασία σε ομάδες (που είναι προσφιλής μέθοδος διδασκαλίας 
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στους εργαστηριακούς κυρίως εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ), την προσαρμογή του 

μαθήματος στους ρυθμούς και στις ανάγκες των μαθητών, την σταθερότητα και τη 

συνέπεια στις διδακτικές αρχές δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί ότι υιοθετούν κατά κύριο 

λόγο στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική. Τέλος, η επίγνωση του 

κοινωνιογράμματος της τάξης, η γνώση της δυναμικής της ομάδας και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών διευκολύνει την ένταξη των μαθητών σε 

ομάδες και αμβλύνει τις διαφορές τους. ( Ε1) 

Ως προς τις παρεμβατικές τεχνικές όλοι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι αυτές  

εφαρμόζονται, όπου κρίνεται αναγκαίο και δεν είναι προσανατολισμένες στην 

«τιμωρία», αλλά στην αποσόβηση της διατάραξης της ομαλής ροής του μαθήματος 

και της επαναφοράς των «παραβατικών» μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος, η υπενθύμιση των κανόνων, η 

συμμόρφωση στις υποδείξεις του εκπαιδευτικού, η νουθεσία με παραδείγματα είναι οι 

παρεμβατικές πρακτικές που υιοθετούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, όταν προκύπτουν 

περιστατικά προβληματικής συμπεριφοράς, ενώ σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Ε5 η 

ενσυναίσθηση είναι η πιο κατάλληλη παρεμβατική πρακτική που σε συνδυασμό με 

την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη λειτουργούν αποτελεσματικά στη διαχείριση 

κρίσεων μέσα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα: 

«Νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι πάντα είναι η ενσυναίσθηση και η …και η…. η ειλικρίνεια, 

δηλαδή ό ,τι πεις να γίνει πιστευτό, να μη θεωρηθεί ότι είναι τεχνητό. Να είναι από ψυχής. 

Να μπεις στη θέση του αλλουνού και να προσπαθήσεις δηλαδή, να κατανοήσεις  την 

κατάσταση» (Ε5) 

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν την ωριαία απομάκρυνση παρά μόνο  

σε ακραίες περιπτώσεις θεωρώντας ότι, όταν είναι αποπλαισιωμένη και δε στηρίζεται 

κάπου, δεν αποδίδει: 
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 «Νομίζω, αν γίνεται σωστά , δίκαια και με μέτρο είναι αποτελεσματική. Αλλά όχι από μόνη 

της …δεν είναι λειτουργική» Ε7 

Συμπερασματικά, αν και κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τη θεωρία 

και τους όρους «μοντέλα διαχείρισης τάξης» (κάποιοι ζήτησαν διευκρινίσεις για τις 

προληπτικές και τις παρεμβατικές τεχνικές ως προς την ορολογία), μέσα από την 

εμπειρία, την προσωπικότητά τους, τη μόρφωση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση 

και την εκπαιδευτική τους πρακτική διαγράφηκε το διδακτικό προφίλ των 

εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας. 

4ος θεματικός άξονας: Ο ρόλος της Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης (ΕΕ) 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ 

 

Βασικές κατηγορίες – θέματα που συνιστούν τον 4ο θεματικό άξονα είναι: 

13. Η σημασία της επιμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης της τάξης στα ΕΠΑΛ 

14. Προσωπικό όφελος των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. από την επιμόρφωση σε 

θέματα διαχείριση της τάξης. 

Μέσα από την διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διαχείρισης τάξης επιδιώκεται να διαφανεί η ανάγκη τους για βελτίωση σε 

θέματα στρατηγικών διαχείρισης τάξης, αλλά και για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη που ενισχύει την αυτό-αποτελεσματικότητα τους και αναβαθμίζει την 

ποιότητα του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου. 

Έξι (6) από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι η επιμόρφωση σε θέματα 

διαχείρισης τάξης θα ενισχύσει την αυτό-αποτελεσματικότητά τους και θα προσφέρει 

επάρκεια και ασφάλεια σε θέματα διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη. 

Έτσι για τον εκπαιδευτικό Ε7 η εξέλιξη της εκπαίδευσης επιτάσσει «τη δια βίου 

μάθηση» όχι όμως αποπλαισιωμένη, αλλά με όρους συγκεκριμένους και σε 
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συγκεκριμένα πεδία. Απαραίτητη κρίνεται η επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο, 

στις διδακτικές τεχνικές, αλλά και στην τεχνολογία που εξελίσσεται, καθώς 

συναποτελούν παράγοντες αποτελεσματικής διαχείρισης της τάξης. Ο μαθητής 

επιδοκιμάζει και σέβεται τον εκπαιδευτικό, εκτιμά την εκπαιδευτική του επάρκεια και 

το γεγονός ότι συμβαδίζει με τις εξελίξεις λειτουργώντας παρωθητικά ως προς τη 

συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως η αναγνώριση της αξίας του 

εκπαιδευτικού, η αποδοχή και ο σεβασμός από τους μαθητές του διευκολύνουν τη 

διαχείριση της τάξης. 

Η εκπαιδευτικός Ε4 δήλωσε πολύ θετική στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

καθώς η διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας στο ΕΠΑ.Λ με μεγάλο αριθμό 

μαθητών ανά τάξη είναι ένα απαιτητικό έργο και χρήζει υποστήριξης ως προς τη 

διαχείριση κρίσεων που εκδηλώνονται συχνά στην τάξη. Η θεωρητική και πρακτική 

εξοικείωση με τεχνικές και μοντέλα διαχείρισης της τάξης θα λειτουργούσε 

βελτιωτικά στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και θα ενίσχυε το αίσθημα της 

αυτό-αποτελεσματικότητας της. 

Η εκπαιδευτικός Ε6 θεωρεί ότι το πιο σημαντικό «κέρδος» από την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι το «μοίρασμα» της εμπειρίας με τους άλλους συναδέλφους, η 

«διαφωτιστική» συζήτηση σχετικά με θέματα διαχείρισης της τάξης, οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις που ακολουθούν. Βέβαια ανέφερε ότι η διοργάνωση επιμορφώσεων την 

κάνει να νιώθει ασφαλή και ότι υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο με στόχο να 

διευρυνθεί το πεδίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να δοθούν και άλλες οπτικές σε 

ένα κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται. 

 « Αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου και παλεύεις μόνος σου. Κάποιος 

νοιάζεται να οργανώσει πράγματα, να σε υποστηρίξει, να σου δώσει κι άλλες οπτικές …» Ε6 
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Η εκπαιδευτικός Ε1 αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της τάξης, καθώς οι στερεότυπες αντιλήψεις 

που επικρατούν για το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ οδηγούν κάποιους 

εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση μιας απαξιωτικής στάσης απέναντι στους μαθητές 

θεωρώντας ότι είναι μάταιο να ασχοληθούν. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος 

που στιγματίζει τους μαθητές, εγκλωβίζει τους εκπαιδευτικούς και υποβαθμίζει την 

ποιότητα της εκπαίδευσης. Ως προς την προσωπική της ανάπτυξη και ενώ έχει 

παρακολουθήσει αντίστοιχες επιμορφώσεις θεωρεί ότι θα την ενδυναμώσουν και θα 

διευκολύνουν το εκπαιδευτικό της έργο. 

Οι εκπαιδευτικοί Ε2 και Ε3 δήλωσαν ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την 

επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης της τάξης αφορούν στη γνώση τεχνικών 

αντιμετώπισης προβλημάτων, πιο αποδοτικών σε σχέση με αυτές που εφαρμόζουν, 

στην αξιοποίηση εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης συμπεριφοράς των μαθητών, 

στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αλλαγή οπτικής σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός Ε3 αναφέρθηκε 

στο βελτιωτικό χαρακτήρα της παρουσίας δεύτερου καθηγητή ως προς την υιοθέτηση 

εναλλακτικών μεθόδων: 

«Ναι, ναι! Ναι βέβαια! Και ειδικά ας πούμε μ’ αρέσει πάρα πολύ όταν στα εργαστηριακά 

μαθήματα υπάρχει δεύτερος καθηγητής, όπου παρατηρώ ας πούμε και τις μεθόδους του 

άλλου» Ε3 

Ο εκπαιδευτικός Ε5 εξέφρασε τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητα του ως προς 

την αποτελεσματικότητα των επιμορφώσεων σε θέματα διαχείρισης τάξης, αν και ο 

ίδιος δήλωσε ότι παρακολούθησε πολύμηνο σεμινάριο σχετικό με τη διαχείριση των 

τάξεων των ΕΠΑ.Λ, που ως ένα βαθμό τον βοήθησε αρκετά. Σύμφωνα με τον 

εκπαιδευτικό Ε5 τα προβλήματα στην τάξη και η δημιουργία ενός μαθησιακού 
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περιβάλλοντος που θα προάγει τη γνώση δε λύνονται μόνο με την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, αλλά με την αλλαγή της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών 

και του εκπαιδευτικού συστήματος. Διαπιστώνει στην καθημερινή του εκπαιδευτική 

πρακτική ότι κάποιοι καθηγητές προσπαθώντας  «να καλύψουν τη δική τους 

ανεπάρκεια» δεν αναγνωρίζουν τις εκδηλώσεις προβληματικής συμπεριφοράς που 

αναφέρουν οι συνάδελφοί τους και με την «επίφαση» της παιδαγωγικής τους 

επάρκειας ακυρώνουν και εκθέτουν τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός Ε5 πιστεύει 

ότι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού δε μπορεί να αλλάξει με 

τα επιμορφωτικά σεμινάρια, αλλά είναι θέμα ευθύνης του καθενός να αναγνωρίσει τις 

αδυναμίες του, να τις θέσει προς επίλυση, διαφορετικά υποθάλπεται η ανεπάρκεια και 

τα προβλήματα «χρονίζουν». 

 «..κάτι υπάρχει …ένα πέπλο που δεν αγγίζονται τα προβλήματα στην ουσία τους... Δηλαδή 

δεν πάμε εκεί που πρέπει, στο βάθος. Είναι όλα λίγο γύρω-γύρω και όταν βγει ας πούμε το 

θέμα του χαρακτήρα από μέσα, δεν έχει αποτέλεσμα. Κι γι αυτό το επαναλαμβάνω δεν 

υπάρχει κανένα αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια και ας έχουν επιμορφωθεί πάρα πολλοί 

εκπαιδευτικοί»Ε5 

Η αλλαγή της οπτικής, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η εξοικείωση με 

εναλλακτικές τεχνικές και μεθόδους, η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, είναι οι βασικές παράμετροι που αναδείχθηκαν από 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης της τάξης στα 

ΕΠΑ.Λ., οι οποίες συμβάλλουν στη η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 

κατάλληλου για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την ανάδειξη της αξίας 

του μαθητή. Από την άλλη πλευρά η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

συνδέεται άμεσα με τη συλλογική αυτό-αποτελεσματικότητα, καθώς το σχολείο δεν 

είναι ατομική υπόθεση, αλλά κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να διακατέχονται από ενοχικά σύνδρομα για αδυναμίες που 
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προκύπτουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής, αλλά να την καταθέτουν και 

να τη μοιράζονται προς όφελος όχι μόνο δικό τους, αλλά κυρίως των μαθητών τους. 

5ος θεματικός άξονας: Η συμβολή του Θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» 

(ΜΝΑΕ) στη Διαχείριση της τάξης (ΔΤ) 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το «θεσμό της ΜΝΑΕ» ήταν στο σύνολό 

τους θετικές με κάποιους αιτιολογημένους προβληματισμούς και επιφυλάξεις. Στόχος 

ήταν να καταδειχθεί ο ρόλος και η συμβολή του «θεσμού ΜΝΑΕ» στην 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και στην ενδυνάμωση τόσο των εκπαιδευτικών 

όσο και των μαθητών. Τα ευρήματα του 5ου θεματικού άξονα απαντούν στο 5ο 

ερευνητικό ερώτημα. 

Οι κατηγορίες – θέματα του 5ου θεματικού άξονα είναι: 

κατηγορίες – θέματα 

15. Συνδιδασκαλία και ΔΤ 

16. Θεσμός Συμβούλου-Καθηγητή και ΔΤ 

17. Θεσμός ψυχολόγου και ΔΤ 

18. Γενική αποτίμηση ΜΝΑΕ - Προτάσεις 

15. Θεσμός Συνδιδασκαλίας ή Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Διαχείριση Τάξης 

(ΔΤ) 

Ως προς το θεσμό της Συνδιδασκαλίας στα μαθήματα γενικής παιδείας (Νέα 

Ελληνικά και Μαθηματικά) οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η ταυτόχρονη παρουσία 

δύο εκπαιδευτικών και η παράλληλη διδασκαλία λειτουργεί ευεργετικά για όλους 

τους εμπλεκόμενους (μαθητές και εκπαιδευτικούς) σε δύο επίπεδα: τη διαχείριση της 

διδασκαλίας και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα ο 

θεσμός της Συνδιδασκαλίας συμβάλλει: 
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-στην ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακά 

προβλήματα και παρουσιάζουν διασπαστική συμπεριφορά (Ε2, Ε4, Ε6) 

- στην ομαλή και απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς περιορίζονται τα 

φαινόμενα διασπαστικής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη (Ε4, Ε2) 

- στο αίσθημα ασφάλειας που δημιουργείται στους μαθητές που «υστερούν»  

γνωστικά, μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση (Ε6, Ε3) 

-την ορθή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και την δυνατότητα κάλυψης της ύλης 

χωρίς βραδυπορίες και καθυστερήσεις που λειτουργούν ανασταλτικά για τους 

υπόλοιπους μαθητές (Ε1, Ε6) 

-τη μαθητική εμπλοκή όλων των μαθητών και κυρίως των παιδιών που παρουσιάζουν 

γνωστικές αδυναμίες (Ε6) 

-στο μοίρασμα του φόρτου λόγω των πολυπληθών τμημάτων (Ε3) 

-στην αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών μέσα από την ανατροφοδότηση, την 

παρατήρηση της διδασκαλίας του άλλου και την εμπειρία του καθενός (πηγή αυτό-

αποτελεσματικότητας: εμπειρία μέσω προτύπων) (Bandura, 1997) (Ε3, Ε5) 

- στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών-πολύ θετική γιατί 

περιορίζεται το «εγώ» του εκπαιδευτικού, μαθαίνει να εναρμονίζεται και να συμπλέει 

- πρότυπο για τους μαθητές που μαθαίνουν από τη συμπεριφορά και τη στάση και όχι 

από τη θεωρία (Ε5) 

16. Θεσμός Συμβούλου –Καθηγητή και Διαχείριση της Τάξης 
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Ως προς το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι μία 

πολύ καλή πρακτική για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τάξης και όχι μόνο, 

αλλά παρουσιάζει πολλά κενά και ελλείψεις.  

Παρά τον ελλιπή σχεδιασμό, την ανεπαρκή ενημέρωση, την ολιγωρία στις 

τοποθετήσεις ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες - ιδιαίτερα τη σχολική χρονιά 2019-

2020- οι πέντε (5) από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς, εκφράστηκαν θετικά ως προς το 

θεσμό (Ε1, Ε4, Ε5, Ε6), ενώ οι εκπαιδευτικοί Ε3 και Ε7 εξέφρασαν τις επιφυλάξεις 

τους ως προς την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου θεσμού. Τρεις εκπαιδευτικοί  

(Ε2, Ε4, Ε6) συμμετείχαν στο θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. 

Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν το ρόλο του Συμβούλου –Καθηγητή μετά από 

ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση ειδικού ψυχολόγου είχαν υπό την 

εποπτεία τους από 4 - 5 μαθητές της Α΄ τάξης και συζητούσαν μαζί τους δύο φορές 

την εβδομάδα (ένα τέταρτο περίπου)- μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου- 

για θέματα ή προβλήματα που αφορούσαν τους μαθητές. Ο ρόλος τους δε ήταν τόσο 

συμβουλευτικός- καθοδηγητικός, όσο υποστηρικτικός και βασιζόταν στην ενεργητική 

ακρόαση. Πρόκειται για ένα ρόλο απαιτητικό, που προϋποθέτει γνώσεις και 

κατάρτιση και κυρίως υποστηρικτικές δομές (διαμόρφωση κατάλληλου χώρου –

λειτουργικού για τις συναντήσεις, ευελιξία στο πρόγραμμα, συνεχή παρουσία 

ψυχολόγου). 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ως Σύμβουλοι Καθηγητές δήλωσαν ότι 

δημιουργήθηκε μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή, 

βελτιώθηκε η μεταξύ τους σχέση, τα παιδιά «ανοίγονταν» και κυρίως λειτούργησε 

προληπτικά ως προς τις εκδηλώσεις προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών. Ο 

εκπαιδευτικός Ε2 θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος θεσμός θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά 
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με καλύτερο σχεδιασμό και χωρίς ελλείψεις. Ανέφερε  ότι στο σχολείο του δεν 

παρουσιάσθηκε τη φετινή χρονιά  ψυχολόγος κάτι που έγινε αισθητό «στα παιδιά που 

τον αναζητούσαν». 

«Πολύ καλό ήταν ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε φέτος 

…Τα παιδιά ανοίγονταν και μπορούσες έτσι να επικοινωνήσεις καλύτερα και να προλάβεις 

και συμπεριφορές οι οποίες θα δημιουργούσαν πρόβλημα…»Ε2 

Η εκπαιδευτικός Ε4 τόνισε την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 

μαθητές και σε εκείνη και της δεξιότητας της ενεργητικής ακρόασης από την πλευρά 

της. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αποφορτισθούν από το μάθημα, να 

καταθέσουν έναν προβληματισμό τους, να μοιραστούν μία ανησυχία τους και 

καταρχήν να επικοινωνήσουν. Σύμφωνα με την άποψή της αυτό το «μοίρασμα»  

βελτιώνει τη συμπεριφορά του μαθητή μέσα στην τάξη σε βάθος χρόνου μέσα από 

την εμπιστοσύνη που εδραιώνεται, αλλά απαιτεί χρόνο και κόπο από τους 

εκπαιδευτικούς  

Η εκπαιδευτικός Ε6, αν και πολύ επιφυλακτική –ακόμη και τώρα- για την πρακτική 

αυτή ως προς την ετοιμότητα των καθηγητών και την ανάληψη ενός ρόλου που δεν 

εμπίπτει στις γνώσεις και στην επαγγελματική τους ιδιότητα, διαπίστωσε ότι είχε 

θετικό απόηχο στους μαθητές της και ας μην ήταν σχεδιασμένος προσεκτικά. 

« […]Τουλάχιστον τους έφευγε, τους έβγαινε ένα βάρος από το μοίρασμα. Όμως 

καταλάβαινες ότι, εγώ δηλαδή καταλάβαινα ότι ήθελε και κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο εγώ 

δε μπορούσα να το υποστηρίξω. Δε έχω τις γνώσεις το υπόβαθρο, θέλει, ίσως θέλει μια 

εκπαίδευση για όλο αυτό».Ε6 

Επίσης, επισήμανε την παρουσία του ψυχολόγου ως απαραίτητης προϋπόθεσης για 

την υποστήριξη και του καθηγητή και του μαθητή, διαφορετικά δε μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, γι’ αυτό και εξέφρασε την απογοήτευσή της για την 

απουσία ψυχολόγου αυτή τη χρονιά . 
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Οι εκπαιδευτικοί Ε1 και Ε5, αν και δε συμμετείχαν στο θεσμό του Συμβούλου –

Καθηγητή αποτίμησαν πολύ θετικά τη πρακτική αυτή εκτιμώντας την 

αποτελεσματικότητά της μέσα από τη συμμετοχή των συναδέλφων τους και τη 

συμπεριφορά των μαθητών τους. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός Ε1 τόνισε τη 

συναισθηματική υποστήριξη προς τους μαθητές μέσω του θεσμού και τη βελτίωση 

της σχέσης μεταξύ καθηγητών και μαθητών, που διευκολύνει τη διαχείριση της τάξης 

και την επίλυση προβλημάτων, καθώς η απρόσωπη παρέμβαση του διευθυντή μπορεί 

να είναι αναποτελεσματική συγκριτικά με αυτή του καθηγητή που γνωρίζει τα παιδιά 

καλύτερα. Αναφέρθηκε στην επέκταση του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή και 

στις άλλες τάξεις, γιατί δίνεται η δυνατότητα της παρακολούθησης της 

συναισθηματικής ωρίμανσης και των αλλαγών των μαθητών στη συμπεριφορά τους 

κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής τους με τη συμβολή και την υποστήριξη του 

ειδικού ψυχολόγου και του Συμβούλου – Καθηγητή:  

«ο μαθητής… τα προβλήματα ή τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει ως 

νεοεισερχόμενος στην Α  ́ τάξη, μπορείς να το δεις πώς εξελίσσονται ή εξαλείφονται ή πώς 

μεταλλάσσονται στις υπόλοιπες τάξεις, όταν προχωράει με τα χρόνια στο σχολείο. Είναι καλό 

κάποιος να το παρακολουθεί αυτό.» Ε1 

Ο εκπαιδευτικός Ε5 υποστήριξε με έμφαση τη συνέχιση του θεσμού του Συμβούλου-

Καθηγητή, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά: συμβάλλει στη 

βελτίωση του μαθητή, αποτελεί μία καλή πρακτική αυτοβελτίωσης του καθηγητή και 

λειτουργεί ως πρόληψη για τη διαχείριση της τάξης. 

«Δε θα βοηθήσει μονάχα το μαθητή , αλλά και ο ίδιος ο σύμβουλος πιστεύω θα έχει κέρδος 

για τον εαυτό του. Θα βελτιωθεί ο ίδιος… Είναι στο πλαίσιο που έλεγα πριν γνωριμία με τους 

μαθητές και που λειτουργεί ως πρόληψη για μέσα στην τάξη.» Ε5 

Οι εκπαιδευτικοί Ε3 και Ε7 δήλωσαν ότι δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι από το θεσμό 

του Συμβούλου-Καθηγητή, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός επιφορτίζεται με 
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έναν επιπλέον ρόλο που απαιτεί εξειδίκευση και ταυτόχρονα μειώνει την 

αποδοτικότητά του (Ε3), ενώ ο εκπαιδευτικός Ε7 δήλωσε ότι, ενώ αυτός ο θεσμός 

προϊωνιζόταν αλλαγές στο μαθησιακό κλίμα και στη διαχείριση της τάξης, τελικά η 

μη καλή οργάνωσή του (παραμέληση των τεχνικών ειδικοτήτων, μείωση του αριθμού 

των Συμβούλων- Καθηγητών) τον μετέτρεψε σε μία δυσκίνητη διαδικασία που δεν 

απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

    « Η μέχρι τώρα…. πορεία αυτού του συστήματος δε μ’ αφήνει ικανοποιημένο, δεν… 

τουλάχιστον στις τεχνικές ειδικότητες δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Υπάρχει μία μεγάλη 

δυσκολία, γιατί έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των συμβούλων, με συνέπεια να υπάρχει 

δυσκολία στη διαχείριση αυτών των πραγμάτων» Ε7 

«Πάντως δεν πιστεύω ότι αν επιφορτίζονται οι καθηγητές με όλο και περισσότερα 

αντικείμενα μπορούν να είναι αποδοτικοί σε όλα, δηλαδή ενδεχομένως αυτή η δουλειά θα 

πρέπει να γίνεται από ειδικούς και όχι από καθηγητές» Ε3 

17. Θεσμός Ψυχολόγου και Διαχείριση της τάξης 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι και οι επτά (7) εκπαιδευτικοί ομόφωνα 

τόνισαν ότι η παρουσία ψυχολόγου είναι απαραίτητη στα ΕΠΑ.Λ, όχι μόνο για τους 

μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, καθώς η παρουσία τους είναι 

καθοριστική για τη διαχείριση της τάξης, ενώ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, 

γιατί φέτος σε κάποια σχολεία δεν παρουσιάστηκαν ψυχολόγοι γεγονός που 

φανερώνει ότι η αποσπασματική λειτουργία ενός θεσμού δε μπορεί να αποδώσει 

καρπούς και τα προβλήματα παγιώνονται επηρεάζοντας το αίσθημα της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και τη χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα η παρουσία του ψυχολόγου: 

- Αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (Ε2) 

- Ο συμβουλευτικός ρόλος του περιορίζει τα προβλήματα μέσα στην τάξη και 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση μαθητών εκπαιδευτικών (Ε6, Ε5) 
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- Υποστηρίζει τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού και διευκολύνει το 

διδακτικό του έργο (Ε7, Ε3) 

- Συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στην τάξη 

(Ε4, Ε3) 

18.  Γενική αποτίμηση του Θεσμού ΜΝΑΕ – Προτάσεις  

Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ο θεσμός ΜΝΑΕ 

συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της τάξης και στις δύο διαστάσεις της (διδασκαλία, 

συμπεριφορά), αλλά παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις από την πρώτη στιγμή της 

εφαρμογής του, που αν δεν επιλυθούν πιθανόν να μην επιτρέψουν τη συνέχισή του. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την καλύτερη οργάνωση 

του (Ε4, Ε6), την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους (Ε7, Ε2, 

Ε6), τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών (Ε5), ενώ προτείνουν την επέκταση του 

θεσμού και σε άλλες ειδικότητες, και σε όλες τις τάξεις ( Ε1, Ε2). Ειδικά για το θεσμό 

του Συμβούλου – Καθηγητή εκφράστηκαν επιφυλάξεις και προβληματισμοί προς την 

αποτελεσματικότητά του (Ε3, Ε7), καθώς είναι ένα πεδίο άγνωστο για τον 

εκπαιδευτικό. Για να είναι λειτουργικός και να βελτιώσει τη σχέση ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτούνται κάποιες 

προϋποθέσεις: επιμόρφωση και πρακτική σε θέματα συμβουλευτικής, υποστήριξη και 

εποπτεία των εκπαιδευτικών από ψυχολόγο, συνεργασία με γονείς και 

εκπαιδευτικούς, διευκολυντικό εργασιακό περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει αυτό το 

πλαίσιο λειτουργίας ο θεσμός μπορεί προσθέσει άγχος στον εκπαιδευτικό, να μειώσει 

την αποδοτικότητά του, ενώ είναι πιθανόν να βλάψει παρά να βελτιώσει τη σχέση του 

μαθητή με τον εκπαιδευτικό.  
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Η αποτίμηση του θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ._ ΜΝΑΕ » από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. συγκλίνει με τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διενεργήθηκε από τη ΣΕΕ του θεσμού ΜΝΑΕ στους διευθυντές των 

ΕΠΑ.Λ. τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά του θεσμού, όπως διαπιστώνεται και 

από την ερευνητική ανασκόπηση. Η σύγκλιση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι 

υποστηρικτικοί θεσμοί είναι σημαντικοί για την αποτελεσματική διαχείριση της 

τάξης και τη διαμόρφωση πρόσφορου μαθησιακού κλίματος κυρίως, όταν 

απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ τους. 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

6.1.1 Η Αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ  

 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν ευρήματα που απαντούν αρχικά στο 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας και συγκεκριμένα στο πρώτο 

σκέλος του ερωτήματος που αφορά το επίπεδο της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ 

     Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ διαθέτουν 

αρκετά σημαντικό επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας τόσο στο σύνολό της, όσο και 

στις τρεις διαστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, από τις τρεις διαστάσεις οι στρατηγικές  

διδασκαλίας είναι το πεδίο που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί 

κυρίως στο να ανταποκρίνονται στις δύσκολες ερωτήσεις των μαθητών τους, να 

δίνουν εναλλακτικές ερμηνείες ή παραδείγματα στους μαθητές που δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κάποιες έννοιες και να μπορούν να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης 

του μαθήματος από τους μαθητές. Λιγότερο ικανοί νιώθουν στο να χρησιμοποιούν 
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διαφορετικές στρατηγικές αξιολόγησης και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στο 

επίπεδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό εξηγείται και από τον τρόπο 

που είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα με αναλυτικά προγράμματα που δεν 

είναι ευέλικτα και η αξιολόγηση δε λαμβάνει υπόψη τον τύπο νοημοσύνης του κάθε 

μαθητή. Ιδιαίτερα στα ΕΠΑ.Λ. υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που δεν 

είναι πιστοποιημένες, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με πιο ευέλικτες 

στρατηγικές αξιολόγησης και ακολουθούν τον ενιαίο τρόπο αξιολόγησης που ισχύει 

για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ως προς τη διαχείριση της τάξης οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ δηλώνουν αρκετά αυτό-

αποτελεσματικοί στο να εξηγούν με σαφήνεια στους μαθητές τους τις προσδοκίες 

τους για τη συμπεριφορά τους, στο να εφαρμόζουν μία συγκεκριμένη πορεία για την 

ομαλή ροή των διδακτικών τους ενεργειών και στο να πείθουν τους μαθητές τους να 

ακολουθούν τους κανόνες της τάξης. Λιγότερο ικανοί δήλωσαν ότι είναι στο να 

εφαρμόζουν μοντέλα διαχείρισης της τάξης και στο να εμποδίζουν τους μαθητές με 

διασπαστική συμπεριφορά να διαταράσσουν το μάθημα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τη θεωρία των μοντέλων διαχείρισης τάξης, ακόμη και αν 

στην πράξη τα εφαρμόζουν, ενώ η αποσαφήνιση των οδηγιών και η τήρηση 

λειτουργικών κανόνων είναι πολύ σημαντικοί για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ που 

βρίσκονται σε εργαστηριακούς χώρους, όπου πρέπει να διασφαλίζεται η ατομική 

προστασία, η ασφαλής χρήση των υλικών και η σωματική τους ακεραιότητα (Berger 

κ.ά., 2017). Επιπλέον, η διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. είναι 

ένα σύνηθες φαινόμενο που καθιστά τη διαχείριση της τάξης ένα απαιτητικό πεδίο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. 
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Όσον αφορά την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ στη 

μαθητική εμπλοκή (να εμπλέκουν τους μαθητές ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία) 

παρατηρήθηκαν λίγο χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες διαστάσεις. Οι 

εκπαιδευτικοί παρόλο αυτά παρουσιάζουν άνω του μετρίου αυτό-

αποτελεσματικότητα κυρίως στο να εμπλέκουν τους μαθητές τους σε ενεργό διάλογο 

για θέματα που έχουν εφαρμογή στον τρόπο ζωής τους και την πραγματικότητα, στο 

να αξιοποιούν μεθόδους διδασκαλίας που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των 

μαθητών και στο να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών. 

Ωστόσο, αυτό που αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. ώστε να 

εμπλακούν μαθησιακά είναι η συναισθηματική υποστήριξη και η ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους καθηγητές τους. Σύμφωνα με την έρευνα των van 

Uden et al. (2014) που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται έμμεσα με την μαθητική 

εμπλοκή, αλλά η καλλιέργεια θετικών διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο πιο 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της εμπλοκής των μαθητών τόσο σε 

συναισθηματικό, γνωστικό όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς (van Uden et al., 2014). 

Λιγότερο ικανοί νιώθουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. στο να εφαρμόζουν τη 

συνεργατική μάθηση και στο να δουλεύουν με ομάδες στην τάξη τους. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με τις έρευνες της Τομπά (2019) και της 

Δημοπούλου (2018) οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

η πρώτη και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η δεύτερη. Τα τελευταία 

15 χρόνια θεσμοθετήθηκαν αλλαγές που εκτός των άλλων αφορούν την ανανέωση 

των μεθόδων διδασκαλίας και της υιοθέτησης πιο αλληλεπιδραστικών προσεγγίσεων 

διδασκαλίας. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική τόσο 

για μία επιτυχημένη διδασκαλία, αλλά και για την αποφυγή προβληματικών 
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συμπεριφορών μέσα στην τάξη (Ματσαγγούρας, 2000). Παρόλο που μέσα από τις 

επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών αναδείχθηκε ως η πιο προσφιλής μέθοδος ως προς 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, ο περιοριστικός χαρακτήρας των αναλυτικών 

προγραμμάτων, η μη κατάλληλη υποδομή των σχολικών μονάδων και η πίεση του 

διδακτικού χρόνου οδήγησαν στην αποσπασματική εφαρμογή της μεθόδου. Η μη 

σωστή εφαρμογή της συνδέεται με απώλεια χρόνου και ελέγχου της τάξης που 

επηρεάζουν την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

6.1.2 Προσεγγίσεις Διαχείρισης της τάξης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ 

(παρεμβατικές, προσεγγίσεις αλληλεπίδρασης) 

 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της στατιστικής ανάλυσης -τα οποία απαντούν στο 2ο 

ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας- οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ αναφορικά 

με τη διαχείριση της τάξης τείνουν να είναι σε μεγάλο βαθμό παρεμβατικοί στη 

Διαχείριση της Συμπεριφοράς, ενώ είναι αλληλεπιδραστικοί με τους μαθητές τους 

στη Διαχείριση της Διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα 

των ερευνών των Koutrouba et al. (2018), της Δημοπούλου (2018), και της 

Μαρκαριάν (2017), ενώ στα αποτελέσματα της έρευνας των Reynolds-Keefer (2013) 

οι εκπαιδευτικοί είναι παρεμβατικοί στην Διαχείριση της Διδασκαλίας και 

αλληλεπιδραστικοί στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς. Σε άλλες έρευνες οι 

εκπαιδευτικοί είναι αλληλεπιδραστικοί και στις δύο διαστάσεις της Διαχείρισης της 

Τάξης (Aliakbari & Heidarzadi, 2015), ενώ σε άλλες ερευνητικές μελέτες οι 

εκπαιδευτικοί είναι παρεμβατικοί και στις δύο διαστάσεις της Διαχείρισης της Τάξης 

(Lang, 2013˙ Ünal & Ünal, 2012). 

Παρατηρείται, λοιπόν, μία ανακολουθία ανάμεσα στις προσεγγίσεις που αξιοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. αναφορικά με τη Διαχείριση της Διδασκαλίας και τη 
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Διαχείριση της Συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα 

ευρήματα της ερευνητικής ανασκόπησης, όπου διαπιστώνεται ότι οι προσεγγίσεις 

διαχείρισης της τάξης των εκπαιδευτικών ποικίλλουν˙ παρουσιάζονται όμως διαφορές 

ακόμη και ανάμεσα στις προσεγγίσεις που ακολουθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Για 

παράδειγμα, εκπαιδευτικοί με προσανατολισμό μαθητοκεντρικό ως προς τη 

διδασκαλία πιθανόν υποδεικνύουν προσωρινά αυστηρή τήρηση των κανόνων. Στο 

εκπαιδευτικό σύστημα επικρατεί το οξύμωρο: ένα πρόγραμμα σπουδών που 

προτρέπει την επίλυση των προβλημάτων και την κριτική σκέψη και ένα σύστημα 

διαχείρισης που απαιτεί συμμόρφωση και τυφλή υπακοή (McCaslin & Good, 1998). 

Η αναντιστοιχία αυτή λοιπόν ανάμεσα στη διαχείριση διδασκαλίας και συμπεριφοράς 

οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τη 

διδασκαλία και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξης (Garrett, 

2006).  

Για να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της αναντιστοιχίας και στην παρούσα 

έρευνα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ριζικές διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που 

έγιναν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά τη διάρκεια των ετών 2000, 

2007 και 2011. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν τα αναλυτικά προγράμματα, την 

ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων σχεδόν σε όλα τα μαθήματα και την προσπάθεια 

επιμόρφωσης των «παλαιότερων» εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι 

με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ούτε με την αξιοποίηση εναλλακτικών 

διδακτικών στρατηγικών. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας 

ενθαρρύνθηκαν να αφήσουν το παραδοσιακό στυλ διδασκαλίας, όπου κυριαρχούσε η 

«διάλεξη» και εξοικειώθηκαν με περισσότερο συνεργατικές τεχνικές διδασκαλίας και 

στρατηγικές ευθυγραμμισμένες με τις καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία 
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(Koutrouba et al., 2018). Ωστόσο. οι αλλαγές δεν επέφεραν τόσο γρήγορα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα˙ ο περιοριστικός χαρακτήρας των αναλυτικών 

προγραμμάτων, οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 

μεταδώσουν τη γνώση και ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος, η απουσία κατάρτισης 

και επικαιροποίησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ, αλλά και οι 

ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των πόρων, υπονομεύουν την προσπάθεια που 

καταβάλλεται. Έτσι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί υπερεκτιμούν τα γνωστικά αντικείμενα, το 

περιεχόμενο και την ποσότητα της γνώσης εις βάρος των κοινωνικών 

συναισθηματικών πτυχών της εκπαίδευσης, των διαδικασιών και της ποιότητας της 

διδασκαλίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ νιώθουν ότι το προφίλ των 

μαθητών των ΕΠΑ.Λ με τις χαμηλές επιδόσεις και τη εκδηλώσεις διασπαστικής 

συμπεριφοράς υπαγορεύει μία πιο παρεμβατική προσέγγιση, καθώς έτσι οι εκπαιδευτικοί 

διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαφυλάττουν 

το κύρος του θεσμικού τους ρόλου σε μία κοινωνία που βλέπει πιο χρησιμοθηρικά 

την γνώση. Την ίδια στιγμή λοιπόν που εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους 

διδασκαλίας, εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας, προάγουν τη βιωματική 

μάθηση και τη συνεργατικότητα, νιώθουν ταυτόχρονα άγχος για τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των μαθητών τους και έχουν την τάση να εποπτεύουν και να ελέγχουν τη 

συμπεριφορά των μαθητών τους, εστιάζοντας την προσοχή τους στην επίτευξη των 

ακαδημαϊκών στόχων. 

Τέλος, η επιλογή των προσεγγίσεων που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των 

επαγγελματικών σχολείων εξαρτάται από μία ποικιλία παραγόντων, όπως τα κίνητρά 

τους για την επιλογή του επαγγέλματος, καθώς επίσης και την αγάπη τους για το 

διδακτικό αντικείμενο, τα οποία σχετίζονται θετικά με μία ποικιλία 
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αλληλοεξαρτώμενων στρατηγικών που κινούνται ανάμεσα στο παρεμβατικό και στο 

μη παρεμβατικό μοντέλο (Berger et al., 2017). Επιπλέον, η συνεργασία ανάμεσα 

στους συναδέλφους μέσα από το «μοίρασμα» της εμπειρίας και η θετική επιρροή των 

επιμορφωτών-συμβούλων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το 

διδακτικό στυλ και τις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης που επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών σχολείων, αλλάζοντας θετικά τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών των επαγγελματικών σχολικών μονάδων και προσανατολίζοντας τους 

σε πιο καινοτόμες πρακτικές στη διαχείριση της τάξης (Girardet & Berger, 2018). 

Επίσης, όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι παρεμβατικό-μη υποστηρικτικό και η 

διοίκηση δεν αφήνει περιθώρια αυτονομίας, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην 

υιοθέτηση πιο παρεμβατικών προσεγγίσεων στη διαχείριση της τάξης (Girardet & 

Berger, 2018˙ Martin, 2004). 

Επομένως, τα πορίσματα των ερευνών αναφορικά με το μοντέλο διαχείρισης της 

συμπεριφοράς και της διδασκαλίας, που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, αντανακλούν 

την πολυπλοκότητα του θέματος, καθώς είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς, αν οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν αυτό που πιστεύουν, αυτό που θα ήταν το επιθυμητό ή αυτό 

που τελικά εφαρμόζουν (Berger et al., 2017). 

6.1.3 Η επίδραση των ατομικών/δημογραφικών χαρακτηριστικών στην Αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ και στις Προσεγγίσεις 

Διαχείρισης της Τάξης 
 

Αυτό-αποτελεσματικότητα και ατομικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας –που απαντούν στο 3ο ερευνητικό 

ερώτημα-δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση με το φύλο τόσο στο 

σύνολο της κλίμακας όσο και στις επιμέρους διαστάσεις της. Το αποτέλεσμα αυτό 
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συμφωνεί  με έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες (Chacón, 

2005˙ Cubukcu, 2008˙ Karimvand, 2011˙ Mitchual κ.ά., 2010 Odanga κ.ά., 2015˙ 

Tschannen-Moran & Johnson, 2011˙ Tschannen-Moran & Hoy, 2007˙ Shoulders & 

Krei, 2015˙ Δημοπούλου, 2018˙ Τομπά, 2019), ενώ σε άλλες έρευνες παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα φύλα ως προς την αυτό-αποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς, με τους άνδρες να υπερέχουν σε σχέση με τις γυναίκες 

(Butucha, 2013).  

Ως προς την ηλικία και την εμπειρία των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ διαπιστώθηκε 

ότι παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές συσχετίσεις με το βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητάς 

τους. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. αισθάνονται πιο 

αποτελεσματικοί αναφορικά με τις στρατηγικές διδασκαλίες και τη διαχείριση της 

τάξης σε σχέση με τους μικρότερους στην ηλικία εκπαιδευτικούς (27-45 ετών), ενώ 

οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ που έχουν μικρότερη διδακτική εμπειρία έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

που έχουν διδακτική εμπειρία και στις τρεις διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας. Η 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών “σφυρηλατείται” στα πρώτα χρόνια της 

εκπαιδευτικής καριέρας τους, ενώ αυξάνεται και εδραιώνεται όσο οι εκπαιδευτικοί 

αποκτούν εμπειρία. Παρουσιάζει μία αυξητική τάση μέχρι τη μέση περίπου της 

επαγγελματικής τους πορείας και μετά ακολουθεί πτωτική τάση. (Tschannen & Hoy, 

2007). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με έρευνες, όπου 

εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής τους θητείας 

ανέφεραν χαμηλότερα ποσοστά αυτό-αποτελεσματικότητας τόσο στις στρατηγικές 

διδασκαλίας, όσο και στη διαχείριση της τάξης σε σχέση με τους πιο έμπειρους 

εκπαιδευτικούς (Karimvand, 2011˙ Shoulders & Krei , 2015 Wolters & Daugherty, 
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2007˙). Θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διδακτική εμπειρία και στη διάσταση της 

διαχείρισης τάξης εντοπίστηκε και στην έρευνα της Δημοπούλου (2018) (όχι με τις 

άλλες διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας: στρατηγικές διδασκαλίας και 

μαθητική εμπλοκή), ενώ στην έρευνα της Τομπά (2019) παρατηρήθηκε μία στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της διδακτικής εμπειρίας και της διαχείρισης της τάξης σε 

μία συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, με τους εκπαιδευτικούς άνω των 51 ετών να 

παρουσιάζουν υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτούς κάτω των 

51 ετών. 

Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ, εύρημα που συμφωνεί με έρευνες στις οποίες 

παρατηρήθηκε ότι η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών δεν 

επιδρά στα επίπεδα της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, ενώ άλλοι 

παράγοντες, όπως η διδακτική εμπειρία και η επαγγελματική ενδυνάμωση σε θέματα 

διαχείρισης τάξης, είναι πιο καθοριστικοί για τα επίπεδα της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους (Guo et al., 2012˙ Tella, 2008˙ Tschannen & Johnson, 

2011˙ Δημοπούλου, 2018˙ Κούλη, 2019). 

 Στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκαν κάποιες μεταβλητές που αφορούν μόνο τους 

εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. Έτσι, η σχέση της αυτό-αποτελεσματικότητας με το 

Ίδρυμα αποφοίτησης των εκπαιδευτικών δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ που είναι απόφοιτοι των ΑΕΙ και 

αυτούς που είναι απόφοιτοι των ΤΕΙ. Χαμηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας 

παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν πιστοποιημένη 

παιδαγωγική επάρκεια και σε αυτούς που δε διαθέτουν, στη διάσταση της διαχείρισης 
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της τάξης. Μία ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος πιθανόν να σχετίζεται με την 

ανασφάλεια που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν πιστοποιημένη διδακτική 

και παιδαγωγική επάρκεια και η αίσθηση ότι υστερούν και λειτουργικά (μέσα στην 

τάξη), αλλά και επαγγελματικά σε σχέση με τους συναδέλφους τους που διαθέτουν 

παιδαγωγική επάρκεια. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά και στις 

τρεις διαστάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας ανάμεσα στους καθηγητές γενικής 

παιδείας και στους καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας.  

Σημαντική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάμεσα στη σχέση εργασίας (μόνιμοι, 

αναπληρωτές) και στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ ως 

προς τη διαχείριση της τάξης και τις στρατηγικές διδασκαλίας και όχι στην εμπλοκή 

των μαθητών. Η ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

καθορίζεται από ποικίλλους παράγοντες που διαμορφώνονται από το περιβάλλον, 

όπου δραστηριοποιούνται. (Bandura, 1997) Η μονιμότητα δημιουργεί ένα αίσθημα 

ασφάλειας που επηρεάζει θετικά το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας. Από την 

άλλη πλευρά οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πιο 

ισχυρούς δεσμούς με τους μαθητές τους, με περισσότερη διάρκεια και με πιο σταθερά 

αποτελέσματα, ενώ οι αναπληρωτές νιώθουν σα να ξεκινούν πάντα από την αρχή και 

δε μπορούν να οικοδομήσουν τις σχέσεις που αποτελούν μία πολύ βασική παράμετρο 

για την αποτελεσματική διδασκαλία και διαχείρισης της τάξης. 

Προσεγγίσεις Διαχείρισης της Τάξης και ατομικά χαρακτηριστικά 

Τα δημογραφικά/ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών είναι άλλοτε 

προβλεπτικοί παράγοντες των προσεγγίσεων που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην 

τάξη και άλλοτε όχι. Στην παρούσα έρευνα το φύλο, το επίπεδο σπουδών και η σχέση 

εργασίας (μόνιμος, αναπληρωτής) δε διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προσεγγίσεις 
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που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ, τόσο στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς 

όσο και στη Διαχείριση της Διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 

άλλες έρευνες στις οποίες το φύλο και το επίπεδο σπουδών δε διαφοροποιούνται με 

τις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών στη Διαχείριση της Τάξης ( Aliakbari & 

Heidarzadi, 2015˙ Δημοπούλου, 2018˙ Temli-Durmus, 2016), ενώ αντίθετα σε έρευνα 

των Rahimi & Asadollahi (2012) οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ανώτατους τίτλους 

σπουδών ακολουθούν λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους από τους εκπαιδευτικούς που 

δε διαθέτουν. Αντίστοιχη έρευνα όμως που έγινε σε εκπαιδευτικούς επαγγελματικών 

σχολείων στη Σουηδία έδειξε ότι ως προς το φύλο οι άντρες είναι πιο ελεγκτικοί και 

εφαρμόζουν πιο παρεμβατικές μεθόδους από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (Berger et 

al., 2017). 

Όσον αφορά την ηλικία οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ της παρούσας έρευνας που είναι 

μικρότερης ηλικίας (22-45 ετών) είναι λιγότερο παρεμβατικοί σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας (46-51 ετών και 52 και άνω) αναφορικά με τη 

διαχείριση της συμπεριφοράς, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις τρεις ηλικιακές ομάδες ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας. Μία πιθανή 

ερμηνεία του αποτελέσματος της παρούσας έρευνας είναι ότι οι μικρότεροι ηλικιακά 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις αλληλεπίδρασης με τους μαθητές των 

ΕΠΑ.Λ (κάποιοι από αυτούς είναι και ενήλικοι) και ιδιαίτερα στα εργαστηριακά 

μαθήματα αναπτύσσεται μία συναδελφικότητα μεταξύ τους που τους επιτρέπει 

αυτονομία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αναφορικά με την εμπειρία οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ που έχουν την πιο μικρή 

διδακτική εμπειρία (1-13 έτη) είναι πιο παρεμβατικοί στη Διαχείριση της 

Διδασκαλίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με τη μεγαλύτερη διδακτική 



 

147 

 

προϋπηρεσία (20 και άνω έτη), αποτέλεσμα που συμφωνεί με την έρευνα των Berger 

et al. (2017), όπου παρατηρήθηκε ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών των 

επαγγελματικών σχολείων σχετίζεται σημαντικά  με τις πρακτικές διδασκαλίας, 

καθώς οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι αξιοποιούν λιγότερο παρεμβατικές 

μεθόδους και προάγουν την αυτονομία των μαθητών τους. Η φύση των μαθημάτων 

(πρακτικά μαθήματα) των ΕΠΑ.Λ είναι ιδιαίτερη και προϋποθέτει συγκεκριμένες 

στρατηγικές με τις οποίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι εξοικειωμένος και να 

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ευελιξία, επιτρέποντας στους μαθητές να 

οδηγηθούν στη γνώση με όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση. 

Ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά που αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς των 

ΕΠΑ.Λ, στα αποτελέσματα της έρευνας δεν παρατηρήθηκε σημαντική σχέση 

ανάμεσα στις μεταβλητές που αφορούν το ίδρυμα αποφοίτησης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), την 

παιδαγωγική επάρκεια και τον επιστημονικό προσανατολισμό τους (καθηγητές 

μαθημάτων Γενικής Παιδείας/Ειδικοτήτων) στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς. 

Αντίθετα, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά σχετίζονται σημαντικά με τις προσεγγίσεις 

που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ στη Διαχείριση της Διδασκαλίας. Έτσι, 

οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια 

είναι λιγότερο παρεμβατικοί από αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί παιδαγωγικά. 

Σύμφωνα με την «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και Κατάρτισης -2019» 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2010 οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας 

υποχρεούνται να λαμβάνουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, 

αφού λάβουν τον τίτλο σπουδών που αφορά την ειδικότητά τους. Ωστόσο, καθώς δεν 

έχουν προσληφθεί μόνιμοι εκπαιδευτικοί από το 2009, ο εν λόγω κανονισμός δεν έχει 

παραγάγει αποτελέσματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που 
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διδάσκουν μαθήματα Γενικής Παιδείας ακολουθούν πιο παρεμβατικές προσεγγίσεις 

στη Διαχείριση της Διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων, αποτέλεσμα 

που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Berger et al. ( 2017) όπου παρατηρήθηκε 

ότι ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των μαθημάτων ειδικότητας και των μαθημάτων 

γενικής παιδείας υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς τις πρακτικές που αξιοποιούν˙ 

οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων εφαρμόζουν προσεγγίσεις διαχείρισης τάξης πιο 

υποστηρικτικές ως προς την αυτονομία των μαθητών σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς μαθημάτων γενικής παιδείας. Αυτό εξηγείται από τη φύση των 

μαθημάτων (θεωρητικών/ εργαστηριακών) και το χώρο όπου διεξάγεται η 

διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων έχουν άλλη αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές τους, παρέχουν χρόνο για δραστηριότητες, σε ένα χώρο (εργαστήρια) που 

είναι διαφορετικά διαμορφωμένος, για να πραγματοποιείται η διδασκαλία με 

οργάνωση και ασφάλεια. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ που είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ είναι πιο παρεμβατικοί στη Διαχείριση της Διδασκαλίας σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς απόφοιτους των ΤΕΙ˙ ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός τους και η 

προσπάθεια να αυξήσουν την εμπλοκή των μαθητών χωρίς να χάσουν τον έλεγχο της 

τάξης τους οδηγούν σε πιο ελεγκτικές μεθόδους διδασκαλίας.  

Από τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων η εμπειρία και η ηλικία 

αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικές παράμετροι που ασκούν επίδραση θετική τόσο στην 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. όσο και στις προσεγγίσεις 

της Διαχείρισης της Τάξης που εφαρμόζουν στην τάξη τους. 

6.1.4 Συσχέτιση των προσεγγίσεων Διαχείρισης της Τάξης και της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζεται θετική συσχέτιση της 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ και των προσεγγίσεων 

που ακολουθούν στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ είναι αρνητική 

στη Διαχείριση της Διδασκαλίας. Τα ευρήματα αυτά, που απαντούν στο 4ο 

ερευνητικό ερώτημα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, δείχνουν ότι όσο αυξάνεται 

το επίπεδο της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ 

ακολουθούν παρεμβατικές προσεγγίσεις στην Διαχείριση της Συμπεριφοράς των 

μαθητών τους, ενώ αντίθετα αξιοποιούν πιο αλληλεπιδραστικές μεθόδους στη 

Διαχείριση της Διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με 

τα αποτελέσματα της έρευνας της Δημοπούλου (2018), ενώ έρχονται σε αντίθεση με 

άλλες έρευνες, όπου οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας 

είναι παρεμβατικοί και στις δύο διαστάσεις της Διαχείρισης της τάξης (Martin et al., 

2007˙ Sridhar & Javan, 2011˙ Τομπά, 2019), Σε άλλες έρευνες η υψηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται με σημαντικό βαθμό 

παρεμβατικότητας μόνο στη Διαχείριση της Διδασκαλίας (Gurcay, 2015).  

Σύμφωνα με τη ερευνητική ανασκόπηση η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών συσχετίζεται με τις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης άλλοτε θετικά 

και άλλοτε αρνητικά φανερώνοντας μία αντίφαση, η διερεύνηση της οποίας οδηγεί 

στη διαπίστωση ότι οι δύο έννοιες δεν είναι αποπλαισιωμένες και αλληλεπιδρούν με 

άλλους παράγοντες. όπως η βαθμίδα της τάξης, οι  στόχοι των εκπαιδευτικών, οι 

ανάγκες των μαθητών,  οι σχέσεις ανάμεσα στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό και η 

σχολική κουλτούρα (Hoy & Spero, 2005˙ Koutrouba, et al., 2018). Τα μοντέλα 

διδασκαλίας και συμπεριφοράς που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα κοινό με 

την αυτό-αποτελεσματικότητα τους: δεν είναι στατικές έννοιες. Εξαρτώνται από 
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παράγοντες που αφορούν το άτομο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται ενώ οι αντιλήψεις τους για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και 

της διδασκαλίας μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των 

συνθηκών, οπότε επηρεάζεται συνακόλουθα και η αυτό-αποτελεσματικότητά των 

εκπαιδευτικών (Martin & Sass, 2010). Έτσι, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορεί να νιώθουν 

αποτελεσματικοί στις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, πολλές φορές στις 

πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, δεν τις αξιοποιούν (Poulou et al., 2019). 

 Από την άλλη πλευρά έχουν διεξαχθεί έρευνες που αποδεικνύουν ότι τα υψηλά 

επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συνδέονται με προληπτικές 

προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης (Mitchell, 2019), ενώ η χαμηλή αίσθηση της 

αυτό-αποτελεσματικότητας οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση πιο 

παρεμβατικών προσεγγίσεων είτε στη διαχείριση της διδασκαλίας είτε στη διαχείριση 

της συμπεριφοράς (Martin et al., 2007). 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι περιορισμοί που 

υφίστανται οι εκπαιδευτικοί θεσμικά, όπως οι προσδοκίες των αναλυτικών 

προγραμμάτων, η μη διαθεσιμότητα των πόρων και η έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής - τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενα του επαγγελματικού χαρακτήρα των 

ΕΠΑ.Λ.- εξηγούν την ανακολουθία που παρατηρείται ανάμεσα σε αυτό που 

πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. για τις ικανότητές τους και στις πρακτικές 

που τελικά εφαρμόζουν. Επίσης, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις 

ικανότητες των μαθητών τους επηρεάζει έμμεσα τον τρόπο της διδασκαλίας τους 

(Miller et al., 2017). Μία άλλη ενδιαφέρουσα ερμηνεία της σχέσης της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και των διαφορετικών πρακτικών που 

ακολουθούν βασίζεται στα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης  των Almog & 

Shechtman (2007) σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται 
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αυθόρμητα στα περιστατικά που συμβαίνουν μέσα στην τάξη και δεν επικαλούνται τη 

θεωρητική γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά και τη διδασκαλία τη στιγμή που 

προκύπτει μία κρίση. Ο Tauber (2007) περιγράφει με μία μεταφορά για το πώς η 

θεωρία δεν αρκεί πάντα για την επίλυση κάποιων περιστατικών που προκύπτουν 

μέσα στην τάξη : « όταν κάποιος που δε γνωρίζει κολύμπι, προσπαθεί να σωθεί από 

ένα καράβι που βυθίζεται, αυτό που αναζητά είναι μία λέμβο σωτηρίας και όχι τη 

θεωρία της κολύμβησης». Τέλος, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών 

μέσα στην τάξη σε σχέση με την αυτό-αποτελεσματικότητά τους πιθανό να 

οφείλονται στην κοινωνική ανάγκη που έχουν οι εκπαιδευτικοί, όταν απαντούν σε 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς να ευθυγραμμίζονται με αυτό που η κοινωνία θεωρεί  

ως αποδεκτή συμπεριφορά (Deemer, 2004). Επομένως, οι απαντήσεις που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί αντανακλούν τις προτιμήσεις τους και όχι τις πραγματικές στρατηγικές 

που εφαρμόζουν μέσα στην τάξη (Koutrouba et al., 2018). 

 Καθοριστικοί παράγοντες της θετικής σχέσης μεταξύ της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών και των προσεγγίσεων που εφαρμόζουν στην τάξης τους είναι η 

υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου (Byrne, 2017˙ Hofman-Kingston, 2017˙ 

Tschannen-Moran & Hoy, 2007) και η συνεργασία με τους συναδέλφους (Epstein & 

Willhite, 2017˙ Lastrapes, 2014˙ Sadik & Akbulut, 2015) 

Τέλος, μέσα από την ερευνητική ανασκόπηση αναδείχθηκε η ανάγκη επαγγελματικής 

ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών τόσο για την εξοικείωση τους με προσεγγίσεις που 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης όσο και την ενίσχυση της 

αυτό-αποτελεσματικότητας τους. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 

επιμορφωθεί σε θέματα διαχείρισης της τάξης, δεν αξιοποιούν προληπτικές πρακτικές 

διαχείρισης τάξης, εφόσον δεν τις γνωρίζουν, ενώ το υψηλό αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητας δε συμβαδίζει συχνά με το διδακτικό τους στυλ. Στην έρευνα 
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του Sadik & Akbulut (2015) εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών σχολείων που 

παρακολούθησαν ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα κατάρτισης συναφή με τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, εμφάνισαν υψηλότερα 

επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας στις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης από τους 

εκπαιδευτικούς που δεν συμμετείχαν στα προγράμματα. Το θέμα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης ως σημαντικού παράγοντα τόσο για την ενίσχυση της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών όσο και για την αξιοποίηση ενεργητικών 

και προληπτικών πρακτικών διδασκαλίας έχει προκύψει και από άλλες έρευνες (Ellis, 

2018˙ Mitchell et al., 2017˙ Reinke et al., 2016˙ Tsouloupas et al., 2014 ) 

Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ, λοιπόν, χρειάζονται όχι μόνο θεωρητική ενδυνάμωση 

μέσα από τις επιμορφώσεις, αλλά κυρίως πρακτική, για να υιοθετήσουν στρατηγικές 

που θα είναι πιο αποτελεσματικές μέσα σε ένα περιβάλλον που προκύπτουν συνεχώς 

προβλήματα (μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα 

που απαιτούν άλλες προσεγγίσεις, ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των πόρων), όπου θα 

αξιοποιούνται όλες οι δεξιότητες των μαθητών (γνωστικές, κοινωνικοσυναισθηματικές) 

και μέσα από τις οποίες θα περιορίζονται οι εκδηλώσεις προβληματικής συμπεριφοράς των 

μαθητών. Τα προγράμματα επιμόρφωσης και η εξοικείωση με προληπτικές στρατηγικές 

διδασκαλίας μπορούν να σχετίζονται θετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών μόνο όταν αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, τις 

πραγματικές αδυναμίες των εκπαιδευτικών, και εφαρμόζονται μέσα σε ένα 

περιβάλλον που υποστηρίζεται από όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επομένως, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της τάξης θα πρέπει να μετατραπεί 

από υποθετικό σενάριο σε μία ρεαλιστική προοπτική που θα αναδείξει έμπρακτα την 

αξιόλογη δυναμική των εκπαιδευτικών. 
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6.2 Αποτελέσματα Τριγωνοποίησης  

 

 Ένας από τους στόχους της τριγωνοποίησης ήταν να ελεγχθεί η εγκυρότητα των 

δεδομένων της ποσοτικής έρευνας μέσα από τη διασταύρωση και τη σύγκριση των 

δεδομένων της ποιοτικής. 

Έτσι ως προς το 1ο ερευνητικό ερώτημα η αυτό-αποτελεσματικότητα εξετάσθηκε και 

ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ η διερεύνηση των πηγών της έγινε μέσα από την ανάλυση 

των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας.  

1ο Ποιος είναι ο βαθμός της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

των ΕΠΑ.Λ και ποιες είναι οι πηγές της; 

Με την ποσοτικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων εξετάσθηκε η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ όχι μόνο σε  μακροεπίπεδο 

(ποσοτική μέθοδος), αλλά και σε μικροεπίπεδο (ποιοτική μέθοδος). Επιπλέον, 

αξιοποιώντας την κατηγοριοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις ερμηνεύθηκε το «πώς», με ποιο τρόπο δηλαδή οι εκπαιδευτικοί των 

ΕΠΑ.Λ. αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας 

τους που επηρεάζουν τη δυναμική τους μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Τα 

δεδομένα της ποιοτικής επιβεβαίωσαν σημαντικά αυτά της ποσοτικής έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα:  

Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί κυρίως στη 

Διαχείριση της Διδασκαλίας (Στρατηγικές Διδασκαλίας)˙ αισθάνονται αρκετά ικανοί 

να  «ανταποκρίνονται στις δύσκολες ερωτήσεις των μαθητών τους», «να δίνουν 

εναλλακτικές ερμηνείες ή παραδείγματα στους μαθητές που δυσκολεύονται να 
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κατανοήσουν κάποιες έννοιες» και «να μπορούν να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης 

του μαθήματος από τους μαθητές» (ποσοτική έρευνα).  

Οι εναλλακτικοί τρόποι εξήγησης (με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, αναφορά 

παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των μαθητών, ανάκληση βιωμάτων και 

οικείων περιστατικών), η αξιοποίηση της γνωστικής επάρκειας για προσπέλαση 

δυσνόητων εννοιών, η επεξηγητική επάρκεια, η αξιοποίηση των εμπειριών και 

γνώσεων των μαθητών και η εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι οι στρατηγικές 

διδασκαλίας που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. και στις οποίες νιώθουν 

ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί (ποιοτική έρευνα.) 

Όσον αφορά τη Διαχείριση της Τάξης σύμφωνα με τα δεδομένα της ποσοτικής 

έρευνας οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί στο να 

«εξηγούν με σαφήνεια στους μαθητές τους τις προσδοκίες τους για τη συμπεριφορά 

τους», στο «να εφαρμόζουν μία συγκεκριμένη πορεία για την ομαλή ροή των 

διδακτικών τους ενεργειών» και στο «να πείθουν τους μαθητές τους να ακολουθούν 

τους κανόνες της τάξης». Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

ποιοτική έρευνα ανάλογα με το παιδαγωγικό τους προσανατολισμό και το  θεωρητικό 

τους υπόβαθρο, τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους και τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά διαπιστώνουν ότι η διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών τους 

είναι απαιτητικό και σύνθετο πεδίο που προϋποθέτει επιδέξιους χειρισμούς. Ωστόσο, 

νιώθουν ότι τις περισσότερες φορές ανταποκρίνονται επαρκώς σε εκδηλώσεις 

διασπαστικής συμπεριφοράς κινούμενοι ανάμεσα σε προληπτικές και παρεμβατικές 

πρακτικές: σταθερότητα και συνέπεια στην εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων 

(Ε1, Ε2, Ε7), αποσαφήνιση των προσδοκιών τους στους μαθητές (Ε5, Ε2), 

γνωστοποίηση του προγράμματος και της διδακτικής πορείας στους μαθητές σε 
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συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες (Ε1, Ε2, Ε5), προσωπικές συζητήσεις και 

διακριτική παρέμβαση (Ε6, Ε4, Ε3, Ε7), λεκτικές παρεμβάσεις και υπενθύμιση των 

κανόνων (Ε1, Ε2, Ε3). 

Όσον αφορά τη Μαθητική Εμπλοκή οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ δηλώνουν ότι 

νιώθουν λιγότερο αποτελεσματικοί σε σχέση βέβαια με τις άλλες δύο διαστάσεις της 

αυτό-αποτελεσματικότητας (ποσοτική έρευνα). Οι εκπαιδευτικοί παρόλο αυτά 

παρουσιάζουν άνω του μετρίου αυτό-αποτελεσματικότητα κυρίως στο να «εμπλέκουν 

τους μαθητές τους σε ενεργό διάλογο για θέματα που έχουν εφαρμογή στον τρόπο 

ζωής τους και την πραγματικότητα», στο «να αξιοποιούν μεθόδους διδασκαλίας που 

διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των μαθητών» και στο «να προσαρμόζουν τη 

διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών». Από τα δεδομένα της ποιοτικής 

ανάλυσης προέκυψε ότι η κινητοποίηση των μαθητών και η ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος είναι ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι 

καταβάλλουν διαρκή προσπάθεια να τους εμπλέξουν μαθησιακά. Έτσι, προσπαθούν 

να τροποποιήσουν το διδακτικό τους στυλ και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των 

μαθητών, αξιοποιούν πιο βιωματικές πρακτικές διδασκαλίας, προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν μαζί τους και να αλληλεπιδράσουν. Οι εκπαιδευτικοί των 

εργαστηριακών μαθημάτων δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι ως προς τη εμπλοκή των 

μαθητών τους, γιατί, όπως αναφέρθηκε και στην ερευνητική ανασκόπηση, τα 

εργαστηριακά μαθήματα βασίζονται στην συνεργατική διδασκαλία, έτσι ώστε μέσα 

από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων οι μαθητές ενεργοποιούν τις γνωστικές 

και κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες τους. 

Ο 2ος στόχος της τριγωνοποίησης ήταν να συμπληρώσει τα δεδομένα της ποσοτικής, 

ώστε να σχηματισθεί μία συνολική εικόνα πιο ολοκληρωμένη που θα φωτίσει τα 
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αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Έτσι μέσα από τα δεδομένα της ποιοτικής 

ανάλυσης οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στις πηγές διαμόρφωσης της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τρεις από τις 

τέσσερις πηγές διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας (Bandura, 1997) 

ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί με προεξάρχουσα αυτή της εμπειρίας. Η εμπειρία (mastery 

experience) αποτελεί σημαντική πηγή διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών, καθώς η επιτυχημένη πορεία μιας πρακτικής ή η αποτελεσματική  

διαχείριση μιας κρίσης “οικοδομεί” μία πιο δυνατή αίσθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί που νιώθουν 

αποτελεσματικοί αξιοποιούν τις αποτυχημένες διαχείρισης κρίσης ως οδηγό 

αυτοβελτίωσης και αποφυγής μελλοντικών αποτυχιών, από τις οποίες γρήγορα 

ανακάμπτουν και επαναπροσδιορίζουν τις πρακτικές τους (Ε4, Ε5, Ε6, Ε7). Οι 

εκπαιδευτικοί που μέσω της εμπειρίας τους έχουν διαμορφώσει το αίσθημα της αυτό-

αποτελεσματικότητας, διατηρούν την τάξη πολύ καλά οργανωμένη, ενώ παράλληλα 

αφουγκράζονται τις ανάγκες των μαθητών τους (Allinder, 1995). 

 Η εμπειρία μέσω παρατήρησης προτύπων (vicarious experience) αποτελεί τη 

δεύτερη πηγή διαμόρφωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της 

έρευνας, οι οποίοι δήλωσαν ότι η παρατήρηση των μεθόδων διδασκαλίας των 

συναδέλφων (Ε3, Ε5), το «μοίρασμα» της εμπειρίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (Ε4, 

Ε6), η ανατροφοδότηση από επιμορφωτικά σεμινάρια και η εξοικείωση με πιο 

εναλλακτικές μεθόδους κυρίως στη διαχείριση της τάξης (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε7) είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας ενδυνάμωσης του αισθήματος αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών και συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. 

Εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, γιατί η βασική τους εκπαίδευση δεν τους βοηθάει 
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σε θέματα διαχείρισης κρίσης, καθώς δεν οργανώνονται προγράμματα πρακτικής 

άσκησης σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας (κάτι το οποίο το θεωρούν 

ανέφικτο), ενώ η επιμόρφωση που λαμβάνουν σχετικά με νέες στρατηγικές 

διδασκαλίας λειτουργεί ενισχυτικά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, και απαιτείται κάτι 

πιο στοχευμένο (Ε7). Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερη εμπειρία δήλωσαν ότι μπορούν να 

ωφεληθούν από τον τρόπο διδασκαλίας των έμπειρων εκπαιδευτικών, καθώς το 

αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους είναι υπό διαμόρφωση (Bandura, 1997˙ 

Finnegan, 2013), ενώ η παρουσία δεύτερου καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα 

λειτουργεί βελτιωτικά ως προς την ευελιξία σε θέματα διαχείρισης τάξης (Ε3).  

Η κοινωνική πειθώ (verbal/social persuasion) αποτελεί την τρίτη πηγή διαμόρφωσης 

της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Bandura, 1997˙ Skaalvik & 

Skaalvik, 2016), γιατί τους δίνει κίνητρα να αναλάβουν ένα απαιτητικό καθήκον και 

να το προσεγγίσουν  με την προσδοκία της επιτυχίας (Finnegan, 2013). Οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους στη 

διαχείριση της τάξης ανέφεραν την υποστήριξη από τη διοίκηση του σχολείου, τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους και τους γονείς ως σημαντική παράμετρο για την 

ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας τους ειδικά, όταν καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωποι με καταστάσεις, που απαιτούν υπευθυνότητα και τους προκαλούν άγχος. 

Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η απουσία υποστήριξης από το διευθυντή και η έλλειψη 

συνεργασίας με τους συναδέλφους, όταν προκύπτουν περιστατικά διαχείρισης τάξης, 

τους καθιστά αδύναμους, τους εκθέτει στους μαθητές και ακυρώνει τον παιδαγωγικό 

τους ρόλο. 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι εξίσου σημαντικές πηγές που ενδυναμώνουν το 

αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους είναι και οι εσωτερικοί παράγοντες που 
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αφορούν τους ίδιους όπως: η γνωστική επάρκεια, οι ανώτεροι τίτλοι σπουδών, η 

αγάπη για το διδακτικό αντικείμενο, η προσωπικότητα τους και το διδακτικό στυλ. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τούς προσφέρουν ασφάλεια, ολοκληρώνουν τόσο την 

προσωπική τους όσο και την επαγγελματική τους ταυτότητα, τους δίνουν κίνητρα και 

ενισχύουν το θεσμικό και τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Γι’ αυτό θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητη η επαγγελματική τους ενδυνάμωση, με στοχευμένα προγράμματα, 

πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και υποστηρικτικούς 

θεσμούς, για να μπορούν να διεκπεραιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

επιτυγχάνοντας και τους μαθησιακούς στόχους, αλλά κυρίως την αλληλεπίδραση 

τους με τους μαθητές. Η γνώση από μόνη της δε μπορεί να αποτελέσει δείκτη 

επιτυχούς διδασκαλίας ούτε και η αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας μπορεί 

να εγγυηθεί την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, γιατί ακόμη κι όταν ξέρεις τη 

μέθοδο, χωρίς υποστήριξη και καθοδήγηση, δε γνωρίζεις πώς «μεταφράζεται» αυτή 

σε πράξη. 

2ο Ποιες προσεγγίσεις επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ ως προς τη 

διαχείριση της Συμπεριφοράς και τη διαχείριση της Διδασκαλίας; 

Όσον αφορά το 2ο ερευνητικό ερώτημα και τις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. στη διαχείριση της τάξης, μέσα από την ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ακολουθούν 

πιο παρεμβατικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών τους, 

ενώ υιοθετούν πιο μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της διδασκαλίας, 

αποτέλεσμα που υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με διαφορετικό 

τρόπο τις δύο διαστάσεις της διαχείρισης της τάξης (Garrett, 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ως προς τη διαχείριση της 
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συμπεριφοράς «επιμένουν στην τήρηση των κανόνων» και «επαναφέρουν  με 

αποφασιστικό τρόπο τους μαθητές στο θέμα της εργασίας, όταν ξεφεύγουν», ενώ 

αναφορικά με τη διαχείριση της διδασκαλίας αξιοποιούν μεθόδους που «ενθαρρύνουν 

την αλληλεπίδραση των μαθητών» και «προσαρμόζουν το μάθημα στις ατομικές 

ανάγκες των μαθητών» (ποσοτική έρευνα). 

Από τα δεδομένα της ποιοτικής ανάλυσης διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των 

ΕΠΑ.Λ. προτιμούν καταρχήν τις προληπτικές μεθόδους διαχείρισης της τάξης, στην 

πράξη όμως αξιοποιούν και τις παρεμβατικές παράλληλα, καθώς θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμική και ότι, όσο κι αν προκαθορίζονται οι 

προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης, δε μπορούν να προβλέψουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά σε μία δεδομένη στιγμή (Ε1, Ε3, Ε6). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί 

με την ερευνητική μελέτη των Almog & Shechtman (2007) σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται αυθόρμητα στα περιστατικά που συμβαίνουν μέσα 

στην τάξη και δεν επικαλούνται τη θεωρητική γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά και 

τη διδασκαλία τη στιγμή που προκύπτει μία κρίση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα κινούνται ανάμεσα στο δίπολο «προληπτικές – 

παρεμβατικές», προσπαθώντας να ισορροπήσουν τόσο τη διαχείριση της διδασκαλίας 

όσο και τη διαχείριση της συμπεριφοράς, για να μη χάσουν ούτε  τον έλεγχο της 

τάξης ούτε να βλάψουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επικεντρώνονται, λοιπόν, στο 

διδακτικό αντικείμενο αξιοποιώντας πιο ενεργητικές πρακτικές διδασκαλίας με στόχο 

να εμπλέξουν τους μαθητές και να αποφύγουν τη διασπαστική συμπεριφορά, ενώ η 

απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων και του μαθητικού συμβολαίου και η 

αποσαφήνιση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού είναι οι πιο σημαντικές 

προληπτικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών, που 

αναγνωρίστηκαν και από τους επτά εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ.  
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Ενδιαφέρον στοιχείο που επιβεβαιώνει εν μέρει και το αποτέλεσμα της ποσοτικής 

έρευνας είναι αυτό που προέκυψε από τα «δυνατά» και «αδύνατα» στοιχεία της 

προσωπικότητας που δήλωσαν ότι διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί˙ τα «δυνατά», λοιπόν, 

σχετίζονται με την ικανότητα τους στη διαχείριση της διδασκαλίας και την 

προσήλωση στο διδακτικό αντικείμενο (μεθοδικότητα, μεταδοτικότητα, 

ανατροφοδότηση, γνωστική επάρκεια, εξατομικευμένη προσέγγιση), ενώ τα 

«αδύνατα» αφορούν την αδυναμία στη διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς 

των μαθητών και το αποτύπωμά της: παραίτηση, επαγγελματική εξουθένωση, 

αδυναμία επιβολής, αυταρχικότητα, απαίτηση στην τήρηση των οδηγιών και των 

κανόνων. Επιπλέον, ο διδακτικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των στόχων της 

διδακτικής πορείας διαφοροποιείται, καθώς άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν επικοινωνιακό 

προσανατολισμό που εστιάζει στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών 

(Ε4,Ε7), άλλοι υιοθετούν το διδακτικό προσανατολισμό που επικεντρώνεται στο 

διδακτικό αντικείμενο και στη διαχείριση της διδασκαλίας (Ε2,Ε3), ενώ άλλοι 

συνδυάζουν και τους δύο (Ε1, Ε5, Ε6). Ωστόσο, οι προσεγγίσεις που εφαρμόζουν 

διαφέρουν όχι μόνο από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, αλλά και ανάμεσα στις 

προσεγγίσεις που ακολουθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Έτσι ένας πιο επικοινωνιακός 

εκπαιδευτικός είνα πιο απαιτητικός στην τήρηση των κανόνων (Ε7), ενώ ένας 

εκπαιδευτικός που εστιάζει καταρχήν στη διδασκαλία  ακολουθεί πιο συνεργατικές 

μεθόδους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ε3). Αυτή η αντίφαση 

που αναδείχθηκε και μέσα από την ποσοτική έρευνα υποδηλώνει ότι η προσεγγίσεις 

των εκπαιδευτικών υπαγορεύονται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία και όλους τους 

συμβαλλόμενους σε αυτή, καθώς το διδακτικό στυλ και η αυτό-αποτελεσματικότητα 

είναι δυναμικές έννοιες και παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις, οι οποίες 
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αντανακλώνται στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, για να 

διαχειριστούν την τάξη τους. 

3ο Πώς σχετίζεται η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ με τις προσεγγίσεις διαχείρισης Συμπεριφοράς και Διδασκαλίας που 

επιλέγουν; 

Τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας αναφορικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα έδειξαν 

ότι το υψηλό αίσθημα αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 

σχετίζεται με την εφαρμογή παρεμβατικών προσεγγίσεων διαχείρισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ αντίθετα με πιο ενεργητικές και προληπτικές 

προσεγγίσεις στη διαχείριση της διδασκαλίας, αποτέλεσμα που συμφωνεί με την 

ερευνητική ανασκόπηση, καθώς σε πολλές έρευνες παρατηρείται μία αντίφαση 

ανάμεσα στον υψηλό βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στις 

προσεγγίσεις διαχείρισης της διδασκαλίας και της συμπεριφοράς των μαθητών που 

εφαρμόζουν στην τάξη. 

 Από την άλλη πλευρά, μέσα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διαχείριση της τάξης καθοριστικής σημασίας 

παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών των ΕΠΑ.Λ. είναι πολυσύνθετα και προϋποθέτουν συντονισμό και 

ενεργοποίηση ποικίλων στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. 

Ανάλογα με την οπτική που έχουν για τη σχέση της πειθαρχίας με τη διαχείριση της 

τάξης και τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους προσπαθούν να ισορροπήσουν 

ανάμεσα στο παρεμβατικό και το αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαχείρισης της τάξης. 

Για όλους όμως τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα η 

επιτυχημένη ή αποτυχημένη διαχείριση κρίσης μέσα στην τάξη επηρεάζει την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους τόσο σε λειτουργικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
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Ωστόσο, όταν η αποτυχημένη διαχείριση κρίσης μέσα στην τάξη οφείλεται σε 

εσωτερικά αίτια, το υψηλό αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας λειτουργεί 

βελτιωτικά και θωρακίζει τον εκπαιδευτικό (Ε6, Ε4, Ε7), ο οποίος επανακάμπτει 

γρήγορα και επαναπροσδιορίζει τους στόχους του. Όταν όμως οφείλεται σε 

εξωτερικούς παράγοντες τότε ο εκπαιδευτικός νιώθει «εκτεθειμένος», «αδύναμος» 

και ανεξάρτητα από το παιδαγωγικό του προσανατολισμό και το διδακτικό του στυλ  

προσπαθώντας να διαφυλάξει το θεσμικό του ρόλο και να προστατεύσει την τάξη 

του, επιβάλει την πειθαρχία (Ε4, Ε5, Ε6, Ε7). Έτσι θα μπορούσε να ερμηνευθεί η 

ανακολουθία ανάμεσα στις προσεγγίσεις που προτιμούν οι εκπαιδευτικοί για τη 

διαχείριση της τάξης και σε αυτές που τελικά εφαρμόζουν. Οι κυριότεροι παράγοντες 

που καθιστούν δυσχερή τη διαχείριση της τάξης είναι σύμφωνα με τα ευρήματα της  

ποιοτικής οι ακόλουθοι:   

-το μη υποστηρικτικό κλίμα από τη διοίκηση είναι η αιτία επιβολής πειθαρχίας, 

καθώς τα συμπτώματα παραβατικότητας, που μπορούν να διαταράξουν το μαθησιακό 

κλίμα απαιτούν υποστήριξη και συλλογική αντιμετώπιση από το διευθυντή και τους 

συναδέλφους. Η μη υποστήριξη από τη διεύθυνση και η απουσία συνεργασίας με το 

Σύλλογο καθηγητών γίνονται αντιληπτά από τους μαθητές, δηλαδή οι μαθητές 

«αντιλαμβάνονται αυτή την ανισορροπία και αντιδρούν διαταράσσοντας το 

μαθησιακό κλίμα». Αυτό συνεπάγεται και την μείωση της αυτό-αποτελεσματικότητας 

του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση η συνεργασία με τους συναδέλφους και η συζήτηση μαζί τους για τα 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής πρακτικής ενισχύει 

την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης. 

(Girardet & Berger, 2018). 
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- Η απουσία συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καθίσταται 

δυσχερής, όταν το ενδιαφέρον των γονιών, ακόμη και όταν επιδιώκεται από τους 

εκπαιδευτικούς, είναι πολύ περιορισμένο, γεγονός που έχει επίπτωση  στη 

συμπεριφορά των παιδιών και συνακόλουθα στις επιδόσεις τους. 

- Η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής και η μη διαθεσιμότητα των πόρων ακυρώνει 

την επαγγελματική ταυτότητα των ΕΠΑΛ και η τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών 

καθίσταται ανενεργή. Οι εκπαιδευτικοί μετέρχονται όσα μέσα μπορούν για να 

κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά ελλείψει των υποστηρικτικών 

δομών και των τεχνολογικών μέσων αξιοποιούν συχνά πιο παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας (μετωπική διδασκαλία), που όχι μόνο δεν ενεργοποιούν τη συμμετοχή 

των μαθητών (μαθητική εμπλοκή), αλλά εγείρουν και εκδηλώσεις διασπαστικής 

συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα είναι οι εκπαιδευτικοί να προβαίνουν και σε 

παρεμβατικές πρακτικές για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του μαθήματος 

εις βάρος βέβαια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ένας άλλος παράγοντας που αναδείχθηκε από την ανάλυση των δεδομένων της 

ποιοτικής έρευνας και που μέσα από την τριγωνοποίηση εξηγεί την ανακολουθία 

ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για την αποτελεσματικότητα 

τους και το διδακτικό μοντέλο διαχείρισης τάξης που ακολουθούν, είναι αυτός της 

επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. επιζητούν την 

επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης τάξης μέσα από ενδοϋπηρεσιακά 

προγράμματα και την πρακτική τους άσκηση σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, 

καθώς πιστεύουν ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση θα συμβάλλει στην βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, στην εμπλοκή των μαθητών στη 

εκπαιδευτική διαδικασία, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 
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εκπαιδευτικών, στην άρση στερεοτύπων σχετικά με το χαμηλό status των μαθητών 

των ΕΠΑ.Λ, στην κατοχύρωση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού, στην 

ενίσχυση του αισθήματος της αποτελεσματικότητάς τους και εν τέλει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι οι 

επιμορφώσεις θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες 

μαθητών και εκπαιδευτικών και δε θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη θεωρία. Με 

αυτό τον τρόπο θα αξιοποιηθεί η δυναμική των εκπαιδευτικών και η υποθετική 

γνώση θα γίνει πράξη. 

Το αίτημα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ενδυνάμωση επιβεβαιώθηκε και 

από την θετική αποτίμηση των εκπαιδευτικών για το θεσμό του «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ._ ΜΝΑΕ», ως υποστηρικτικής πρακτικής που συνδέεται και άμεσα και 

έμμεσα με τη διαχείριση της τάξης, καθώς μέσα από τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών 

απαλείφονται όλοι εκείνοι οι ανασχετικοί παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στη 

διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας επηρεάζοντας αρνητικά όλους τους 

εμπλεκόμενους σ’ αυτήν. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα ευρήματα τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής προσέγγισης της παρούσας 

μελέτης οδήγησαν σε μία σημαντική διαπίστωση: η έννοια της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δεν είναι μία στατική έννοια, αλλά είναι 

συνισταμένη τόσο των πηγών διαμόρφωσης της και των ατομικών χαρακτηριστικών 

των εκπαιδευτικών όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, οι προσεγγίσεις που αξιοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι συνάρτηση μόνο των αντιλήψεων τους για την ικανότητα 
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τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την Τάξη ούτε μόνο της γνωστικής, της 

παιδαγωγικής επάρκειας και της διδακτικής τους εμπειρίας, αλλά επηρεάζονται και 

διαμορφώνονται από μία ποικιλία παραγόντων τόσο εξωτερικών όσο εσωτερικών. 

Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. νιώθουν αρκετά αποτελεσματικοί στην υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού τους ρόλου και διαθέτουν γνώσεις, κατάρτιση επαγγελματική, 

αγαπούν το αντικείμενο τους και έχουν βαθιά συνείδηση του θεσμικού τους ρόλου. 

Είναι μία αλήθεια που δεν προέρχεται μόνο από τα πορίσματα της έρευνας, αλλά και 

από την εμπειρία που είχα ως εκπαιδευτικός στα ΕΠΑ.Λ. Οι εκπαιδευτικοί των 

ΕΠΑ.Λ. είναι ευαισθητοποιημένοι κοινωνικά και παιδαγωγικά, επιδιώκουν την 

αυτοβελτίωση και την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, προβληματίζονται και 

ανησυχούν για τις μαθησιακές δυσκολίες και τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών 

τους και ενδιαφέρονται για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. 

Μέσα από την διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών η 

εμπειρία αναδείχθηκε η πιο σημαντική μεταβλητή που σχετίζεται θετικά με την αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., αλλά και η πιο σημαντική 

πηγή διαμόρφωσης της. Από την άλλη πλευρά, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, 

η αγάπη του για το διδακτικό αντικείμενο, η γνωστική επάρκεια και το διδακτικό 

στυλ αναγνωρίσθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. ως συστατικά στοιχεία 

της αποτελεσματικής διδασκαλίας που ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτικούς 

λειτουργικά και εξασφαλίζουν την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όσον αφορά το διδακτικό στυλ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. διαπιστώθηκε ότι οι 

προσεγγίσεις που αξιοποιούν δεν αντανακλούν πάντα το υψηλό αίσθημα της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους, ούτε ευθυγραμμίζονται και με τις δύο διαστάσεις της 

διαχείρισης της τάξης. Έτσι, ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας αξιοποιούν 
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προσεγγίσεις που είναι προσανατολισμένες στο μαθητή, τον εμπλέκουν μαθησιακά 

και επιτρέπουν την αλληλεπίδραση. Ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, αν και επιδιώκουν τη συνεργατικότητα στην τάξη τους, 

την προώθηση της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών τους και την 

καλλιέργεια της υπευθυνότητας, την ίδια στιγμή δίνουν έμφαση στην απαρέγκλιτη  

τήρηση των κανόνων˙ έχουν την τάση να εποπτεύουν τους μαθητές και να δίνουν 

βαρύτητα στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων κινούμενοι περιοριστικά από το 

φόβο της απώλειας ελέγχου. Παρατηρείται, λοιπόν, μία φαινομενική ανακολουθία 

ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τις ικανότητες τους (αίσθημα 

αυτό-αποτελεσματικότητας), στις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης που προτιμούν 

(προληπτικές πρακτικές) και σε αυτές που τελικά εφαρμόζουν στην τάξη. 

Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών το τι συμβαίνει στην τάξη 

εξαρτάται από μία ποικιλία παραγόντων, όπως: το υποστηρικτικό σχολικό κλίμα, τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους και τους γονείς, τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά το σύνθετο προφίλ των εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ.(επαγγελματική κατάρτιση, ακαδημαϊκή εκπαίδευση, παιδαγωγική επάρκεια) 

και η πολυπλοκότητα του θεσμικού τους ρόλου σε συνδυασμό με τους περιορισμούς 

που υφίστανται από το εκπαιδευτικό σύστημα (προσδοκίες των αναλυτικών 

προγραμμάτων) επηρεάζουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν μέσα στην τάξη, αλλά και 

την αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Η διαχείριση της τάξης είναι ο πιο βασικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που αντανακλά την ποιότητα της διδασκαλίας. Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών εστιάζουν στην αποτελεσματική διδασκαλία, δε 

δίνεται βαρύτητα στο πώς αυτή θα βελτιωθεί και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι 

εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν την τάξη τους, αξιοποιώντας πρακτικές που 
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λειτουργούν προληπτικά. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ δήλωσαν ότι δεν έχουν 

επιμορφωθεί σε θέματα διαχείρισης τάξης και έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ευέλικτες επαγγελματικές πρακτικές που θα εστιάζουν στις 

πραγματικές ανάγκες τους και στα φαινόμενα διασπαστικής συμπεριφοράς που 

δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαχείριση της τάξης δε θα πρέπει να 

λειτουργεί ως διελκυστίνδα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ούτε οι 

εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να ισορροπήσουν στο δίπολο πρόληψη – παρέμβαση, 

αλλά να είναι απερίσπαστοι στο διδακτικό τους έργο αξιοποιώντας τις πρακτικές που 

ενισχύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, και παράλληλα βελτιώνουν την κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση καίριος είναι ο ρόλος υποστηρικτικών θεσμών,  όπως του 

θεσμού «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ._ ΜΝΑΕ», που αποσυμπιέζει τον εκπαιδευτικό 

λειτουργικά, τον ενδυναμώνει επαγγελματικά και προλαμβάνει την εκδήλωση 

φαινομένων προβληματικής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Η αδιάλειπτη παρουσία 

του σχολικού ψυχολόγου καθίσταται αναγκαία, ο οποίος θα καθοδηγεί και θα 

συμβουλεύει απευθείας τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους παράλληλα 

ανατροφοδότηση για τις πρακτικές διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Η αποσπασματική λειτουργία του, η 

ελλιπής υποστήριξη και οργάνωση από τα θεσμικά όργανα λειτουργούν ανασταλτικά 

για τις ευεργετικές δυνατότητες που προσφέρει, γι’ αυτό και θα πρέπει να 

επαναπροσδιορισθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ευνοήσει όλους τους 

συμβαλλόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κρίνεται αναγκαία σε 

μία εποχή που το επαγγελματικό σχολείο θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να αναδειχθεί 
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τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο κοινωνικός του ρόλος, αξιοποιώντας τη δυναμική 

και τις δεξιότητες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών καθιστώντας το 

επαγγελματικό σχολείο ελκυστική επιλογή υποσκελίζοντας τα μειονεκτήματα και 

αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του. 

8. Περιορισμοί –Μελλοντικές προτάσεις 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων στο υπό διερεύνηση θέμα: η ποσοτική και η ποιοτική. Η σύζευξη 

των δύο μεθόδων ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς οι δύο προσεγγίσεις 

εκκινούν από διαφορετικές επιστημολογικές αρχές (μεταθετικισμός-ερμηνευτισμός) 

και ελλοχεύει ο κίνδυνος τόσο του μεθοδολογικού «παραστρατήματος» όσο και της 

αλλοίωσης των αποτελεσμάτων, αν δεν τηρηθούν οι βασικές αρχές των δύο μεθόδων. 

Κατά τη διάρκεια των ημιδομημένων συνεντεύξεων υπήρξαν αναπάντητα 

ερωτήματα, ενώ θα έπρεπε να προστεθούν κι άλλα που θα έδιναν σαφέστερη εικόνα 

για το προφίλ των εκπαιδευτικών και τις αντιλήψεις τους. Παρόλο αυτά οι ερωτήσεις 

κάλυψαν πολλές πτυχές του θέματος και συνέβαλλαν στην ευθυγράμμιση τόσο με τα 

ερευνητικά ερωτήματα όσο και με τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας. 

 Η τριγωνοποίηση των δεδομένων εξασφάλισε εγκυρότητα και αξιοπιστία στα 

αποτελέσματα. Ωστόσο, η αξιοποίηση μεθόδων, όπως αυτή της παρατήρησης και της 

παρεμβατικής έρευνας σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας θα έδιναν τη 

δυνατότητα να φωτισθούν περισσότερες πτυχές του υπό μελέτη θέματος και να 

εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, με την αξιοποίηση της 

παρατήρησης θα διαπιστωνόταν κατά πόσο ευθυγραμμίζονται οι προσεγγίσεις 

διαχείρισης της τάξης που δηλώνουν ότι υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί με αυτές που 

εφαρμόζουν στις πραγματικές συνθήκες της τάξης και θα μειωνόταν ο περιορισμός 
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που ισχύει στις επισκοπικού τύπου έρευνες, όπου οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν μάλλον 

τις προτιμήσεις τους, παρά τις μεθόδους που εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική τους 

πρακτική. Επιπλέον, με την εφαρμογή παρεμβατικού εκπαιδευτικού προγράμματος 

(παρεμβατική έρευνα) θα ήταν δυνατόν να διαφανεί πώς επηρεάζουν οι προληπτικές 

πρακτικές το διδακτικό στυλ των εκπαιδευτικών και ποιες αλλαγές παρατηρούνται 

στη συμπεριφορά των μαθητών, αποτέλεσμα που θα αναδείκνυε την ανάγκη 

σχεδιασμού προγραμμάτων επαγγελματικής ενδυνάμωσης με βάση τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον 

επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον προσανατολισμό τους 

σε θέματα διαχείρισης τάξης που άπτονται της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και προβλέπουν τη σταθερή παρουσία σχολικού 

ψυχολόγου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και θα προσφέρει 

συμβουλευτική υποστήριξη. Ακόμη κι αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ποιες πρακτικές 

είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων και τη δημιουργία μαθησιακού 

κλίματος, η εφαρμογή τους προϋποθέτει υποστήριξη επαγγελματική, ώστε το 

αίσθημα της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών να ενδυναμώνεται και να 

διατηρείται υψηλό. Στη βάση αυτή η θετική αποτίμηση του θεσμού του «Μία Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ_ ΜΝΑΕ» από τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας σχετικά 

με την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση της τάξης θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την ενίσχυση, την καλύτερη οργάνωσή του και την διεύρυνσή του, 

ώστε να αποτελέσει μία «γέφυρα» ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών και τις πρακτικές διαχείρισης της τάξης, ενισχύοντας θετικά τόσο τη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς όσο και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 
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Αγαπητέ συμμετέχοντα/ αγαπητή συμμετέχουσα, 

 Η παρούσα έρευνα διενεργείται με σκοπό τη διερεύνηση της αυτό- 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ  σε σχέση με τη διαχείριση της τάξης, 

στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας μου υπό την εποπτεία 

της Ιωάννας Παπαβασιλείου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

          Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη. Το 1ο μέρος 

αφορά δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ενώ το 2ο μέρος 

αποτελείται από δύο κλίμακες μέτρησης (ερωτηματολόγια) που αφορούν τις 

μεταβλητές που θα εξετασθούν. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 

15 λεπτά περίπου. 

Τα ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν απόρρητα και 

εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Δεν υπάρχουν 

ορθές και εσφαλμένες απαντήσεις, αλλά αυτές που αντιπροσωπεύουν πιο πολύ τις απόψεις 

σας. Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις όσο πιο αυθόρμητα και 

ειλικρινά μπορείτε, χωρίς να συζητήσετε πιθανές απαντήσεις με άλλους. Αφού 

ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση, παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν αναπάντητα ερωτήματα. Η 

συμμετοχή σας θα είναι πολύτιμη για την εκπόνηση της εργασίας μου και θα συμβάλει στη 

βελτίωση της έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και  το χρόνο σας !!! 

 

Παπαδοπούλου Ζαφείρα 

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος 

e-mail: zafipapa@yahoo.gr 

zafira.papadopoulou@gmail.com 
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1ο Μέρος 

Δημογραφικά στοιχεία 

 

  

 

1. Φύλο:    Άνδρας             Γυναίκα   

 

2. Ηλικία : 

20-30                    31-40                            41-50                       51-60                 60 και άνω     

3. Διδάσκετε σε :  

               ΕΠΑΛ                                                                                     ΙΕΚ & ΕΠΑΛ           
 

4. Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα:  

κάτω από 10                      10-15                             15-20                       20-25                 25 και άνω    
 

5. Ειδικότητα: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

ΑΕΙ                            ΤΕΙ                        ΙΕΚ                        Απόφοιτος ΔΕ                Άλλο            

 

 

6. Τι είδους σχέση εργασίας έχετε; 

Μόνιμος/η                                  Αναπληρωτής/τρια                              Ωρομίσθιος/ια          

 

7. Επίπεδο Σπουδών:   
                                                      

        7.1 Προπτυχιακές  Σπουδές                                                                                 Ναι        Όχι 
 

        7.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές                                                                                Ναι       . Όχι 
                                        

        7.3.   Διδακτορικό                                                                                                Ναι        Όχι 
   

        7.4  Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ                                                                      Ναι       Όχι 
 

7.5 Παιδαγωγική Επάρκεια (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΆΛΛΟ)                              Ναι        Όχι 
 

7.6 Ξένες Γλώσσες (Επίπεδο Β2 και πάνω)                                                        Ναι        Όχι 
 

7.7 Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π                                                                           Ναι         Όχι 
 

 

8. Προϋπηρεσία    

 

α. Διδακτική ………………(έτη)                     

 

9. Νομός Σχολικής Μονάδας ή Εκπαιδευτικού Οργανισμού που διδάσκετε:  

 

Νομός Θεσσαλονίκης           Νομός Χαλκιδικής      Νομός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής       
 

10. Ποια είναι η χιλιομετρική απόσταση της σχολικής μονάδας ή του εκπαιδευτικού οργανισμού, στην/στον οποία/οίο 

διδάσκετε , από τον τόπο κατοικίας σας;  

 

Πάνω από 40 χιλιόμετρα   1. Ναι       2. Όχι 
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2ο ΜΕΡΟΣ 

1ο  ερωτηματολόγιο 

 

Παρακαλώ, βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο για σας αριθμό για κάθε μία από τις 

παρακάτω  προτάσεις. Κάθε απάντηση αντανακλά τον βαθμό στον οποίο νιώθετε 

ικανοί να κάνετε τις καταστάσεις που περιγράφουν οι προτάσεις. 

 

1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3= Μέτρια, 4=Αρκετά, 5= Σε μεγάλο βαθμό 

 

 

Σε ποιο βαθμό μπορείς να: 
 

 

 

Καθόλου         

 

 

Ελάχιστα 

 

 

Μέτρια 

 

 

 

Αρκετά 

 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

11. να χρησιμοποιείς διαφορετικές 

στρατηγικές αξιολόγησης; 
      1         2     3       4          5 

      
12. να δίνεις εναλλακτικές ερμηνείες ή 

παραδείγματα στους μαθητές που 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιες 

έννοιες; 

 

1 

 

         2 

 

       3 

 

      4 

 

          5 

      
13. να σχεδιάζεις εύστοχες ερωτήσεις για τους 

μαθητές σου ; 
1 2 3 4 5 

      
14. να εφαρμόζεις εναλλακτικές στρατηγικές 

διδασκαλίας στην τάξη σου; 
1 2 3 4 5 

      
15. να ανταποκρίνεσαι στις δύσκολές 

ερωτήσεις των μαθητών σου; 
1 2 3 4 5 

      
16. να προσαρμόζεις τη διδασκαλία σου  

ανάλογα με το επίπεδο του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά;  

1 2 3 4 5 

      
17. να εκτιμάς, αν οι μαθητές σου  κατανοούν 

το μάθημα  που τους διδάσκεις; 
1 2 3 4 5 

      
18. να εφαρμόζεις κατάλληλες 

δραστηριότητες για ιδιαίτερα  ικανούς 

μαθητές; 

1 2 3 4 5 

      
19. να ελέγχεις τη διασπαστική συμπεριφορά 

των μαθητών σου ( π.χ. 

υπερδραστηριότητα, παρεμπόδιση 

συμμαθητών, κ.τ.λ. );  

1 2 3 4 5 

      
20. να πείθεις τους μαθητές σου να 

ακολουθούν τους κανόνες της τάξης; 
1 2 3 4 5 
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21. να πείθεις έναν μαθητή που κάνει 

φασαρία ή έχει διασπαστική συμπεριφορά 

να ησυχάσει; 

      1         2     3       4          5 

      
22. να εφαρμόζεις μοντέλα διαχείρισης τάξης 

ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σου; 

 

1 

 

         2 

 

       3 

 

      4 

 

          5 

      
23. να εμποδίζεις  τους μαθητές με 

διασπαστική συμπεριφορά να 

διαταράσσουν το μάθημα; 

1 2 3 4 5 

      
24. να αντιμετωπίζεις τους μαθητές που έχουν 

αντιδραστική συμπεριφορά; 
1 2 3 4 5 

      
25. να εξηγείς με σαφήνεια στους μαθητές τις 

προσδοκίες σου για τη συμπεριφορά τους; 
1 2 3 4 5 

      
26. να εφαρμόζεις μία συγκεκριμένη πορεία 

για την ομαλή ροή των διδακτικών σου 

ενεργειών; 

 

1 2 3 4 5 

      
27. να κάνεις τους μαθητές σου να πιστέψουν 

ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σχολείου; 

1 2 3 4 5 

      
28. να βοηθάς τους μαθητές σου να 

εκτιμήσουν την αξία της μάθησης; 
1 2 3 4 5 

      
29. να κινητοποιείς τους μαθητές που δεν 

ενδιαφέρονται για το σχολείο; 
1 2 3 4 5 

      
30. να διευκολύνεις τους γονείς των μαθητών 

σου προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του σχολείου; 

 

1 2 3 4 5 

      
31. να βελτιώνεις το βαθμό κατανόησης ενός 

μαθητή που αποτυγχάνει; 
      1         2     3       4          5 

      
32. να βοηθάς τους μαθητές σου να 

αποκτήσουν κριτική σκέψη; 

 

1 

 

         2 

 

       3 

 

      4 

 

          5 

      
33. να καλλιεργείς τη δημιουργικότητα των 

μαθητών σου; 
1 2 3 4 5 

      
34. να κινητοποιείς και τους πιο δύσκολους 

μαθητές; 
1 2 3 4 5 
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2ο ερωτηματολόγιο 

Παρακαλώ διαλέξτε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τι κάνετε στην τάξη σας. 

Κάθε αριθμός δηλώνει τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με την κατάσταση που 

περιγράφεται παρακάτω. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, για αυτό 

παρακαλώ επιλέξτε τις απαντήσεις σας όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά.  

1= Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Μάλλον διαφωνώ, 4=Μάλλον συμφωνώ, 

5=Συμφωνώ, 6= Συμφωνώ απόλυτα. 

 

 
 

 

 

Διαφωνώ         Διαφωνώ 

απόλυτα        

 

 

Μάλλον  

Διαφωνώ 

 

 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

 

 

   

Συμφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

35.  Σχεδóν πάντα 

παρεμβαίνω, óταν οι 

μαθητές μιλάνε 

μεταξύ τους σε 

«ακατάλληλες» 

περιστάσεις κατά τη 

διάρκεια του 

μαθήματος. 

      1                     2          3           4           5               6 

 

36. Περιορίζω óσο το 

δυνατóν περισσóτερο 

την κουβεντούλα  

μεταξύ των μαθητών 

στην τάξη. 

      1                      2 3 4 5             6 

  

     1                       2 

 

3       

 

4                                 

 

5             

 

           6 37.  Με αποφασιστικó 

τρóπο,    

      επαναφέρω τους 

μαθητές 

      στο θέμα της 

εργασίας,  

      όταν ξεφεύγουν 

      
38. Εφαρμóζω με 

αυστηρóτητα τους 

κανóνες της τάξης 

για να ελέγχω τη 

συμπεριφορά των 

μαθητών. 

      1                         2 3 4 5             6 

      

39. Εάν η συμπεριφορά 

των μαθητών 

αποκλίνει, θα 

απαιτήσω απó τους  

μαθητές να 

συμμορφωθούν με 

      1                          2 3 4 5              6 
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Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και το χρόνο που διαθέσατε! 

  

τους κανóνες της 

τάξης. 

 

40. Επιμένω οι μαθητές 

μου να ακολουθούν 

τους κανóνες 

συνεχώς. 

       1                         2          3 4 5 6 

41. *Σχεδόν πάντα 

εφαρμόζω 

τη συνεργατική 

μάθηση  

για τη διερεύνηση 

μαθη- 

σιακών ερωτημάτων  

στην τάξη μου. 

       1                         2 3 4 5            6 

      
42. *Εμπλέκω τους 

μαθητές  μου σε 

ενεργό διάλογο με 

θέματα που έχουν 

εφαρμογή στον τρόπο 

ζωής  μας/ στην 

πραγματικότητα. 

      1                      2 3 4 5               6 

 

43. *Σχεδóν πάντα, 

δουλεύω σε ομάδες 

στην τάξη μου.  

      1                       2        3          4          5 6 

44. *Χρησιμοποιώ τις 

ιδέες των μαθητών 

για να φτιάξω τα 

μαθητικά σχέδια 

εργασίας (projects). 

      1                        2 3 4 5 6 

45. *Σχεδóν πάντα, 

προσαρμóζω τη 

διδασκαλία μου στις 

ατομικές ανάγκες 

των μαθητών. 

      1                        2  3 4 5 6 

46. *Σχεδóν πάντα, 

χρησιμοποιώ 

μεθóδους 

διδασκαλίας που 

ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση των 

μαθητών. 

      1                       2 3 4 5 6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 

Αρχική Κωδικοποίηση-Υπομνήματα (memos) 

Αρ. Συνέντευξης: 5                                          Εκπαιδευτικός: Ε6 

Ερ.: Μπορείς να μου αναφέρεις  έτσι κάποια χαρακτηριστικά και πιο 

συχνά περιστατικά προβληματικής συμπεριφοράς που εκδηλώνονται; 

E6. Ναι κάποια συχνά έχουν να κάνουν με μία εεε… με μια  

συμπεριφορά έτσι που δυσκολεύει το μάθημα εεε…δημιουργεί έτσι 

μία αναστάτωση και αναταραχή και παρ’ όλες τις συστάσεις και τις 

παραινέσεις τα παιδιά δεν..εε.. δεν… ανταποκρίνονται σ’ αυτό. 

Προσπαθείς να βρεις πάντα χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους να το 

χειριστείς  αυτό. 

Ερ. Που πιστεύεις ότι οφείλονται…εε.. μετά έτσι από χρόνια 

εμπειρίας; 

Ε6. Μμ… ενδεχομένως να έχει να κάνει μεεε.. με …. προβλήματα 

που έχουν τα παιδιά στο σπίτι, ενδεχομένως να έχει να κάνει κάποιες 

φορές με το γεγονός ότι  και στην τάξη παρασύρονται από άλλα 

παιδιά και δημιουργείται έτσι μια πιο έντονη αναταραχή…άλλες 

φορές μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι συχνά το μάθημα είναι 

έτσι επίπεδο,   flat… και δεν έχει..εε. δεν τους ενδιαφέρει ίσως. 

Φαντάζομαι ότι …φαντάζομαι ότι …σίγουρα υπάρχουν και άλλοι 

λόγοι ,αλλά όταν δεν έχεις ας πούμε ένα χώρο κατάλληλο, όταν δεν 

έχεις και κάποιο μέσο[…]εεε  

Ε6. Λίγο πιο , Λίγο πιο έτσι εε[… ] διαδραστικό,  δεν είναι εύκολο να 

έχεις το ενδιαφέρον των παιδιών αμείωτο[…]45-50 λεπτά. 

2
η
 Ερώτηση:  Πολύ ωραία. Εσύ Μ. νιώθεις ικανή να διαχειρίζεσαι με 

άνεση και επάρκεια ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής σου και έτσι… από πού 

πηγάζει το αίσθημα αυτό της επάρκειας; 

Ε6. Δε μπορώ να το πω αυτό με απόλυτο τρόπο. Κάποιες φορές αρκεί 

να τους φέρω στο φιλότιμο ή να τους πλησιάσω στο διάλειμμα και να 

τους πω πόσο εε. […]πόσο ενοχλητική ήταν η συμπεριφορά τους και 

πόσο με δυσκολεύει[…] και πόσο με απασχολεί και το σκέφτομαι 

αυτό… και τι μπορούμε να κάνουμε  

                         

  

memo 

Μορφές προβληματικής 

συμπεριφοράς : 

-αναστάτωση 

-αναταραχή  
-μη συμμόρφωση 

-ανυπακοή στις 

παραινέσεις 

memo 

αίτια εκδήλωσης 

προβληματικής 

συμπεριφοράς 

-προβλήματα οικογενειακά 

-παρακίνηση από άλλους 

συμμαθητές 

-απουσία ενδιαφέροντος 

για το μάθημα 
-έλλειψη μέσων και χώρου 

για διαδραστικό τρόπο 

διδασκαλίας 

 

memo 
αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας 

γενικό: 

όχι απόλυτα ικανή να τα 
διαχείρίζαται όλα 

πρακτικές: 

-ενεργοποίηση του φιλότιμου 

-συζήτηση για επίλυση του 
θέματος και του προβλήματος 

-αξιοποίηση της καλής 

πλευράς τους με το πλησίασμα 

το επικοινωνιακό 
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Διαδικασία κωδικοποίησης ποιοτικής έρευνας 

Διαδικασία 

Κωδικοποίησης                        

Αρ. συνέντευξης:7     

 

Εκπαιδευτικός:Ε5 

 

 

Κείμενο: Κωδικοί: 

 
Ερευνήτρια: Αν δεν είναι υποστηρικτικό το 

κλίμα από το  σχολείο νιώθεις λιγότερο 

αποτελεσματικός στην τάξη; 

 

 

 

Ε6. Αυτό αν είναι σε ποσοστό εκατό τοις 

εκατό!Δηλαδή, αν δε με καλύψει εμένα 

μία απόφαση συλλόγου – βασικά αυτή 

είναι η αιτία του κακού τώρα που λέμε 

για μένα, δε ξέρω τι λένε παρακάτω οι 

ερωτήσεις-αλλά εγώ σ’ αυτό είμαι 

κάθετος. Αν δε ξέρω ότι θα με 

υποστηρίξει ο σύλλογος τι θα μπορέσω 

να κάνω;;; Τίποτα! Απλώς θα είμαι 

τροφή για τα πολυβόλα! Όταν οι μαθητές 

γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πάθουν 

τίποτα, εγώ τι πρέπει να κάνω; Τίποτα δε 

μπορώ να κάνω. Και αυτή είναι η αιτία 

του κακού όλων των μαθημάτων. Αυτή 

είναι η αιτία του κακού. Η μη υποστήριξη 

από το σύνολο. Αυτό πιστεύω εγώ. 

 

 

 

Αίτια μη αποτελεσματικής διαχείρισης 

της τάξης 

 

Απουσία υποστήριξης από το Σύλλογο 

Καθηγητών 

  
Αδυναμία των καθηγητών να διαχειριστούν 

τέτοια φαινόμενα. 

 
Ο εκπαιδευτικός νιώθει εκτεθειμένος στους 
μαθητές του 

 

 

4
η
 ερώτηση: Ωραία. Ε6 πιστεύεις ότι η 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης είναι 

συνώνυμη με την πειθαρχία; Δηλαδή είναι το 

ίδιο πράγμα για σένα; 

 

 

Ε6. Όχι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο η 
πειθαρχία, άλλο διαχείριση τάξης.Διαχείριση 

τάξης σημαίνει έχω και προσωπικές επαφές 

με τους μαθητές στο διάλειμμα , θα πούμε 

και κάτι παραπάνω, θα δημιουργηθεί και μία 
θετική αύρα ας το πούμε γύρω από το 

πρόσωπό μου , μία πιο προσωπική  επαφή με 

τους μαθητές .Είναι χίλια δυο πράγματα που 
συμμετέχουν. Αλλά μπορεί αυτό να το 

πετύχει κάποιος με τα δεκαοχτώ άτομα και 

με τα δύο αν δεν το πετύχει θα μπει μετά 
στην πειθαρχία. Κι η πειθαρχία φέρνει μετά 

άλλα πράγματα .Η πειθαρχία λοιπόν, για να 

Σχέση πειθαρχίας και Διαχείρισης της 

τάξης 

Διαχείριση σημαίνει: 

-προσωπικές επαφές 

 

-θετική αύρα και χημεία μεταξύ 

καθηγητών -μαθητών 

 

Επισήμανση: 

στόχος είναι να επιτευχθεί η διαχείριση 

με όλη την τάξη. 

Αν όμως από τους πολλούς οι δύο 
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εφαρμοστεί η πειθαρχία χρειάζεται η στήριξη 

από το σχολείο και βασικά από τη διεύθυνση 
του σχολείου. Διότι μπορεί να τα κάνεις όλα 

καλά με τους υπόλοιπους και να είσαι μία 

χαρά και να είναι δύο ή τρία άτομα που να 
μη να μη μπορούν να πειθαρχήσουν, να μην 

έχεις καμία υποστήριξη και  προηγούμενη 

δουλειά που έχεις κάνει με τους δεκαοκτώ να 

μην έχει κανένα αποτέλεσμα, διότι δε 
δημιουργείται μαθησιακή ατμόσφαιρα. Δε 

δημιουργείται μαθησιακή ατμόσφαιρα, δε 

δημιουργείται και μαθησιακή ατμόσφαιρα 
κρίμα η σχέση με τους άλλος και 

υποβιβάζεσαι και στα μάτια των άλλων που 

έχεις μία προσωπική σχέση , λόγου το ότι δε 
μπορείς να διαχειριστείς την τάξη από τα 

φαινόμενα της απειθαρχίας των δύο τριών 

ατόμων. Αυτό είναι το κακό, ότι υποφέρουν 

κάποιοι άνθρωποι χωρίς να φταίνε[…]και εεε 
δεν τους υποστηρίζει κάποιος, δεν τους 

καλύπτει κάποιος! Εγώ προσωπικά 

αισθάνομαι πολύ εκτεθειμένος απέναντι σε 
ανθρώπους που έρχονται για να μάθουν και 

δε μπορούν να μάθουν!Αυτό το πρόβλημα 

της εκπαίδευσης… ναι.. 

 

δημιουργούν θέμα τότε επιβάλλεται η 

πειθαρχία. 

πειθαρχία: συνέπεια της μη υποστήριξης 

από τη διεύθυνση και το Σύλλογο 

(Επαναφορά) 

  

-το μαθησιακό κλίμα το διαμορφώνει ο 

εκπαιδευτικός 

 

-το διαχειριστικό - παραβατικό θέλει 

υποστήριξη και κοινή αντιμετώπιση, 

διαφορετικά αποδομεί και το έργο του 

εκπαιδευτικού: 

=τον εκθέτει 

=προβάλλει ανεπάρκεια 

=ζημιώνει το μαθησιακό κλίμα με 

αποτέλεσμα: 

*αποπροσανατολίζει τον εκπαιδευτικό 

και παιδαγωγικό χαρακτήρα του 

σχολείου(ερμηνεία ερευνήτριας) 

 

Επισήμανση: 

στόχος είναι να επιτευχθεί η διαχείριση 

με όλη την τάξη. 

Αν όμως από τους πολλούς οι δύο 

δημιουργούν θέμα τότε επιβάλλεται η 

πειθαρχία, που δεν είναι το ζητούμενο. 

Επαναλαμβανόμενοι κωδικοί:  

Μη υποστήριξη από το Σύλλογο και τη 

Διεύθυνση=αναποτελεσματική 

διαχείριση τάξης 

 



 

 

 

 

Θεματικοί άξονες, κατηγορίες και ερμηνευτικοί κωδικοί με το προφίλ του κάθε 

συμμετέχοντα εκπαιδευτικού (για τον κάθε εκπαιδευτικό δημιουργήθηκε αντίστοιχος 

πίνακας) 

Προφίλ εκπαιδευτικού Εκπαιδευτικός: Ε1 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Έτη υπηρεσίας: 17 

Ειδικότητα: Μηχανολόγος 

Μεταπτυχιακό: Ναι 

Επιμορφώσεις: Ναι 

Σχέση εργασίας: Μόνιμη 

Σχολική μονάδα: Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. 

 

1ος θεματικός άξονας 

Αυτό-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών (ΑΕ) 

Κατηγορίες Κωδικοί 

1.  Αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητας 

Αρκετά ικανοποιητικό 

2. ΑΕ στις Διδακτικές Στρατηγικές 

(ΔΣ) 

 

 ευελιξία και επεξηγητική 

επάρκεια 

 αξιοποίηση των δικών τους 

εμπειριών και γνώσεων 

 Ικανότητα εκπαιδευτικού να 

αναδιπλώνεται και να 

εξατομικεύει τη διδασκαλία στις 

γνώσεις, αλλά και στις εμπειρίες 

των μαθητών 

 

3. ΑΕ στη Διαχείριση Τάξης (ΔΤ) Ενήλικοι μαθητές: σπάνια φαινόμενα 

διασπαστικής συμπεριφοράς 

 

Διατάραξη της ροής του μαθήματος μόνο  

από:  

 εμμονή στην άποψή τους 

 διαφωνία χωρίς διάθεση να δούνε 

κι άλλη οπτική 

 

4.  ΑΕ και Μαθητική Εμπλοκή (ΜΕ)  επιμονή στη συνεργασία μαθητών 

 εύρεση τρόπων για να επιτευχθεί 

η συνεργατικότητα με παροχή 

κινήτρων 

 συμμετοχικές πρακτικές 

 προσαρμογή διδασκαλίας 

ανάλογα με το προφίλ των 

ενηλίκων 



 

 

 

Δεν επηρεάζει αρνητικά η μη συμμετοχή 

τους-Προβληματίζει όμως 

5. Πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 
 εμπειρία πολυετής 

 ανάκληση γνώσεων από 

επιμορφώσεις και ημερίδες 

6.  Στοιχεία προσωπικότητας  των 

εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. 

Δυνατά στοιχεία 

 Μεθοδικότητα 

 ευελιξία σε θέματα επιβολής 

 προσαρμογή του ρυθμού 

διδασκαλίας στις ανάγκες των 

μαθητών 

 κατανόηση των προβλημάτων 

τους (είναι ενήλικοι-έχουν 

υποχρεώσεις) 

Αδύνατα στοιχεία 

 αυταρχικότητα 

 

2ος θεματικός άξονας 

Η σημασία της Διαχείρισης της τάξης  

7. Νοηματοδότηση της διαχείρισης 

της τάξης  

Απαραίτητη: δε γίνεται μάθημα, δεν 

επιτυγχάνεται κανένας μαθησιακός 

στόχος 

8. Πειθαρχία και Διαχείριση της 

τάξης 

Η Διαχείριση της τάξης είναι έννοια 

συνώνυμη με την Πειθαρχία 

-θέσπιση κανόνων 

-όλα είναι κανόνες 

- η εκπαιδευτική διαδικασία δεν προχωρά 

χωρίς κανόνες 

(και σε μικρές και μεγάλες ηλικίες) 

9. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση της τάξης 

Εξωτερικοί και εσωτερικοί 

παράγοντες: 

 

 Αλληλένδετοι 

 

 Δυναμική διαδικασία η μάθηση, 

όχι στατική 

 

 Σημαντική η υποστήριξη από το 

διοίκηση και το Σύλλογο, αλλά 

και θέμα προσωπικής ικανότητας. 

Συνδυασμός. 

 

10.  Η επίδραση της επιτυχημένης ή 

αποτυχημένης κρίσης στη 

διαχείριση της τάξης αναφορικά 

με την ΑΕ των ΕΠΑ.Λ. 

Αποτυχημένη: την προβληματίζει, 

ευελιξία για να την αντιμετωπίσει 

Επιτυχημένη: ενδυνάμωση 

συναισθηματική και επαγγελματική 

3ος θεματικός άξονας 

Προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης 



 

 

 

11. Στόχοι Διδασκαλίας και 

Διαχείριση της Τάξης – δυσκολία 

επίτευξης στόχων 

1ος καθορισμός ιεραρχίας 

(ποιος είναι ο μαθητής και ποιος ο 

καθηγητής-είναι ενήλικοι) 

2ος  στόχοι διδακτικοί, μαθησιακοί 

Ο 1ος δύσκολος* 

12.Επιλογή προληπτικών ή 

παρεμβατικών προσεγγίσεων στη 

διαχείριση της τάξης- αιτιολόγηση 

Δεξιότητα χειρισμού και των δύο, ώστε 

να διατηρούνται οι ισορροπίες της τάξης 

και να μην ανατρέπεται το μαθησιακό 

κλίμα 

 Πρόληψη 

 επίγνωση του κοινωνιογράμματος 

της τάξης, ώστε να αποφεύγονται 

οι εντάσεις 

 ικανότητα δημιουργίας ομάδας 

για την  άμβλυνση διαφορών 

 καθορισμός ρόλων και κανόνων 

από την αρχή και τήρησή τους 

αδιάλειπτη 

4ος θεματικός άξονας 

Ο ρόλος της Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης (ΕΕ) των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ 

13. Η σημασία της επιμόρφωσης σε 

θέματα διαχείρισης της τάξης στα ΕΠΑΛ 

ης της τάξης στα ΕΠΑΛ 

Πολύ σημαντική 

Υπάρχει προκατάληψη για τους μαθητές 

των ΕΠΑΛ: 

Θεωρούνται ζωηροί και αρκετοί 

εκπαιδευτικοί εξ ορισμού αδιαφορούν 

και θεωρούν ότι είναι μάταιο να 

ασχοληθούν-Αλλαγή αντίληψης 
 

Λόγω ειδικότητας και λίγου αριθμού 
μαθητών 

 η επαφή στα ΕΠΑΛ είναι πιο 

στενή 

 πιο πρόσφορη η ανίχνευση 

στοιχείων του χαρακτήρα 

Μέσα από επιμορφώσεις μπορεί να γίνει 

και πιο αποτελεσματική η  διαχείριση στη 

τάξη 

 

14.Προσωπικό όφελος από την  

επιμόρφωση στη διαχείριση της τάξης 
 ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών 

 γνώση τεχνικών αντιμετώπισης 

προβλημάτων, που δεν έχεις 

σκεφτεί 

 

5ος θεματικός άξονας 

Η συμβολή του Θεσμού ΜΝΑΕ στη Διαχείριση της τάξης 

15.Συνδιδασκαλία και ΔΤ  δε μένει πίσω η διαδικασία 

 διευκόλυνση των καθηγητών στη 

διαχείριση της τάξης-τα τμήματα 

είναι πολυπληθή στα μαθήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

γενικής παιδείας 

 ενίσχυση των μαθητών με 

γνωστικές δυσκολίες και τόνωση 

του αισθήματος της 

αυτοπεποίθησης  

16.Θεσμός Συμβούλου-Καθηγητή και ΔΤ Σύμβουλος –καθηγητής σε  συνεργασία 

με τον ψυχολόγο: 

 συναισθηματική υποστήριξη του 

μαθητή 

 εξωτερίκευση προβλημάτων 

/δημιουργία επαφής -γέφυρας με 

τον καθηγητή 

 η παρέμβαση του διευθυντή πιο 

απρόσωπη και αναποτελεσματική 

 ο καθηγητής γνωρίζει τα παιδιά 

καλύτερα 

17.Θεσμός ψυχολόγου και ΔΤ  δυνατότητα βελτίωσης και 

θετικής εξέλιξης των μαθητών 

μέσα στην τάξη με την παρουσία 

ψυχολόγου  

 

 παρακολούθηση της 

συναισθηματικής ωρίμανσης των 

μαθητών και της αλλαγής τους  με 

την υποστήριξη του ειδικού , 

αλλά και του συμβούλου 

καθηγητή κατά τη διάρκεια της 

τριετούς φοίτησης τους. 

 

18. Γενική αποτίμηση ΜΝΑΕ - 

Προτάσεις 
 λειτούργησε θετικά  

 απουσία ψυχολόγου την τρέχουσα 

σχολική χρονιά-αρνητικό 

πρόταση: επέκταση του θεσμού και σε 

όλες τις τάξεις του λυκείου 

 


