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1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν έρεη θέξεη ζην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα σο ην ρακειφηεξν θαη πιένλ 

νπζηαζηηθφ επίπεδν άζθεζήο ηεο (Gray et al., 1999, Μαηζαίνπ, 2000,  Bryk & 

Schneider, 2004, Elmore, 2004, James et al.,2006, Eurydice, 2007, Hopkins, 2007, 

Μπαγάθεο, Γεκεξηδή & ηακάηε, 2007).  

ηε ινγηθή απηή εληάζζνληαη αηηήκαηα φπσο: 

 Ζ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ (school improvement) 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ (school effectiveness) 

 Ζ κεγαιχηεξε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (school autonomy)  

 Ζ απφδνζε θνηλσληθήο ινγνδνζίαο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα (school 

accountability) ή 

 Ζ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο βάζε δεδνκέλσλ (evidence based 

education policy). 

Πνιιά απφ απηά ηα αηηήκαηα ζπλαξζξψλνληαη ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

απηναμηνιφγεζεο (self evaluation) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παιαηνθξαζάο θ.ά, 1997, 

νινκψλ, 1999, Koulaidis & Kotsira, 2004, Mac Beath, 2005). Σα ζπζηήκαηα απηά 

δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα: 

 δηεξεπλά ζπιινγηθά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηεο 

 εληνπίδεη δπλαηέο θαη αδχλαηεο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (strengths and 

weaknesses)  

 δηακνξθψλεη έλα ζπιινγηθφ φξακα θαη ζρέδην γηα ηε βειηίσζή ηεο, ζην νπνίν 

έρνπλ δεζκεπζεί φινη νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ εληφο ηεο, θαη ηέινο λα  

 παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζρεδίσλ βειηίσζήο ηεο (ζρέδηα δξάζεο) θαη λα παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά 

φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Οη ζεσξεηηθέο βάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηναμηνιφγεζεο αλάγνληαη ζηηο έλλνηεο ηνπ 

ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη (learning organization) θαη ηεο έξεπλαο 

δξάζεο (action research). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαδεηρηεί ν δηεξεπλεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο απηναμηνιφγεζεο θξίλεηαη πξνεγνπκέλσο ζθφπηκν λα εθηεζνχλ ελ 

ζπληνκία νη πξναλαθεξφκελεο δπν ζεκειηαθέο έλλνηεο.  
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2. Ζ ζρνιηθή κνλάδα σο νξγαληζκόο πνπ καζαίλεη 

Ζ βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί κηα δηαξθή πξφθιεζε (Reynolds, 2001). 

Ζ βειηίσζε απηή είλαη ζαθέο φηη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ε ζρνιηθή κνλάδα 

λα έρεη απνθηήζεη κηα ζαθή γλψζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θπξίσο ρσξίο κηα ζαθή αίζζεζε ηνπ πνχ βξίζθεηαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά απφ ηελ Πνιηηεία. 

Με άιια ιφγηα, θακία αιιαγή θαη θακία επνκέλσο βειηίσζε δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ρσξίο ε ζρνιηθή κνλάδα λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη 

(learning organization).  

Ζ έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη πξνέθπςε απφ ηε ζπζηεκηθή αλάιπζε 

νξγαληζκψλ θαη ζπλνςίδεηαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Senge (1990) ζε πέληε 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 πζηεκηθή ζθέςε: θέςε πνπ ζπλδπάδεη γλψζε απφ πνιιά δηαθνξεηηθά 

πεδία θαη πνπ εζηηάδεη ζην ζχλνιν παξά ζηα κέξε, πξνρσξψληαο πέξα απφ ηα 

γεγνλφηα, ζηηο ππνθείκελεο δνκέο θαη ζηα αίηηα πνπ ηα παξάγνπλ. 

 Γηαξθήο αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλόηεηαο: Καιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ ζηνλ νξγαληζκφ λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

κέζσ ηεο δηαξθνχο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο.  

 Δπαλεμέηαζε λνεηηθώλ κνληέισλ θαη πξναληηιήςεσλ: Πξφθεηηαη γηα 

ζηάζε πνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θαη δεκηνπξγεί επίγλσζε ζε φινπο φηη 

ρεηξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα λνεηηθά κνληέια θαη αληηιήςεηο, νη νπνίεο είλαη 

πηζαλφλ λα εκπνδίδνπλ ηελ αιιαγή θαη ηε κεηεμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ 

(Argyris, 1982).  

 Οκαδηθή κάζεζε: Αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο αξρήο «ν έλαο καζαίλεη απφ ηνλ 

άιιν» κέζσ κηαο δηαξθνχο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ πξάμε (αληαιιαγή εκπεηξηψλ κέζσ ηνπ κνληέινπ 

―peer to peer training‖). 

 Κνηλό όξακα: Αθνξά έλα θνηλά ζπλνκνινγεκέλν φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ απερεί σο θνηλή ζπληζηακέλε ηα επηκέξνπο νξάκαηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ 
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νξγαληζκνχ. Δίλαη ην ηειηθφ ζεκείν επίηεπμεο, πξνο ην νπνίν θαηαηείλνπλ νη 

ελέξγεηεο φισλ γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με άιια ιφγηα πξφθεηηαη 

γηα ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο φινπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν Senge (1990) ραξαθηεξίδεη ελ ηέιεη έλαλ νξγαληζκφ σο 

καλζάλνληα φηαλ ―δηαξθψο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηακνξθψλεη ν ίδηνο ην 

κέιινλ ηνπ‖ (ζ. 14). πκπιεξσκαηηθά κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, νη Leithwood & Aitken 

(1995, ζ. 63) νξίδνπλ έλαλ νξγαληζκφ σο καλζάλνληα φηαλ απνηειείηαη ―απφ κηα 

νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη έρνπλ θνηλέο επηδηψμεηο θαη νη νπνίνη ζπιινγηθά 

δεζκεχνληαη λα αμηνινγνχλ δηαξθψο ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

επηδηψμεσλ έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα 

γηα απηφ‖. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Keating (1995), ζηελ νπζία έλαο νξγαληζκφο πνπ 

καζαίλεη έρεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί, λα αλαιχεη θαη λα 

αμηνπνηεί ζεηηθά πξνο φθειφο ηνπ ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

ιεηηνπξγεί.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη έρεη αξρίζεη, ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία, λα βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

κάιηζηα κε νινέλα θαη κεγαιχηεξε έληαζε  (Fullan, 1993, Kofman & Senge, 1993,  

Cousins, 1996, Diggins, 1997, Mulford, 1998).  

Ο Johnston (1998), κεηαθέξνληαο ην κνληέιν ηνπ Senge (1990) πνπ πξναλαθέξζεθε, 

εληφπηζε κέζα απφ ηε κειέηε αξθεηψλ ζρνιείσλ ζηε Μ. Βξεηαλία ηέζζεξα θεληξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: 

1. Ζ χπαξμε ζπκπεξηιεπηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ 

2. Ζ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο 

3. Δλζσκαησκέλεο ζηε ινγηθή θαη ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη 

4. Ζγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε. 
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Με βάζε κηα επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Sillins et al., 2000) 

πξνθχπηνπλ επηά ζπλνιηθά δηαζηάζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην ραξαθηεξηζκφ κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο σο νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη: 

 Δπηζθόπεζε ηνπ πεξηβάιινληνο: Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζθνπφ έρνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππαγνξεχεη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε επξχηεξα (π.ρ. 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αχμεζε ηεο θηψρεηαο θ.ιπ.). 

 Όξακα θαη ζηόρνη: Αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαη ζηελ 

πηνζέηεζε θνηλνχ νξάκαηνο θαη επηκέξνπο ζηφρσλ σο ζεκείσλ αλαθνξάο 

ηεο δξάζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ φια ηα 

κέιε ηνπο.  

 πλεξγαζία: Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα ζρνιηθή κνλάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε «αλνηθηνχ» πλεχκαηνο (openness) θαη 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θαηά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ζπλεξγαζίεο.  

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη δηαθηλδπλεύζεσλ (risks): Αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη 

αλνηθηφ ζε αιιαγέο θαη αηζζάλεηαη ειεχζεξν λα πεηξακαηηζηεί κε ζηφρν 

ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε ζπιινγηθή βειηίσζε.  

 Αλαζεώξεζε - Αμηνιόγεζε: Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ηα πξνγξάκκαηα 

θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαζεσξνχληαη, 

αμηνινγνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη.  

 Αλαγλώξηζε θαη ελδπλάκσζε: Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ππάξρεη εηιηθξηλήο αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο 

πξσηνβνπιίαο θαη ηεο επίηεπμεο επηηπρψλ απνηειεζκάησλ.  

 πλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελζάξξπλζε, 

επθαηξίεο θαη ηα κέζα πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπκκεηέρνπλ δηαξθψο ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη έηζη λα κπνξνχλ λα 

αλαλεψλνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο.  
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Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ ζαθέο φηη ε απηναμηνιφγεζε σο θαη‘ 

εμνρήλ δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ απηνγλσζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη αθ‘ εαπηήο κηα δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ απφ παζεηηθφ δέθηε πξνεηιεκκέλσλ απνθάζεσλ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν, φπσο είλαη ζήκεξα, ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ πξαγκαηηθά καζαίλεη 

θαη κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ, κέζα βέβαηα ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

3. Ζ έξεπλα δξάζεο: αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν ζηφρνο ηεο απηναμηνιφγεζεο δελ είλαη κφλν ε απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά ελ ηέιεη ε αιιαγή ηεο κέζσ 

ζρεδίσλ δξάζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζηηο δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ηεο, φπσο απηέο 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο, φπσο απνθαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηελεξγνχλ 

έξεπλα δξάζεο, ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ 

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ σο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, ζε κηα πνξεία 

ζπλερψλ επάιιεισλ εξεπλεηηθψλ θχθισλ. ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλεηψλ 

είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, λα 

εξκελεχζνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο, λα δηαγλψζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο πξννπηηθέο επίιπζήο ηνπο. Οπζηαζηηθά κε ηελ έξεπλά ηνπο 

παξεκβαίλνπλ γηα λα βειηηψζνπλ φρη κφλν ηελ πξαθηηθή ηνπο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

κέζα ζηηο νπνίεο δξνπλ σο εθπαηδεπηηθνί. 

Απφ ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ έξεπλα - δξάζε 

επηιέγνπκε ηνλ επφκελν σο ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ: 

«Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο ηξφπνο λα νξίζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε ηε ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο καο ππφζηαζεο αιιά 

ζπάληα επηδξνχλ ζηελ πξαθηηθή καο… Ζ έξεπλα δξάζεο μεθηλά ζε κηθξή θιίκαθα κε 

έλα πξφζσπν πνπ επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο ζηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο. Απνθηά  

νξκή κέζσ ηεο εκπινθήο άιισλ αηφκσλ σο ζπλεξγαηψλ. Δμαπιψλεηαη θαζψο ηα άηνκα 

ζηνράδνληαη πάλσ ζηε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, νξίδνληαο σο βαζηθή αξρή ηνπο λα 
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κνηξάδνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν θαζέλαο. Μπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζηε δηακφξθσζε κηαο απηνθξηηηθήο θνηλφηεηαο: επαγγεικαηίεο κε 

δηεπξπκέλεο ηθαλφηεηεο, κε ηελ θαιχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ» (Lomax, 1990, ζ. 10). 

Ζ έξεπλα - δξάζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμεο αιιαγήο θαη 

βειηίσζεο ζηελ ηνπηθή θιίκαθα ηνπ ζρνιείνπ (Αltrrichter, Posch, & Somekh, 2001). 

Βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ (θπξίσο βέβαηα 

πνηνηηθνχ ηχπνπ) θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αλαζηνραζηηθή δηεξεχλεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξαθηηθψλ ζην ζρνιείν, κε ζηφρν ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζή ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε επηιέγεηαη εθείλε ε κεζνδνινγία ε νπνία θαζηζηά ηελ έξεπλα εθαξκφζηκε 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θνηλνπνηήζηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Σα δπν πην δηαδεδνκέλα κνληέια δηελέξγεηαο έξεπλαο - δξάζεο είλαη ηα εμήο: 

 ηνπ K. Lewin: ε έξεπλα - δξάζε παξνπζηάδεηαη σο κηα ζπεηξνεηδήο θίλεζε κε 

ηέζζεξηο θάζεηο (ζρεδηαζκφο–δξάζε–παξαηήξεζε–ζηνραζκφο). 

 ηνπ St. Kemmis: Βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ Lewin αιιά πξνζζέηεη ηελ 

επαιιειία ησλ θχθισλ ηεο ζπείξαο. 

Μέζα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ν εθπαηδεπηηθφο αλαγνξεχεηαη ζε 

αλαζηνραδφκελν επαγγεικαηία (reflective practitioner), ν νπνίνο αθνχ δηεξεπλήζεη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα εκπιαθεί ζε ζπκκεηνρηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαη ζηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Zuber-Skerritt, 1996). 

Σα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο-δξάζεο 

απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο είλαη φηη: 

 επηθέξεη αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο 

 απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

 απμάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηάμε 

 απμάλεη ηελ πξνδηάζεζε γηα αλαζηνραζκφ 

 αιιάδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

 βειηηψλεη ηελ αληηζηνηρία ζεσξίαο θαη πξάμεο 

 δηεπξχλεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσλία. 
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Σα ζρέδηα δξάζεο απνηεινχλ ην απνηέιεζκα ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θχθινπ ηεο 

έξεπλαο - δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα θνηλά ζπκθσλεκέλα θαη απνδεθηά ζρέδηα πνπ 

ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηα επφκελα βήκαηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο παξάιιεια κε ηα 

βήκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο (δηαδηθαζίεο, πφξνπο θ.ιπ.) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζηηο δπν ζεκειηαθέο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο έλλνηεο ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη θαη ηεο έξεπλαο-

δξάζεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ζηε βάζε ηεο 

κηα ακηγψο εξεπλεηηθή ή θαιχηεξα δη-εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη αθελφο 

κελ ηελ αλάπηπμε απηνγλσζίαο γηα ην πνχ βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη αθεηέξνπ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

Με ηελ έλλνηα απηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα εξγαιεία, ηε κεζνδνινγία θαη ηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ αληίζηνηρεο 

δεμηφηεηεο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαη επνκέλσο 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζνδνινγίεο ηνπ πεδίνπ ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ (Anfara, Brown & Mangione, 2002, Ary, Jacobs, & Sorensen, 2010). 

ηνηρεία κεζνδνινγίαο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη έλα ζρνιείν ζην πιαίζην ηεο 

απηναμηνιφγεζεο δίλνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ παξφληνο ηφκνπ. Παξέρεηαη επίζεο 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα εθηελέζηεξε κειέηε ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ έξεπλαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Χζηφζν ζηε ζπλέρεηα είλαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα απφ 

ηα εξγαιεία απηά είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηεξεχλεζε θξίζηκσλ 

παξακέηξσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φπσο ελδεηθηηθά είλαη: 

 ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο (νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ) 

 ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ε επηκφξθσζε καζεηψλ θαη γνλέσλ  

 ε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ  

 νη ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο (εληζρπηηθή δηδαζθαιία) 
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4. Ο εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο (νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζρεηηθή κε ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία βηβιηνγξαθία 

πξνηείλεη ηε κεηάβαζε απφ κηα γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ δηνίθεζε πνπ δίλεη έκθαζε 

θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ θεληξηθά απνζηειιφκελσλ δηνηθεηηθήο θχζεσο εληνιψλ 

ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε κηα παηδαγσγηθνχ ηχπνπ εγεζία (instructional 

leadership) πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν (Κσλζηαληίλνπ, 2002, Lashway, 2002, 

Hargreaves & Fink, 2006). 

Χζηφζν κηα ηέηνηνπ ηχπνπ κεηάβαζε ζηελ πξάμε αλαγθαζηηθά ζπλνδεχεηαη κε κηα 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε φισλ ησλ πηπρψλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ άπηνληαη ηνπ ππξήλα κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπνκέλσο, ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπλαίλεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνο δηεξεχλεζε ζηνηρεία πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο αθνινπζεηέεο 

κεζνδνινγίεο θαη παξάιιεια λα παξέρνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο κεζνδνινγηθέο 

εγγπήζεηο γηα ηελ ακεξνιεςία, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ.  

ην ίδην επίπεδν πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

κε φισλ ησλ εηδψλ ηηο κεζνδνινγίεο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηφ είλαη 

απαξαίηεην ψζηε ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο λα ππάξρεη ε πιήξεο εηθφλα γηα φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο. Μφλν ν ζπλδπαζκφο 

επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο επηκέξνπο κεζνδνινγηθέο νδνχο 

(ηξηγσλνπνίεζε) κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ζηαζεξή βάζε επάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα 

νηθνδνκεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξάιιεια, ζα 

πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα δηαζθαιίζεη ηελ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξε ζπδήηεζε γηα ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ, πνπ είλαη πάληνηε 

έλα αλνηθηφ δήηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επηιπζεί κε ηελ αλαδήηεζε ηεο επξχηεξεο 

δπλαηήο δηππνθεηκεληθήο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Δπηπιένλ θξίλεηαη ζθφπηκνο ν ρεηξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα ηαπηνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο κε πιήξε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα 

εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. Μάιηζηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεκαληηθή 

δηαζθάιηζε ζα απνηεινχζε ε αλσλπκία θαηά ηε ζπιινγή ηέηνηνπ ηχπνπ ζηνηρείσλ 

ψζηε ε φιε δηαδηθαζία λα κελ εθιακβάλεηαη σο απεηιή (non threatening) γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ηε δηαξξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

άιισλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 

5. Ζ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Δίλαη ζήκεξα θνηλά απνδεθηφ θαη πνιιαπιά ηεθκεξησκέλν απφ ηε δηεζλή ζπγθξηηηθή 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα φηη ν ππ‘ αξηζκφλ έλα παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο (Eurydice, 2003, OECD, 2005, 

OECD, 2006, Desimone, 2009, European Commission, 2010). Με ηνλ φξν απηφ 

ελλννχκε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο παξαθνινπζψληαο δηαξθψο ηηο εμειίμεηο ζην 

πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη ηηο θαηαιιειφηεξεο 

απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην ζρνιείν.  

Δπηπιένλ έρεη θαλεί φηη ην απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ απηφ βαζίδεηαη φρη ζε επηκνξθψζεηο επί γεληθψλ 

θαη ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ δε βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

εξγαζία, αιιά ζε επηκφξθσζε αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδεηαη (Gardner, 1995). 

Παξάιιεια έρεη θαλεί φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεγηζηνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηά ηεο φηαλ δελ επηηειείηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο αιιά κε ηε κνξθή ζπκκεηνρηθήο δηαβνχιεπζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο 

απφ θξηηηθνχο θίινπο εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Οη παξαπάλσ δπν πξνυπνζέζεηο δηακνξθψλνπλ ην ζχγρξνλν πιαίζην ηεο 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (school based professional development). 

Μάιηζηα ε έξεπλα δείρλεη πσο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ επελδχνπλ θαη πξνσζνχλ απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο είλαη θαη νη πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο (effective schools) (Sammons, Hillman, & Mortimore,  1995).  
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Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη επνκέλσο κε θαζνξηζηηθφ 

ηξφπν ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ δπν 

θπξίσο ηξφπσλ: 

Καη‘ αξρήλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη κέζσ ηεο επηθέληξσζεο ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο ζηηο αδπλακίεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο (αλαηξνθνδνηηθφο ξφινο ηεο απηναμηνιφγεζεο). Καηά δεχηεξνλ, 

κπνξεί κέζσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπιινγηθήο αλαδήηεζεο ιχζεσλ λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Μηα ηδηαίηεξα θαηάιιειε κέζνδνο αλίρλεπζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη απηή ησλ εζηηαζκέλσλ ζπδεηήζεσλ 

(focus groups). Με άμνλεο ζπδήηεζεο ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ ζε κηθξέο νκάδεο (αλά εηδηθφηεηα ή κεηθηέο αλάινγα κε ηα ζέκαηα) λα ηα 

ηεξαξρήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ απφ θνηλνχ ηξφπνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε κέζσ ηεο ζηνρεπκέλεο επηκφξθσζεο ζε απηά.  

Παξάιιεια, κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε 

δηαδηθαζία απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο κέζσ 

ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (satisfaction 

surveys), παξαηήξεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ή παξαθνινχζεζεο έκκεζσλ δεηθηψλ (αλάινγα κε ην ζέκα ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο), νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαδείμνπλ αλάινγα απνηειέζκαηα (π.ρ. 

ιηγφηεξα θξνχζκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο θ.ιπ.). 

 

6. Ζ επηκόξθσζε καζεηώλ θαη γνλέσλ 

Οη γνλείο θαη νη καζεηέο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αλ θαη 

ζπρλά δελ αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ πξάμε. ε κηα επνρή πνπ ην ζρνιείν 

θαιείηαη λα «αλνίμεη» θαη λα ινγνδνηεί γηα ην έξγν ηνπ ζηελ θνηλσλία, έλα 
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νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εκπιέθεη ηφζν ηνπο γνλείο 

φζν θαη ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο θαη βειηίσζεο (Λάκληαο, 2004).  

Γπν σζηφζν είλαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ζην πεδίν απηφ: κε πνην ηξφπν κπνξεί ην 

ζρνιείν λα εκπιέμεη απηέο ηηο νκάδεο ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζε πνηα ζέκαηα ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξψηεκα, κηα θαιή ηερληθή είλαη ε ρξήζε ηφζν πνζνηηθψλ 

φζν θαη πνηνηηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ νη ίδηεο νη νκάδεο. Μάιηζηα θαηαιιειφηεξε ζα 

ήηαλ ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αιιαγψλ κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ή 

εζηηαζκέλσλ ζπδεηήζεσλ κε κηθξφ αξηζκφ γνλέσλ ή/θαη καζεηψλ θαη ελ ζπλερεία ε 

επηβεβαίσζή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηελ απνηχπσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή απνηειεί θαη κηα έλδεημε ζεβαζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηε γλψκε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, ζηνηρείν πνπ ζαθψο κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα ελζαξξχλεη 

ηελ εκπινθή ηνπο.  

Χο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα, ηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ 

ηξηψλ παξαγφλησλ: 

Α)  ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

θάζεο αλίρλεπζεο απηψλ ησλ αλαγθψλ, 

Β)  ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχεη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζηε 

ιχζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη φηη ζα ζπλέβαιε ε επηκφξθσζε γνλέσλ θαη καζεηψλ 

(π.ρ. πξνβιήκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ξαηζηζκφο, εθηεηακέλεο απνπζίεο απφ 

ηα καζήκαηα, ζπρλέο ηξηβέο ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ θ.ιπ.). 

Γ)  ηελ πξφζβαζε ηνπ ζρνιείνπ ζε πεγέο αμηφπηζηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε ζρέζε 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

ζν πεξηζζφηεξν ζπγθιίλνπλ νη ηξεηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηφζν πεξηζζφηεξν 

επηηπρήο αλακέλεηαη λα είλαη ε ζρεηηθή επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα.  
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7. Ζ βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ 

Ζ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο βειηίσζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (Hargreaves, 2004). Μάιηζηα φπσο 

ήδε πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζπρλά ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα έλα λέν 

ζηπι δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο 

ηνπ αθξηβψο ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ην αλαθεξφκελν ζηε βηβιηνγξαθία σο κνληέιν παηδαγσγηθήο εγεζίαο 

(instructional leadership).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα δηδαθηηθψλ ηερληθψλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο 

ησλ αθφινπζσλ πηπρψλ: 

 ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ  

 ηεο ζπλάθεηαο ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ κε ηνπο ζηφρνπο επηκέξνπο 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ (καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνηθηινκνξθία ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη ε ζπλάθεηά ηνπο κε 

ηνπο ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ παξαθάησ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ: 

α)  ηεο παξαηήξεζεο δηδαζθαιηψλ θαη ηεο θξηηηθήο απνηίκεζήο ηνπο, θαη  

β)  ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αξζξνγξαθίαο κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ ζηέξεσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε δηδαθηηθήο ηερληθήο θάησ απφ πεξηζηάζεηο παξαπιήζηεο 

κε απηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε παξαηήξεζε κπνξεί λα πάξεη ην ραξαθηήξα ηεο παξαηήξεζεο 

κηθξνδηδαζθαιηψλ ή νιφθιεξσλ δηδαζθαιηψλ. Μπνξεί δε λα γίλεη κε ηελ 

αιιεινπαξαηήξεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπλαδέιθσλ (αληαιιαγή επηζθέςεσλ γηα 

παξαηήξεζε ζηελ ηάμε) ή κέζσ βηληενζθφπεζεο θαη πξνβνιήο γηα θξηηηθφ 

ζρνιηαζκφ θαη παξαηεξήζεηο.  
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Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε δηδαθηηθήο ηερληθήο κπνξεί λα απνηηκεζεί κε 

βάζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη θαη ηα νπνία κπνξνχλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο λα θαηαγξαθνχλ κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ (ζηαζκηζκέλεο θαη 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο) ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Δπεηδή κάιηζηα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνηηκεζεί κφλν ζπγθξηηηθά κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ινγηθέο εκη-πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ (quasi-

experimental) (ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο νκάδαο εθαξκνγήο) κε 

εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ, είηε ηαπηφρξνλα ζε ηζνδχλακεο νκάδεο καζεηψλ 

(π.ρ. δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ίδηνπ επηπέδνπ) είηε δηαρξνληθά ζε ηζνδχλακεο θνφξηεο 

καζεηψλ, θξαηψληαο σζηφζν ζηαζεξά ή έζησ ρξεζηκνπνηψληαο ηζνδχλακα ηεζη 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

ε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ηε ινγηθή ηεο ινγνδνζίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα παξαθνινπζνχληαη κέζσ πεξηθεξεηαθψλ ή θαη 

εζληθψλ εμεηάζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί άκεζα λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο επίηεπμήο 

ηνπο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ ή αθφκα θαη ζρνιηθφ επίπεδν. Πάλησο θαη απηή 

ε πξνζέγγηζε έρεη δερζεί ζεκαληηθή θξηηηθή θαζψο ζεσξείηαη φηη αθελφο κελ παξέρεη 

κηα επηθαλεηαθή θαη κνλνδηάζηαηε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθεηέξνπ δε - θαη ζην βαζκφ πνπ δηαθπβεχνληαη 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα (π.ρ. θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ, 

ακνηβέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνζέιθπζε θαιχηεξνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, 

ρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ.) - ζηξεβιψλεη ηε δηδαζθαιία θαζψο ζηνρεχεη κφλν ζηελ 

επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηεζη (ην ιεγφκελν θαηλφκελν ηνπ 

―teaching to the test‖) (Λάκληαο, 1997, Elford, 2002). 

 

8. Οη ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο (εληζρπηηθή δηδαζθαιία) 

Αληηζηαζκηζηηθή αγσγή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή αληηθαζηζηνχλ ηε 

ζπλεζηζκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ζθνπφ λα αθπξψζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

αξλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ κεξηθνχο καζεηέο απφ θνηλσληθέο, 

καζεζηαθέο ή άιιεο κνξθέο πζηέξεζεο ή αληζφηεηαο. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη δηαθνξνπνηεκέλα ή εμαηνκηθεπκέλα ηα παηδηά απηά, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα αζζελέζηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, 
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αληηζηαζκίδνληαο ηε κνξθσηηθή ηνπιάρηζηνλ πζηέξεζή ηνπο, είηε πξνιεπηηθά είηε 

δηνξζσηηθά (Βξεηηφο, 2001). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο κπνξεί αθελφο κελ λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ 

νκάδσλ καζεηψλ πνπ ρξήδνπλ ηεο παξνρήο αληηζηαζκηζηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην 

ζρνιείν (π.ρ. εληζρπηηθή δηδαζθαιία), αθεηέξνπ δε ζηελ απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηέηνηαο αληηζηαζκηζηηθήο 

ππνζηήξημεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ην πξψην ζθέινο, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ρξεηάδνληαη πξφζζεηε καζεζηαθή 

ππνζηήξημε.  

Δλ ζπλερεία κέζσ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε απηνχο κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ:  

α) ηα πεδία  

 β) νη ιφγνη ηεο πζηέξεζήο ηνπο θαη  

γ) νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη επηζπκνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ. 

Με βάζε απηή ηε δηάγλσζε κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ νη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ππνζηεξηθηηθήο δξάζεο (π.ρ. πξφζζεηε δηδαζθαιία, πξφζζεηε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε θαη‘ νίθνλ εξγαζία, νκαδηθή ή αηνκηθή ππνζηήξημε θ.ιπ.) κπνξνχλ λα 

αθνινπζεζνχλ αλάινγεο ηερληθέο κε απηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά 

κε ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα έρεη λα ζηεξηρζεί ζε ιηγνζηά κφλν ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ θπξίσο 

πξνθχςεη απφ θάπνηεο επηκέξνπο απφπεηξεο γηα ηελ απνηίκεζε αληηζηαζκηζηηθψλ 

δξάζεσλ ζηα ζρνιεία (Κνξνκειάο, 1985, θνχξα-Κσζηάθε 1992, Πεηξφπνπινο-

Κνξνκειάο 1994, Κνχθνπ-Γέξνπ, 1996). 
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9. Ζ δηάρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο δεδνκέλσλ 

Σν απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκν φρη κφλν ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά επξχηεξα ζην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκππθλψλεηαη κε επζχλνπην ηξφπν ζε κηα 

θνηλήο πξφζβαζεο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξάπεδα δεδνκέλσλ.  

Μέζσ ηεο ηξάπεδαο απηήο, ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα απνθηά ζπγθξηηηθή 

αίζζεζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο ζε ζρέζε κε: 

 ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άιιεο παξφκνηεο 

κε απηήλ ζρνιηθέο κνλάδεο, 

 ην είδνο ησλ ιχζεσλ πνπ νη άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο εθαξκφδνπλ. 

Μάιηζηα ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν ζέκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπληειεί ζηε 

ιεγφκελε κεζνδνινγία ηεο δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ, κεζνδνινγίαο πνπ δηεζλψο 

έρεη αλαγλσξηζηεί σο πνιχ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζην 

πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα αθνξά φινπο πξαθηηθά ηνπο ηνκείο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο (π.ρ. κνληέια δηνίθεζεο θαη θηλεηξνδφηεζεο πξνζσπηθνχ, δηδαθηηθέο 

ηερληθέο, θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλεξγαζίεο ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θ.ιπ.). Σν θνηλφ βαζηθφ ζηνηρείν ησλ δηαρεφκελσλ 

πξαθηηθψλ είλαη αθελφο κελ ε θαηλνηνκηθφηεηά ηνπο θαη αθεηέξνπ ε ηεθκεξησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Ζ δηάρπζε δε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ επηηξέπεη ηε δνθηκή ηνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα (δειαδή ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά), θαη ζε 

πεξίπησζε επαλάιεςε ηεο επηηπρίαο ηνπο, ηελ πηζαλή γελίθεπζή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή έζησ ζε επξχηεξεο νκάδεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ (scaling up).  

Απηή ε απφ θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom-up) δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζεσξείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξνχκελε κέρξη 

ζήκεξα απφ ηα πάλσ θαη κε θεληξηθφ ηξφπν επηρεηξνχκελε εηζαγσγή θαηλνηνκίαο.  

Οη ιφγνη ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηα 

αθφινπζα δπν ζηνηρεία (Papagiannis, Klees & Bickel, 1982): 
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 Οηθεηνπνίεζε ηεο αιιαγήο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άξα αίζζεκα 

κεγαιχηεξεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απηνλνκίαο θαη ρεηξαθέηεζεο παξάιιεια κε 

ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο, 

 Πξνζαξκνγή ηεο αιιαγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

(απφξξηςε ηεο αξρήο ―one size fits all‖). 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ ε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ λα είλαη βηψζηκνπ ραξαθηήξα, 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κέζσ ελφο κεραληζκνχ δεκνζηνπνίεζήο ηνπο, πιήξσο 

πξνζβάζηκνπ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηνη κεραληζκνί 

δεκνζηνπνίεζεο απνηεινχλ: 

 ηα δηαδηθηπαθά παξαηεξεηήξηα εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, 

 νη δηαγσληζκνί αξηζηείαο θαη θαηλνηνκίαο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαη 

 νη δεκνζηεχζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε επαγγεικαηηθά ή/θαη αθαδεκατθά πεξηνδηθά. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη ε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έλλνηα 

ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (school clusters). Σν δίθηπν ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηελ αληαιιαγή, 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ, πξαθηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ (Giordano, 

2008). 
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1. Δηζαγσγή 

 Ζ απηναμηνιφγεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ,  

ζρεδηαζκφ θαη αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί  αληινχλ, επεμεξγάδνληαη,  αλαιχνπλ  θαη απνηηκνχλ 

δεδνκέλα γηα ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη αμηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε  πξνγξακκάησλ 

βειηίσζεο. Εεηήκαηα φπσο νη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, νη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νη ζρέζεηο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ε αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θηι. ζην πιαίζην 

ηεο απηναμηνιφγεζεο απνηεινχλ πεδία ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη θξηηηθήο 

αλαζεψξεζεο ζε ζεσξεηηθφ θαη εθαξκνζκέλν επίπεδν.  

 

Ο θάθεινο ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ έρεη σο ζηφρν ηελ 

ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Παξέρεη ζηνηρεία 

γηα κηα ζεηξά κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ δηεξεύλεζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη παξνπζηάδεη αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα. Σα παξαδείγκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην θάθειν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη έρνπλ 

αληιεζεί απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γηα θαζέλα απφ απηά 

δειψλεηαη ην εηδηθφηεξν πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, φπσο ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ην είδνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επεδίσμε λα ζπιιέμεη, ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζπλφηαλ θ.ιπ.    

Με ηνλ φξν «κέζνδνη θαη εξγαιεία» δηεξεχλεζεο ελλννχκε εθείλεο ηηο πξνζεγγίζεηο 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ζπιιεγνχλ 

δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζνχλ σο βάζε ζπκπεξαζκάησλ θαη εξκελείαο, 

εμήγεζεο θαη πξφβιεςεο (Cohen & Manion, 1997)
 
. Οη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα είλαη 

πνζνηηθέο – ζην πιαίζην ηεο ζεηηθηζηηθήο/ εκπεηξηθήο /θαλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο - ή 

πνηνηηθέο, ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε (Carr & Kemmis, 1997, 

Hitchcock & Hughes, 1989). Οη πνζνηηθέο κέζνδνη άληιεζεο δεδνκέλσλ 

αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο ή κεζαίαο θιίκαθαο κειέηεο, αλαδεηνχλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν 
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ππνζέζεσλ/ ζεσξηψλ. Σα εξγαιεία ηα νπνία αμηνπνηνχλ είλαη θαηά θχξην ιφγν 

θιεηζηά θαη απζηεξά δνκεκέλα επηρεηξψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

«αληηθεηκεληθνχ» θφζκνπ κε πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο, ελψ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη πξννξίδνληαη γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (π.ρ. 

επηζθνπήζεηο, πεηξάκαηα θ.ιπ.) (Robson, 2002).
 
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε  ππαγνξεχεη 

δηεξεπλήζεηο κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. ηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

νκάδσλ, απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί». ηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε, ε ζεσξία δελ πξνεγείηαη ηεο έξεπλαο αιιά πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα. Ζ 

ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε αλνηθηά θαη επέιηθηα εξγαιεία, ελψ γηα 

ηελ αλάιπζή ηνπο αμηνπνηνχληαη θπξίσο εξγαιεία αλάιπζεο ιφγνπ θαη θεηκέλσλ 

(Bryman, 1988, Bernard, 1994).
 
ηηο πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη δχν 

νπηηθέο ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηεο θάζε 

πξνζέγγηζεο (Brewer & Hunter, 1989)
 
.   

ην θάθειν πεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα εξγαιείσλ φρη κφλνλ ηεο ζεηηθηζηηθήο 

έξεπλαο αιιά θαη απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ησλ νπνίσλ 

ε ρξήζε ζηε κηθξή θιίκαθα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ εξκελεία ηεο ζχλζεηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλάινγα κε ηνλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ηνπ ππό δηεξεύλεζε αληηθεηκέλνπ, ην ζρνιείν ζα απνθαζίζεη αλ ζα 

αμηνπνηήζεη ηελ πνζνηηθή, ηελ πνηνηηθή ή κηα κεηθηή πξνζέγγηζε, θαζψο θαη πνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη είλαη πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλεο θαη θαηάιιειεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξίζηαζε. 

Σν εχξνο ησλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζρνιεία θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη κεγάιν θαη επεθηείλεηαη δηαξθψο θαζψο ηα 

ζρνιεία αλαθαιχπηνπλ λένπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, έγθπξνπο θαη 

νηθνλνκηθνχο. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ δελ εμαληιεί ην αληηθείκελν ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη αιιά θαιχπηεη θάπνηεο θεληξηθέο δηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα δηεπξχλεη ηελ 

νπηηθή ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

έρνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο απηναμηνιφγεζεο, λα πξνθαιέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

θαη ηελ παξαπέξα αλαδήηεζε. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαδείγκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν δελ απνηεινχλ «έηνηκα» πξνηεηλφκελα εξγαιεία πξνο 

ρξήζε απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Κάζε εξεπλεηηθφ εξγαιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζην αληηθείκελν θαη ηνπο 

ζηφρνπο  ηεο θαηάζηαζεο πνπ εμεηάδεηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, αλάινγα κε ηελ πηπρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνηίζεληαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηθήο 

ηνπο  ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ην θάθειν παξαδεηγκάησλ δίλνληαη ζπλνπηηθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα γηα ηηο παξαθάησ κεζόδνπο θαη εξγαιεία αμηνινγηθήο έξεπλαο: 

 Δξσηεκαηνιόγην 

 πλέληεπμε  

 Παξαηήξεζε 

 Ζκεξνιόγην 

 Μαγλεηνθώλεζε, Βηληενζθόπεζε 

 Φσηνγξάθηζε 

 Κνηλσληνκεηξηθέο Σερληθέο 

 Σξηγσλνπνίεζε 
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2. Δξσηεκαηνιόγην 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ην 

ππνθείκελν ηεο έξεπλαο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηψο ζε κηα ζεηξά απφ 

πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο γηα θάπνην ζέκα. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, αθνχ είλαη πνιχ 

δχζθνιν ή θαη αδχλαην λα ζέζεη ν εξεπλεηήο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο εθ ησλ 

πζηέξσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα απαληεζεί 

αλψλπκα, θάηη πνπ ελζαξξχλεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ εξσηψκελσλ θαηά ηηο απαληήζεηο 

ηνπο.  

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο δηαηχπσζεο, νη εξσηήζεηο αλακέλνπλ ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο (θιεηζηέο ή αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 

θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο). ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε ξένληα ιφγν. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζπλνδεχνληαη 

απφ ελαιιαθηηθέο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ δνκεκέλεο απαληήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ν  

εξσηψκελνο επηιέγεη εθείλε πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν. πρλά ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζπλδπάδνληαη αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο .  

Τπάξρνπλ ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα ην ζρνιείν πνπ απνθαζίδεη λα αμηνπνηήζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην σο κέζνδν άληιεζεο αμηνινγηθψλ δεδνκέλσλ:  

1. Να επηιέμεη θάπνην ζηαζκηζκέλν  έηνηκν εξσηεκαηνιφγην - εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθεο κε ηππηθνχο βαζκνχο θαζψο θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο.   

2. Να επηιέμεη θάπνην απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη άιινο 

εξεπλεηήο ζε παξφκνηα έξεπλα. ηελ πεξίπησζε απηή ζπρλά απαηηείηαη λα 

γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη νη 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   
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3. Να θαηαζθεπάζεη ην ζρνιείν ην  δηθφ ηνπ απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, αλάινγα 

κε ηηο πηπρέο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη. 

ηελ απηναμηνιφγεζε ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

επηζπκνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ή ησλ 

γνλέσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, αθνχ πξνζδηνξίζνπκε ηνπο 

θεληξηθνχο άμνλεο ελφο ζέκαηνο, κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε έλα εξσηεκαηνιφγην 

κε κηθξφ αξηζκφ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ (4-6 εξσηήζεηο) γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. Γηα ην ίδην ζέκα 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

(κε εξσηήζεηο είηε δηαθνξεηηθέο, αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο, είηε ζρεδφλ ίδηεο κε κηθξέο ίζσο δηαθνξέο ζηε δηαηχπσζε) πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ νη δηαθνξέο ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ γηα ηα ίδηα 

δεηήκαηα.  
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Παπαδείγμαηα Δπυηημαηολογίος 

 

1. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο:  

Δξσηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 
1
 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

           Παρακαλώ βάλτε  Χ    ςτη ςτήλη που ςασ εκφράζει 

Πολύ 
ςυχνά  
   4 

Συχνά 

 
    3 

Κάποιεσ 
φορέσ 
    2 

Σπάνια- 
 Ποτέ 
   1  

1. Στο μάθημά μου εκτόσ από    τη   

διδακτέα  ύλη  προςπαθώ: 

    

α.   

Να κεηαδψζσ θαη επηπιένλ γλψζεηο 

ζπλδένληαο ην αληηθείκελφ κνπ   κε άιιεο 

επηζηήκεο   

    

β.   
Να πείζσ γηα ηε  ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή  

    

γ.   

Να αλαδείμσ θαη λα θαιιηεξγήζσ  ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο  ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ 

    

δ.   
Να βνεζήζσ γηα ηελ ςπρηθή -θνηλσληθή 

αλάπηπμε  

    

ε.   
Να βνεζήζσ ηελ κεζνδηθφηεηα ηεο 

ζθέςεο ηνπο 

    

ζη.   
Να εκπλεχζσ αμίεο (αλνρή, απνδνρή 

εηεξφηεηαο) 

    

2. 
Δθηόο από ηα δηαγσλίζκαηα αμηνινγώ 

ηνπο  καζεηέο θαη κε βάζε:   
    

α. Σηο εξγαζίεο ζην ζπίηη      

β. Σε  ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα     

 γ.  Σηο παξνπζηάζεηο  πνπ θάλνπλ ζηελ ηάμε     

δ. Σηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνπλ      

                                                           
1
 Χατζόπουλοσ, Α.(2011).  Μια πρόταςη αυτοαξιολόγηςησ του ελληνικοφ ςχολείου με βάςη την 
ευρωπαϊκή εμπειρία, ςτην ηλεκτρονικθ διεφιυνςη 
http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_8651.html 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_8651.html
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ε.  Σηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλνπλ     

ζη.  Την κριτική σκέψη και ικανότητα      

3. 

πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

ζηα ζέκαηα  επίδνζεο ησλ καζεηώλ 

/ηξησλ 

    

4. 

Υξεζηκνπνηώ ηα απνηειέζκαηα ηηο 

αμηνιόγεζήο  κνπ γηα λα πείζσ ηνπο 

καζεηέο λα βειηησζνύλ  

    

5. 

Ζ αμηνιόγεζή κνπ είλαη αληηθεηκεληθή  

 

    

α. 

ην κάζεκα  κνπ βνεζψ ηνπο αδχλακνπο 

καζεηέο  
    

β. 

 Δμεηάδσ αλ έρνπλ θάλεη ηηο εξγαζίεο 

ζπηηηνχ, ηηο βιέπσ φιεο 
    

6. ην κάζεκά κνπ :     

α.   Υξεζηκνπνηψ  δηάθνξα κνληέια 

δηδαζθαιίαο 

    

β.   
Σελ καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, 

ζπλεξγαηηθή-πξσηνβνπιηαθή 

κεζνδνινγία 

    

γ.   Παξνηξχλσ γηα θξηηηθή ζθέςε  θαη 

πξνθαιψ εξσηήζεηο  

    

δ.   Υξεζηκνπνηψ  παξαδείγκαηα , έρσ 

θαληαζία 

    

ε.   Υξεζηκνπνηψ  θπιιάδηα-βηβιία, επνπηηθφ 

πιηθφ  

    

ζη.   Υξεζηκνπνηψ απνθιεηζηηθά δηθφ κνπ 

πιηθφ  

    

δ. 
 Υξεζηκνπνηψ λέεο ηερλνινγίεο, 

ζπζρεηίδσ ηηο εμσζρνιηθέο πεγέο 

κάζεζεο   

    

  η. 
Γηδάζθσ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν  αλάινγα 
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κε ην επίπεδν  ηεο θάζε ηάμεο 

     ζ. Αζρνινχκαη  κε φινπο ηνπο  καζεηέο  
    

η. 
Δίκαη θηιηθφο πξνο ηνπο καζεηέο, έρσ 

ρηνχκνξ  

    

7 

Σν επίπεδν ησλ καζεκάησλ ηνπ 

ζρνιείνπ κνπ  ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια 

ζρνιεία είλαη 

Πολύ 

καλό 

4 

 

Καλό 

3 

 

Μέτριο 

2 

Όχι 

τόςο 

καλό 

1 
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2.  Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ην 

κάζεκα θαη ηηο ζρέζεηο ζηελ ηάμε: 

 

Σν Δξσηεκαηνιόγην ηεο Σάμεο κνπ
2
 

Οδεγίεο 

Απηφ πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ δελ είλαη δηαγψληζκα αιιά έλα απιφ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηάμε ζνπ. Με 

ηε ιέμε «ηάμε» δελ ελλννχκε ηελ αίζνπζα πνπ θάλεηε κάζεκα αιιά ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζνπ, ηα καζήκαηα πνπ θάλεηε θαη φιε ηε ζρνιηθή δσή ηεο θεηηλήο ρξνληάο. ηε 

ζπλέρεηα ππάξρνπλ 25 πξνηάζεηο. Γηάβαζε θάζε πξφηαζε πξνζεθηηθά θαη θχθισζε ην 

 αλ ζπκθσλείο ή ην Γ αλ δηαθσλείο κε ηελ πξφηαζε. Π.ρ. «Σα πεξηζζφηεξα παηδηά 

ηεο ηάμεο κνπ είλαη θίινη κεηαμχ ηνπο».  (ΤΜΦΧΝΧ), Γ (ΓΗΑΦΧΝΧ). Γελ 

κπνξείο βέβαηα λα θπθιψζεηο θαη ην  θαη ην Γ αιιά κφλν έλα απφ ηα δχν. 

 

1.  Σν κάζεκα πεξλάεη επράξηζηα.  Γ 

2.  Σα παηδηά ηζαθψλνληαη ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο.  Γ 

3.  ηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο παίδνπλ αληαγσληζηηθά παηρλίδηα θαη φρη 

ζπλεξγαηηθά.  Γ 

4.  Σα καζήκαηα θαη νη αζθήζεηο πνπ θάλνπκε είλαη εχθνιεο.   Γ 

5.  Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ είλαη θίινη κνπ.  Γ 

6.  Οη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηελ ηάμε καο.  Γ 

7.  Μεξηθνί ζπκκαζεηέο κνπ είλαη «παιηφπαηδα».  Γ 

8.  Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπο 

άιινπο.  Γ 

9.  Οη αζθήζεηο πνπ θάλνπκε είλαη δχζθνιεο θαη ρξεηαδφκαζηε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ.  Γ 

10.  Μεξηθά παηδηά δελ είλαη θίινη κνπ. Γ 

11.  Ζ θεηηλή ηάμε καο αξέζεη   Γ 

12.  ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκαζεηέο κνπ αξέζνπλ νη ηζαθσκνί.  Γ 

                                                           
2 Βνχιγαξεο, . & Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2004). «ρέζε θαη Δπηθνηλσλία 

Δθπαηδεπηηθνχ-Μαζεηή, Σν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν», Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, Δ΄ Παλειιήλην 

πλέδξην ηνπ ΚΔΔΠΔΚ, Αζήλα 26-28/11/2004. 
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13.  ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαθνθαίλεηαη, φηαλ δελ ηα θαηαθέξνπλ ηφζν θαιά φζν νη 

άιινη. Γ 

14.  Οη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο καο δπζθνιεχνπλ.  Γ 

15.  Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είκαζηε θαινί θίινη κεηαμχ καο.  Γ 

16.  ηνπο πεξηζζφηεξνπο δελ αξέζεη ε ηάμε καο. Γ 

17.  Οη πεξηζζφηεξνη ζπκψλνπλ φηαλ δελ γίλεηαη πάληα ην «δηθφ» ηνπο.  Γ 

18.  Οη πεξηζζφηεξνη πξνζπαζνχλ πάληα λα μεπεξάζνπλ ηνπο άιινπο.  Γ 

19.  Σα καζήκαηα θαη νη αζθήζεηο, πνπ θάλνπκε, είλαη πνιχ εχθνιεο.  Γ 

20.  Οη ζπκκαζεηέο κνπ ζπκπαζνχληαη κεηαμχ ηνπο.  Γ 

21.  Ζ ηάμε καο είλαη επράξηζηε.  Γ 

22.  Οη ζπκκαζεηέο κνπ ηζαθψλνληαη ζπρλά.  Γ 

23.  Οη πεξηζζφηεξνη ζέινπλ πάληα λα πξσηεχνπλ.  Γ 

24.  Οη αζθήζεηο πνπ θάλνπκε είλαη εχθνιεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα καο βνεζάεη ν 

δάζθαινο.  Γ 

25.  Οη καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ αηζζάλνληαη κεηαμχ ηνπο ζαλ θαινί θίινη.  Γ 

 

Να απαληήζεηο πξνζεθηηθά όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
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3. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο: 

Οη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή-κεησπηθή θαη ηελ νκαδηθή 

κνξθή δηδαζθαιίαο. 
3
 

Δηζαγσγή: Τν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά 

πφζν ε παξαδνζηαθή - κεησπηθή θαη ε νκαδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαζψο θαη νη 

ζπλεπαθφινπζνη ξφινη ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο απηέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟ:                             ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ:                   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:         

                ΣΑΞΖ:           ΜΑΘΖΜΑ: 

ΠΑΡΑΚΑΛΔΗΑΗ: 

αθνχ δηαβάζεηο κε πξνζνρή ηελ εξψηεζε θαη ηελ απαληήζεηο, λα βάιεηο ζηαπξφ ζε 

έλα κφλν ηεηξαγσλάθη. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο θάπνηα εξψηεζε, 

δήηεζε ηε βνήζεηά κνπ. 

Κακηά απάληεζε δελ είλαη ιαζεκέλε, φιεο είλαη ζσζηέο, αξθεί λα απαληήζεηο κε 

εηιηθξίλεηα θαη λα βάιεηο ην ζηαπξφ, φπνπ εζχ λνκίδεηο. 

 

1. Αηζζάλεζαη έληνλα φηη είζαη θαη εζχ κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη φηη πξνζθέξεηο 

βνήζεηα λα πξνρσξεί ε δηδαζθαιία 

α. ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία                   β. ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία 

1)  ρη, δελ αηζζάλνκαη :          1)  ρη, δελ αηζζάλνκαη :  

2)  Ναη, αηζζάλνκαη :                     2)  Ναη, αηζζάλνκαη:        

 

                                                           

3 Γεξβίζεο, . (1996). Οη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή-

κεησπηθή θαη ηελ νκαδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, Νέα Παηδεία, η. 79, ζζ.40-64. 
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2α. Αηζζάλεζαη αηνκηθά ππεχζπλνο γηα δηάθνξεο ζρνιηθέο εξγαζίεο, φπσο αζθήζεηο, 

πξνβιήκαηα θαη άιιεο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο: 

1) ρη, δελ αηζζάλνκαη ππεχζπλνο:               

2) Ναη, αηζζάλνκαη ππεχζπλνο:                    

3) Ναη, αηζζάλνκαη πνιιέο θνξέο:                

2β. Αηζζάλεζαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζπλππεχζπλνο γηα δηάθνξεο ζρνιηθέο εξγαζίεο, 

φπσο αζθήζεηο, πξνβιήκαηα θαη άιιεο εξγαζίεο θαηά ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία: 

1) ρη, δελ αηζζάλνκαη :      

2) Ναη, αηζζάλνκαη:       

3) Ναη, αηζζάλνκαη πνιιέο θνξέο:  

 

3. Πξνζπαζείο κε ηηο δηθέο ζνπ δπλάκεηο θαη κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ κέζσλ, φπσο βηβιίσλ, 

λα εξεπλήζεηο, λα αλαθαιχςεηο θαη λα απνθηήζεηο ηηο γλψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

α. ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο             β. ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο   

1) ρη, δελ πξνζπαζψ:                     1) ρη, δελ πξνζπαζψ:  

2) Ναη, πξνζπαζψ:    2) Ναη, πξνζπαζψ:  

3) Ναη, πξνζπαζψ πνιιέο θνξέο:            3) Ναη πξνζπαζψ πνιιέο θνξέο:  

 

4. Απνθαζίδεηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ λα επηιέμεηε θάπνηα βνεζεηηθά κέζα θαη λα 

ζρεδηάζεηε πψο ζα πξνρσξήζεη ε δηδαζθαιία ζαο 

α. ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία          β. ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία 

1)  ρη, δελ απνθαζίδνπκε:                     1) ρη, δελ απνθαζίδνπκε:  

2)  Ναη, απνθαζίδνπκε:                           2) Ναη, απνθαζίδνπκε:  

3)  Ναη, απνθαζίδνπκε πνιιέο θνξέο:           3) Ναη, απνθαζίδνπκε πνιιέο θνξέο:  

 



 41 

5. πδεηάηε θαη θξίλεηε ηηο δηάθνξεο απφςεηο ζαο γηα δηάθνξα ζέκαηα-πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα  

α. ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο                        β. ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο 

1) ρη, δελ ζπδεηάκε:     1) ρη, δελ ζπδεηάκε:   

2) Ναη, ζπδεηάκε:    2) Ναη,  ζπδεηάκε:   

3) Ναη, ζπδεηάκε πνιιέο θνξέο:   3) Ναη, ζπδεηάκε πνιιέο θνξέο:   

 

6. Δθαξκφδεηε δεκνθξαηηθέο αξρέο, δειαδή πξνζέρεηε ην ζπκκαζεηή ζαο, φηαλ κηιάεη, 

δεηάηε ηελ άδεηα λα κηιήζεηε, ππαθνχηε ζε θάπνηνλ ππεχζπλα, παίξλεηε απνθάζεηο θαηά 

πιεηνςεθία θαηά ηε δηάξθεηα  

α. ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο                      β. ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο 

1)  ρη, δελ εθαξκφδνπκε:             1) ρη, δελ εθαξκφδνπκε:  

2)  Ναη, εθαξκφδνπκε:                         2) Ναη,  εθαξκφδνπκε:  

3)  Ναη, εθαξκφδνπκε πνιιέο θνξέο:            3) Ναη, εθαξκφδνπκε πνιιέο θνξέο:  

 

7. πλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γηα λα ιχζεηε δηάθνξα πξνβιήκαηα, λα θάλεηε 

δηάθνξεο αζθήζεηο θαη λα αλαπηχμεηε δηάθνξα ζέκαηα θαηά  

α. ηε δηάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο      β. ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο  

1) ρη, δελ ζπλεξγάδνκαη:                 1) ρη, δελ ζπλεξγάδνκαη:  

2) Ναη, ζπλεξγάδνκαη:       2) Ναη,  ζπλεξγάδνκαη:  

3) Ναη, ζπλεξγάδνκαη πνιιέο θνξέο:      3) Ναη, ζπλεξγάδνκαη πνιιέο θνξέο:   

 

8. νπ αξέζεη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία; 

1) ΄Oρη, δελ κνπ αξέζεη:  

2)  Ναη, κνπ αξέζεη:  

3)  Γελ κε ελδηαθέξεη:  
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9. νπ αξέζεη ε  νκαδηθή δηδαζθαιία;  

1)  ρη, δελ κνπ αξέζεη:  

2)  Ναη, κνπ αξέζεη:  

3)  Γελ κε ελδηαθέξεη:  
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4. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ εθπαηδεπηηθώλ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο:  

 

Οη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ
4
 

Παξαθαιψ βάιηε Υ φπνπ ζπκθσλείηε.  

Ηζρχεη πιήξσο 4  

Ηζρχεη αξθεηά 3  

Ηζρχεη ειάρηζηα 2  

Γελ ηζρχεη 1  

1. Σν ζρνιείν καο επηδηψθεη ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα  

2. Έρνπκε πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα  

3. Ζ ζρνιηθή δσή δηακνξθψλεηαη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ  

4. Σν ζρνιείν καο θξνληίδεη γηα ηε δεκνθξαηηθή ζπλεξγαζία φιεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο  

5. ην ζρνιείν καο επηθξαηεί θαιφ παηδαγσγηθφ θιίκα  

6. Τπάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία θαη θνηλέο πξσηνβνπιίεο γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ  

7. Πιεξνθνξψ ηνπο γνλείο γηα ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

8. Τπνινγίδσ ηε γλψκε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε  

9. Οη γνλείο ζην ζρνιείν καο ιακβάλνπλ κέξνο θαη ζε παηδαγσγηθέο ζπδεηήζεηο .  

10. Σν ζρνιείν καο ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, 

ηαηξνχο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, παηδαγσγηθά ηδξχκαηα, κνπζεία, 

εθθιεζία, παξαγσγηθέο κνλάδεο θ.ά.  

11. Καινχληαη εηδηθνί επηζηήκνλεο, εκπιέθνληαη ζην κάζεκα, κηινχλ ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο  

12. Σν ζρνιείν καο ιακβάλεη κέξνο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, αδειθνπνηήζεηο, 

επηζθέςεηο ζην εμσηεξηθφ  

13. Λακβάλεη κέξνο ζε δηαζρνιηθνχο αγψλεο  

                                                           

4 Υαηδφπνπινο,Α. (2011) Μηα πξφηαζε απηναμηνιφγεζεο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηελ επξσπατθή εκπεηξία, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
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14. Γίλνληαη εθδειψζεηο αλνηρηέο ζην θνηλφ  

15. Παξνπζηάδνπκε ηελ εξγαζία καο ζηελ θνηλσλία (εθεκεξίδεο-ηζηνζειίδεο-

δξαζηεξηφηεηεο)  

16. Απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία είκαη επραξηζηεκέλνο  

17. Πηζηεχσ φηη εξγάδνκαη ζε έλα θαιφ ζρνιείν 
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4. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ εθπαηδεπηηθώλ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ηε 

Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ:  

 

Kξηηήξηα  πνηόηεηαο-εξσηεκαηνιόγην γηα ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ
5
 

Τα παξαθάησ θξηηήξηα πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε αμηνινγηθήο θιίκαθαο (π.ρ. Ηζρχεη 

πιήξσο - 4, Ηζρχεη αξθεηά - 3, Ηζρχεη ειάρηζηα - 2, Γελ ηζρχεη - 1) κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ απνηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

1. πλεξγαζία κε ύιινγν Γηδαζθόλησλ  

1.1  Ζ δηεχζπλζε εθηηκά ηε γλψκε ηνπ πιιφγνπ, ηελ εκπηζηεχεηαη  

1.2  Δθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ  

1.3  Αλαζέηεη θαη δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε εθπαηδεπηηθνχο  

1.4  Γηδάζθεη κε ην παξάδεηγκά ηεο δεκνθξαηηθή δηνίθεζε  

1.5  Δλεκεξψλεη έγθαηξα γηα φια ηα εηζεξρφκελα έγγξαθα  

1.6  Δλεκεξψλεη ην χιινγν γηα φια ηα θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ  

1.7  Καιιηεξγεί ηελ ελδνζρνιηθή ζπλνρή θαη ζπλεξγαζία (πξνιακβάλεη 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο)  

1.8  Κάλεη απηνθξηηηθή θαη βειηηψλεη ην «εγεηηθφ» πξνθίι  

1.9  Γηαρεηξίδεηαη ζπλεηά ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ελεκεξψλεη ην 

χιινγν 

2. πλεξγαζία κε γνλείο, θνηλσλία, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα  

2.1  Δλεκεξψλεη ζπρλά, εξσηά γηα ηα παηδηά ηνπο, ελδηαθέξεηαη  

                                                           

5 Υαηδφπνπινο, Α.(2011) Μηα πξφηαζε απηναμηνιφγεζεο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηελ Δπξσπατθή εκπεηξία , ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html 

 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
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2.2  Τπνινγίδεη ηε γλψκε ηνπο  

2.3  Έρνπλ πάληα πξφζβαζε  

2.4  Δπηιχεη ζπγθαηαβαηηθά θαη απφ θνηλνχ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα  

2.5  Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα άλνηγκα ηνπ ζρνιίνπ ζηελ θνηλσλία  

2.6  πλεξγάδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα  

2.7  Οξγαλψλεη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνπο γνλείο  

2.8  Παξνηξχλεη γηα αδειθνπνηήζεηο θαη ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία 

 

3. πλεξγαζία κε καζεηέο θαη καζήηξηεο  

3.1  Αθνχεη ηελ άπνςή ηνπο, δέρεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο  

3.2  Έρνπλ πξφζβαζε αλά πάζα ζηηγκή ζην γξαθείν ηνπ  

3.3  Καιεί ην ζπρλά ην 15κειέο γηα λα αθνχζεη ηηο απφςεηο ηνπ  

3.4  έβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

3.5  Πξνιακβάλεη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο - επηιχεη ζπιινγηθά ηηο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν 
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6. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ εθπαηδεπηηθώλ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ηε 

Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ: 

Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ
6
 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηζρχεη θαζέλα απφ ηα παξαθάησ (Ηζρχεη 

πιήξσο- 4, Ηζρχεη αξθεηά -3, Ηζρχεη ειάρηζηα -2, Γελ ηζρχεη -1):  

1. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθά-

δηεπζπληηθά θαζήθνληα  

2. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ππνζηεξίδεη ηηο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηεχζπλζε παξνηξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο  

3. Ζ δηεχζπλζε ζπλεξγάδεηαη ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα:  

α.  Με ην χιινγν Γηδαζθφλησλ 

β.  Με ηνπο καζεηέο  

γ.  Με ηνπο γνλείο  

4. Ζ δηεχζπλζε απνδέρεηαη ηελ θξηηηθή θαη ηελ αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά  

5. Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ πάληα ειεχζεξε πξφζβαζε ζην γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο  

6. Ζ δηεχζπλζε επηιχεη παηδαγσγηθά δεηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν θαη 

ηνπο γνλείο  

7.  Ζ δηεχζπλζε ελεκεξψλεη ην χιινγν γηα ηα θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ  

8. Ζ δηεχζπλζε ελεκεξψλεη γηα φιε ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία ηνπ ζρνιείνπ  

9. Ζ δηεχζπλζε πξνσζεί ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία  

10. Φξνληίδεη γηα ηελ ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο  

11. Δλδηαθέξεηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ θαιή παηδαγσγηθή πνξεία ηνπ ζρνιείνπ  

                                                           

6 Υαηδφπνπινο, Α.(2011) Μηα πξφηαζε απηναμηνιφγεζεο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηελ Δπξσπατθή εκπεηξία , ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html 

 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
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12. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηα παηδαγσγηθά ζέκαηα είλαη ζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα  

13. Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πιιφγνπ 

14. Με ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπφ κνπ θαη ηε ζέζε κνπ ζην 

ζρνιείν  

15. Ζ δηεχζπλζε κε ελεκεξψλεη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ ζρνιείνπ  

16.  Έρσ ζηε δηάζεζή κνπ φια ηα βνεζεηηθά κέζα γηα ην κάζεκά κνπ: θσηνηππίεο, 

αίζνπζα ππνινγηζηψλ θ.ά.  

17. Ζ δηεχζπλζε θξνληίδεη γηα αγνξά επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεηψ  
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7.  Παξαδείγκαηα εξσηεκαηνινγίσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ κε αλνηθηέο 

εξσηήζεηο
7
 

Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνινπζνχλ δφζεθαλ ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο Γπκλάζηνπ 

χζηεξα απφ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην θαη ζηφρεπαλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Σηε 

ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηέηνηνπ ηχπνπ γηα λα 

δείμνπκε ηη είδνπο ζηνηρεία κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηέο 

εξσηήζεηο. Τν πιηθφ δίλεηαη ζηελ απζεληηθή ηνπ κνξθή. 

 

Δξσηήζεηο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο 

1) Ννκίδεηο πσο ν ξφινο ζνπ κέζα ζηελ ηάμε - θαηά ηελ παξέκβαζε - ήηαλ απηφο 

πνπ είρε πξνθαζνξίζεη ε νκάδα ή φρη; 

2) Κξάηεζεο ην κάζεκα ζηα πιαίζηα πνπ είρακε πξνθαζνξίζεη ή δηαπίζησζεο 

απφθιηζε απφ ην ζρεδίαζκά πνπ θάλακε σο νκάδα; 

3) Θεψξεζεο φηη πέηπρε ε παξέκβαζε πνπ πινπνίεζεο κέζα ζηελ ηάμε ; ε πνηα 

ζεκεία πέηπρε θαη ζε πνηα φρη; Πξνηείλεηο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο / 

βειηηψζεηο; 

4) Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο; 

5) Έλνησζεο φηη ην κάζεκα θπινχζε απνηειεζκαηηθφηεξα γηα ηνπο καζεηέο απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο; 

6) Πψο θξίλεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζε ζρέζε 

κε ηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπο αληηδξάζεηο; 

7) Οη εξσηήζεηο πνπ ν θάζε καζεηήο απαληνχζε ζηελ ηάμε έδεημαλ φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο μεπέξαζε ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ηνπ ή έκεηλε ζηα 

ζπλεζηζκέλα γη' απηφλ πιαίζηα ; 

8) Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν πνπ επηιέμακε δηαπίζησζεο φηη εμππεξεηεί ηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζέζακε θαηά πεξίπησζε ή φρη; 

9) Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ζηάζεθαλ πινπνηήζηκνη αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο αθ' ελφο θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ 

δηαζέηνπκε απφ ην Α.Π. αθ' εηέξνπ; 

                                                           
7 Καηζαξνχ, Δ. (1998). Αλακφξθσζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε Δλεξγεηηθή Σπκκεηνρηθή Έξεπλα: ην 

Παξάδεηγκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο,  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή,       Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
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(Οη δχν επφκελεο εξσηήζεηο λα απαληεζνχλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ) 

10) Αθνχ αμηνιφγεζεο ηηο αζθήζεηο πνπ είραλ αλαηεζεί γηα ην ζπίηη, ζε πνην 

βαζκφ δηαπίζησζεο φηη εμππεξεηήζεθαλ νη εηδηθνί ζηφρνη πνπ είρακε ζέζεη 

σο νκάδα; 

11) Μήπσο δηαπίζησζεο φηη εμππεξεηήζεθε απφ ηελ παξέκβαζε θάπνηνο ζηφρνο 

πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ; 

 

Δλδεηθηηθά εξσηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα. 

Α. 

1)  Ση θαηλνχξγην έγηλε ζην ζεκεξηλφ κάζεκα; ε ηη δηέθεξε ην κάζεκα απηφ απφ 

ηα πξνεγνχκελα;  

2)  αο άξεζε ν ηξφπνο πνπ έγηλε ην ζεκεξηλφ κάζεκα ή πξνηηκάηε ηνλ 

πξνεγνχκελν; 

3) Ση λνκίδεηε φηη απνθνκίζαηε απφ ην ζεκεξηλφ κάζεκα; 

4)  Ση λνκίδεηε φηη έιεηπε απφ ην ζεκεξηλφ κάζεκα θαη πνπ αλ ππήξρε, ζα ήηαλ 

θαιχηεξα γηα ζαο; 

B .   

1) Τπνζέζηε φηη ε θαζεγήηξηά ζαο ζαο έβαδε έθζεζε κε ειεχζεξν ζέκα. 

Γηαηππψζηε ην ζέκα πνπ ζα δηαιέγαηε λα αλαπηχμεηε θαη δηθαηνινγήζηε ηελ 

επηινγή ζαο. 

2) Απφ φζα δηδαρηήθαηε θέηνο ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα ηη ζεσξείηε πσο ζαο 

βνεζά λα γξάςεηε θαιχηεξεο εθζέζεηο θαη ηη πσο δε ζαο βνεζά; 

3) Πνηα ζηνηρεία ηεο θεηηλήο δηδαζθαιίαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θξίλεηε 

ζεηηθά, πνηα αδηάθνξα θαη πνηα θνπξαζηηθά θαη αλψθεια; 

4) Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη δηδάζθεζηε ηε Νενειιεληθή Γιψζζα 

δεδνκέλνπ φηη ηελ θαηέρεηε θαη επηθνηλσλείηε κε ηνπο ππφινηπνπο εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα; 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΑΠΑΝΣΖΜΔΝΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ TOΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  
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8. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ κε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο: 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ, σο βάζε γηα 

ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
8
 

(Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη πάληα αλψλπκα, δελ αμηνινγνχλ πξφζσπα αιιά ζπλνιηθά 

ην ζρνιείν)  

0=ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ, 1=ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ/ ΔΤΥΑΡΗΣΖΜΔΝΟ  … ΜΔΥΡΗ 6 = 

ΔΝΣΔΛΧ ΑΝΔΠΑΡΚΖ  

1.ΖΜΔΡΔ ΤΠΟΓΟΥΩΝ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηελ νξγάλσζε     

 πρλφηεηα   

 Πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ζαο   

 Γεληθά   

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ύλνιν:   

 

2. ΩΡΔ ΤΠΟΓΟΥΩΝ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηνπο ρψξνπο  

 ην ζέκα ηεο εκπηζηνζχλεο-ερεκχζεηαο   

                                                           

8 Υαηδφπνπινο, Α. (2011). Ζ Απηναμηνιφγεζε (2), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html 

 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html
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 Απφ ηηο ζπκβνπιέο γηα καζεζηαθέο  δπζθνιίεο  

 Απφ ηηο πιεξνθνξίεο  ησλ δηδαζθφλησλ γηα ην παηδί ζαο  

 Απφ ηε ρξεζηκφηεηα    

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 ύλνιν 

 

3. ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 ην ζέκα επηινγήο μέλεο γιψζζαο 

 Απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθή πνξεία ηνπ ζρνιείνπ 

 Γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ  

 Γηα ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα  

 Ση ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ύλνιν 

 

4. ΑΦΑΛΔΗΑ –ΔΦΖΜΔΡΗΔ-ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηελ επνπηεία-αζθάιεηα ησλ παηδηψλ 

 Απφ ηελ πεηζαξρία  θαηά ην κάζεκα 

 Απφ ηελ πεηζαξρία θαηά ην δηάιεηκκα  
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 Απφ ηελ πεηζαξρία θαηά ζηα θελά 

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ύλνιν 

 

5. ΟΡΓΑΝΩΖ-ΓΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηνλ αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε 

 Απφ ηελ  θαηαλνκή ησλ δηδαζθφλησλ 

 Ρνή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

 Ρνή-δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο 

 Απφ ηελ πξνζπκία  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ύλνιν 

  

6. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηελ πνηφηεηα θαη έθηαζε ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Απφ ηηο εθδειψζεηο-ενξηαζκνχο 

 Απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δηεπζπληή  

 Απφ ηε γξαπηή ελεκέξσζε γηα απνπζίεο θαη άιια ζέκαηα  

 Απφ ηε Γξακκαηεία  

 Απφ ην Γηεπζπληή 
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 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ύλνιν 

 

7. ΓΗΓΑΚΣΖΡΗΟ  

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηηο ηάμεηο (αίζνπζεο) 

 Απφ ην θηήξην  

 Απφ ηα έπηπια 

 Απφ ηνπο δηαδξφκνπο-θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 Απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο  

 Γεληθά 

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ύλνιν 

 

8. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΖΘΟ-ΤΝΔΗΓΖΖ ΠΟΛΗΣΖ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ην ήζνο πνπ «δηδάζθεη» ην ζρνιείν  

 Απφ ηηο αμίεο θαη αξεηέο πνπ εκπλέεη  

 Απφ ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θαηαλφεζεο θαη αλνρήο 

 Γεληθά 
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Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

ύλνιν 

 

9. ΑΞΗΔ-ΑΝΟΥΖ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνο από τη διαπαιδαγώγηςη και υπευθυνότητα που προςφέρει ςτα θέματα:: 

 Ακνηβαίνο ζεβαζκφο 

 εβαζκφο ζηηο κεηνλφηεηεο  

 εβαζκφο ζηνπο αιινδαπνχο  

 ηπι δηαπαηδαγψγεζεο-πνηλέο 

 Κπθινθνξηαθή αγσγή 

 Ναξθσηηθά 

 Φαηλφκελα βίαο-θαθνπνίεζεο 

 

Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………................................. 

ύλνιν 

 

10. ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΩΝ  

Δίζηε επραξηζηεκέλνο: 

 Απφ ηελ πιεξνθφξεζε  

 Απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο  γηα αληαιιαγή απφςεσλ 

 Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα γνλέσλ-καζεηψλ 
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 Απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

 Απφ ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο ζπλδξνκήο ζαο  

 Γεληθά 

 Τη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

ύλνιν 
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9.  Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο γηα 

ην ζρνιείν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο: 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο γνλείο
9
 

1. Πνηνο ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην; 

α)  Παηέξαο  

β)  Μεηέξα 

γ)  Άιινο θεδεκφλαο:  

 

2. Φχιν :  Άλδξαο   Γπλαίθα 

 

3. Γξακκαηηθέο γλψζεηο: 

 Γεκνηηθφ   Γπκλάζην 

 Αλσηέξα    Αλσηάηε 

 

4. ε πνηα ηάμε θαη ζε πνην ηκήκα θνηηά ην παηδί ζαο; 

α) Α  

β) Β 

γ) Γ 

 

5. Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο;  

α) ΝΑΗ  

                                                           
9 Απφ ην Δπξσπατθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο» 
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β) ΟΥΗ 

 

6. Αλ ΝΑΗ, λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο:  

α)  Σν θηίξην είλαη θαιφ 

β)  Τπάξρεη νξγάλσζε θαη ηάμε  

γ)  Έρεη θαιή δηεχζπλζε  

δ)  Έρεη θαινχο θαζεγεηέο  

ε)  Έρεη θάηη άιιν (Να ην αλαθέξεηε ) 

…………………………………………………………. 

 

7. Έρεη αξθεηφ ρξφλν ην παηδί ζαο γηα δηάβαζκα;  

α)  ΝΑΗ  β)  ΟΥΗ 

 

8. Έρεη θαιέο ζπλζήθεο ην παηδί ζαο γηα δηάβαζκα; 

α)  ΝΑΗ  β)  ΟΥΗ 

Αλ ΟΥΗ λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο:  

…………………………………………………………. 

 

9. Πψο είλαη ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ην παηδί ζαο; 

α)  πξνβιεκαηηθή  

β)  θαιή  

γ)  πνιχ θαιή  

δ)  άξηζηε 
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10.Πφζν ειεχζεξν ρξφλν έρεη ην παηδί ζαο;  

α)  Καζφινπ 

β)  Λίγν  

γ)  Αξθεηφ  

δ)  Πάξα πνιχ 

 

11. Ση ζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ην παηδί ζαο; 

…………………………………………………………. 

 

12. Έξρεζηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ην παηδί ζαο;  

α) ΝΑΗ 

β) ΟΥΗ 

Αλ ΝΑΗ θάζε πφηε;  

α) αξαηά  

β) ζπρλά .  

γ) πνιχ ζπρλά (ηαθηηθά) 

 

13. Αληαπνθξίλεζηε φηαλ ην ζρνιείν ζαο θαιεί;  

α)  ΝΑΗ 

β) ΟΥΗ 

Αλ ΟΥΗ λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο: 

…………………………………………………………. 
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10. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο: 

 

Δξσηεκαηνιόγην γηα Γνλείο (Δπηθνηλσλία Γνλέσλ-Γαζθάισλ)
10

 

 

Τν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ επηθνηλσλία γνλέσλ 

θαη δαζθάισλ. Σπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νξηζκέλα θαηλφκελα θαη λα 

βειηησζεί ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΓΟΝΔΗ  

(Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεη ν παηέξαο, ε κεηέξα ή θαη νη δχν) 

 αο παξαθαινχκε ζεκεηψζηε κε έλα Υ (ή πεξηζζφηεξα, φπνπ λνκίδεηε φηη ρξεηάδεηαη) 

(εκείσζε: φπνπ ζην εξσηεκαηνιφγην γίλεηαη αλαθνξά ζην δάζθαιν ελλνείηαη θαη ε δαζθάια θαη φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζην παηδί ελλνείηαη ην αγφξη ή ην θνξίηζη) 

 

1. Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν θαη ελεκεξψλεζηε; 

φπνηε ην ζρνιείν θαιέζεη ηνπο γνλείο γηα λα δψζεη βαζκνχο   

κία θνξά ην κήλα     

δχν θνξέο ην κήλα        

ηέζζεξηο ή παξαπάλσ θνξέο ην κήλα     

 

2. Πεγαίλεηε ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνλ ζρνιείνπ (εζληθέο θαη αζιεηηθέο γηνξηέο, 

νκηιίεο, εθινγέο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ, ζπγθεληξψζεηο); 

ζρεδφλ ζε φιεο   

ζε κεξηθέο   

ζε ειάρηζηεο    

θαζφινπ    

 

 

                                                           
10

 Μάλεζεο, Μ. (2004). Κνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επηθνηλσλία γνλέσλ θαη 

δαζθάισλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Παηξψλ.  
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3.  Πνηνο απφ ηνπο δχν  ζπδχγνπο επηθνηλσλεί ζπρλφηεξα κε ην ζρνιείν θαη ην δάζθαιν; 

ν παηέξαο  ε κεηέξα  

 

4. Σεκεηψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δπζθνιεχεζηε λα επηζθέπηεζηε πην ζπρλά 

ην ζρνιείν: 

δελ έρσ θάηη λα ξσηήζσ     

δελ έρσ ρξφλν ιφγσ εξγαζίαο     

δελ είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ   

κε δπζθνιεχεη ε θξνληίδα ησλ άιισλ παηδηψλ κνπ     

δε κε βνιεχνπλ νη ψξεο πνπ δέρεηαη ν δάζθαινο    

δελ πάσ ζπρλά απφ ακέιεηα     

 

5. Όηαλ ην παηδί ζαο πήγαηλε ζε κηθξφηεξε ηάμε (Α', Β') επηθνηλσλνχζαηε κε ην 

δάζθαιν: 

πην ζπρλά       ην ίδην ζπρλά φπσο θαη ηψξα     ιηγφηεξν ζπρλά  

 

6. 'Οηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν, ζε πνην ρψξν ζπλήζσο θνπβεληηάδεηε κε ην δάζθαιν; 

ζην γξαθείν    

ζηελ ηάμε    

ζην δηάδξνκν   

 ζηελ απιή   

 

7. Όηαλ ζπδεηάηε κε ην δάζθαιν, πξνιαβαίλεηε λα ηνπ εμεγήζεηε απηά πνπ ζέιεηε 

γηα ην παηδί ζαο: 

λαη  φρη φια, γηαηί είλαη ιίγν βηαζηηθφο  φρη, γηαηί πεξηζζφηεξν κηιάεη εθείλνο  

 

8. Όηαλ ζπλαληάηε ην δάζθαιν, γηα πνηα δεηήκαηα ζαο ελεκεξψλεη ζπλήζσο: 

γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηα καζήκαηα     

γηα ηελ θαιή ηνπ επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά      

γηα ηελ ακέιεηα ηνπ παηδηνχ                                          
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γηα ηξφπνπο βνήζεηαο ηνπ παηδηνχ, εθ κέξνπο καο ζην ζπίηη  

γηα ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ       

γηα ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ ίδηνπ κέζα ζηελ ηάμε     

κε πνηνπο ηξφπνπο λα βνεζάκε ηνλ ίδην ζην έξγν ηνπ     

9. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζαο πξνηείλνπλ ζπλήζσο νη δάζθαινη γηα ηελ θαιχηεξε 

κφξθσζε ηνπ παηδηνχ ζαο; 

λα παξαθνινπζνχκε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην ζρνιείν   

λα δηαβάδεη εμσζρνιηθά βηβιία                            

λα θάλεη επηζθέςεηο ζε Μνπζεία, Βηβιηνζήθεο, Θέαηξα θιπ.  

λα ζπδεηάκε καδί ηνπ γηα φια ηα ζέκαηα     

λα παίδνπκε καδί ηνπ παηδαγσγηθά παηρλίδηα    

λα κε βιέπεη κφλν ηνπ ηειεφξαζε    

δελ καο πξνηείλεη ηίπνηα     

10. Σπλήζσο πφηε επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν: 

φηαλ ζαο θαιεί ν δάζθαινο                    ή φπνηε θαηά ηε γλψκε ζαο πξέπεη  

 

11. Δπηθνηλσλείηε ζπλήζσο κε ην δάζθαιν γηα: 

λα δεηήζεηε βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο ηνπ παηδηνχ     

λα ελεκεξσζείηε γηα ηνπο βαζκνχο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ  .................     

λα ιχζεηε απνξίεο ζαο ζρεηηθέο κε καζήκαηα  ...................................  .................     

λα επηβεβαηψζεηε φηη ην παηδί εμαθνινπζεί λα έρεη θαιή επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά             

                                                                                                                                       

θάηη άιιν .............................................................................................  .................    

 

12. ΗΗφζα γλσξίδεηε απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 

πάξα πνιιά  αξθεηά  ιίγα  ειάρηζηα  

 

13.Τν παηδί ζαο θνηηά: 

ζην ζρνιείν πνπ δηαιέμαηε εζείο, έζησ θη αλ είλαη καθξηά  ή 

ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ζαο  
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14. Θεσξείηε φηη ε εθπαίδεπζε ηνλ παηδηνχ ζαο ζην ζρνιείν ηνπ είλαη επαξθήο; 

λαη  φρη  

 

15. Πφζεο απφ ηηο απφςεηο θαη θξίζεηο ηνπ δαζθάινπ γηα ην παηδί ζαο είλαη θαηά ηε 

γλψκε ζαο ζσζηέο; 

φιεο  νη πεξηζζφηεξεο  κεξηθέο  ειάρηζηεο  

 

16. Μπνξείηε λα πείηε ειεχζεξα ζην δάζθαιν ηε γλψκε ζαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηε δνπιεηά ηνπ ίδηνπ, έζησ θαη αλ απηή ηνπ είλαη δπζάξεζηε; 

λαη                            φρη  

 

17. Έρεηε δηαθσλήζεη πνηέ κε ην δάζθαιν; 

 λαη   φρη  

 

18. Αλ ΝΑΗ, γηα πνην δήηεκα;  

γηα ηε ρακειή βαζκνινγία                                     

γηα ηηο πνιιέο εξγαζίεο πνπ αλαζέηεη γηα ζην ζπίηη    

γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ        

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζην παηδί              

 

19. Σαο ελεκεξψλεη ην παηδί ζαο γηα φζα γίλνληαη ζην ζρνιείν; 

 θαζεκεξηλά   πνιιέο θνξέο   κεξηθέο θνξέο   ειάρηζηα  

 

20. Πνηνο απφ ηνπο δπν ζπδχγνπο αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ ζην ζπίηη; 

ν παηέξαο  ε κεηέξα  

21. Πφζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ην δηάβαζκα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη; 

θαζεκεξηλά         

πνιιέο θνξέο      

κεξηθέο θνξέο     

φηαλ ρξεηάδεηαη   
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22. Πνηα απφ ηα παξαθάησ εμσζρνιηθά καζήκαηα παξαθνινπζεί ην παηδί ζαο:  

μέλε γιψζζα                          

σδείν              

ρνξφ            

γπκλαζηήξην ή θνιπκβεηήξην              

ηίπνηα                     

 

23. Αηζζάλεζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην δάζθαιν;  

πάξα πνιχ  πνιχ  ιίγν  θαζφινπ  

 

24. Πνην θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

πεγαίλεη ην παηδί ζαο; 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

25. Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζηελ νηθνγέλεηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαζέηεη 

ν δάζθαινο ζην παηδί γηα ην ζπίηη; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

26. Πνχ θαηαθεχγεηε φηαλ δελ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζην κάζεκα ή ζηε 

ζρνιηθή εξγαζία πνπ έρεη γηα ην ζπίηη; 

ζηελ πείξα κνπ                

ζηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο                                      

ηα βηβιία                           

θάλσ φ,ηη κπνξψ                

ηα αθήλσ γηα ην δάζθαιν     
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27.Τη ζα πξέπεη λα θάλεη ν Γηεπζπληήο ηνλ Σρνιείνπ θαη νη Γάζθαινη γηα λα   

βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα; 

λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο              

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο γηα ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο                   

λα πξνζθαινχλ ηνπο γνλείο ζπρλφηεξα                                                                

λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο                          

λα κελ επηθνηλσλνχλ κε  ηνπο γνλείο κφλν γηα ηα αξλεηηθά δεηήκαηα                        

λα εμεγνχλ κε ππνκνλή ηα πξνβιήκαηα ζηνπο γνλείο                                         

 

28. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινχ δαζθάινπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

29. Έρεηε βάιεη ππνςεθηφηεηα, ή έρεηε εθιεγεί, ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Σπιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ Σρνιείνπ; 

 λαη  φρη  

 

30. Αλ ΝΑΗ, ηί ζαο έθαλε λα δείμεηε απηφ ην ελδηαθέξνλ γηα ην Σπκβνχιην; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

31. Αλ ΟΦΗ, πνηνη ιφγνη ζαο εκπφδηζαλ λα ζειήζεηε λα βάιεηε ππνςεθηφηεηα; 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

                                                     Δςσαπιζηούμε γηα ηε βνήζεηα ζαο 
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11. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο 

γηα ηε ζρνιηθή βία: 

 

Δξσηεκαηνιόγην (ζρεηηθά κε θαηλόκελα εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν)
11

 

 

ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Φχιν : Αγφξη  

            Κνξίηζη  

Τάμε πνπ θνηηψ ζην ζρνιείν:  

Πφηε γελλήζεθεο;  

Φψξα πνπ γελλήζεθεο:   

Αλ δε γελλήζεθεο εδψ, πφζν θαηξφ είζαη ζηελ Διιάδα; 

Πνηα είλαη ε κεηξηθή ζνπ γιψζζα;  

 

Έρεηο αδέξθηα; Ναη             ρη  

Αλ Ναη, πφζα αδέξθηα έρεηο ;  

 

Τα αδέξθηα ζνπ είλαη. :  

Μεγαιχηεξα απφ ζέλα    

Μηθξφηεξα απφ ζέλα      

Μηθξφηεξα θαη κεγαιχηεξα    

Ίζα       

 

Με πνηνπο κέλεηο ζην ζπίηη; 

Γνλείο        

Αδέξθηα      

Γνλείο θαη αδέξθηα      

Γνλείο, αδέξθηα θαη παππνχδεο    

Μφλν κε ηνλ παηέξα        

Μφλν κε ηε κεηέξα        

                                                           
11

 Καηζηγηάλλε, Β. (2006). Τν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ρνιή 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, Σκήκα επηζηεκψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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Με θάπνηνλ άιινλ      

 

Δξσηήζεηο 

 

1. νπ αξέζεη ην δηάιεηκκα; 

Μνπ αξέζεη αξθεηά  

Μνπ αξέζεη ιίγν  

Οχηε κνπ αξέζεη νχηε δε κνπ αξέζεη  

Γε κνπ αξέζεη θαη ηφζν   

Γε κνπ αξέζεη θαζφινπ   

 

2. Πόζνπο θαινύο θίινπο/θίιεο έρεηο ζηελ ηάμε ζνπ; 

Έρσ πνιινχο θαινχο θίινπο  

Έρσ δχν ή ηξεηο θαινχο θίινπο   

Έρσ έλαλ θαιφ θίιν  

Γελ έρσ θαλέλαλ θίιν   

 

3. Πόζν ζπρλά έρεηο κέλεη κόλνο, απηό ην ηξίκελν, ζην δηάιεηκκα; 

Γελ έρεη ζπκβεί απηφ ην ηξίκελν  

Έρεη ζπκβεί κηα ή δχν θνξέο  

Μεξηθέο θνξέο  

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα   

Πνιιέο θνξέο ηελ εβδνκάδα  

 

4. Με πνην ηξόπν ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζνπ, ζνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ απηό ην ηξίκελν; (Μπνξείο λα δώζεηο πάλσ από κία 

απαληήζεηο) 

Γε κνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα , θαζφινπ, απηφ ην ηξίκελν ζην ζρνιείν  

Έρσ δερηεί πξνζβνιέο γηα ην ρξψκα ηνπ πξνζψπνπ κνπ   

Έρσ δερηεί πξνζβνιέο γηα ηελ θαηαγσγή κνπ  

Έρσ δερηεί ζσκαηηθή βία, ρηππήκαηα, θισηζηέο  

Με έρνπλ απεηιήζεη  

Καλείο δε κνπ κηινχζε  

Γηαδίδνληαλ θήκεο γηα κέλα  
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Μνπ είραλ πάξεη πξάγκαηα πνπ κνπ αλήθαλ  

Μνπ είραλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα κε άιινπο ηξφπνπο. Πνηνπο;  

 

5. Πόζν ζπρλά ζνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζην ζρνιείν απηό ην ηξίκελν; 

Γε κνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα, θέηνο, θαζφινπ ζην ζρνιείν  

Έρεη ζπκβεί κία ή δπν θνξέο  

Μεξηθέο θνξέο  

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα  

Πνιιέο θνξέο ηελ εβδνκάδα  

 

6. Αλ ζπλέβε θάπνην ή θάπνηα από ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά (ηεο εξώηεζεο 4) 

απηό ην ηξίκελν , πνπ ζπλέβε απηό; 

( Μπνξείο λα δψζεηο πάλσ απφ κία απάληεζε) 

ε ψξα καζήκαηνο  

Μέζα ζηελ αίζνπζα ηελ ψξα φπνπ δελ ππήξρε δάζθαινο   

ε θιεηζηφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  

ηηο ηνπαιέηεο   

ηελ απιή  

Αθξηβψο έμσ απφ ην ζρνιείν  

ην δξφκν απφ ή πξνο ην ζρνιείν  

ε ζρνιηθή εθδήισζε ή ζρνιηθή εθδξνκή  

 

7. Γηα πνην ιόγν λνκίδεηο όηη έγηλε ; 

«Αληαπφδνζε», γηαηί εηξσλεχηεθα ή έβξηζα ηνλ ίδην   

Γηαηί ηνλ είρα απεηιήζεη  

Γηαηί ηνλ είρα ρηππήζεη  

Γηαηί ππνζηήξημα ζε θαπγά ην θίιν κνπ ή ηελ παξέα κνπ  

Γηαηί δε κε ζπκπαζνχλ, δε κε απνδέρνληαη, ζέινπλ λα κε κεηψζνπλ   

Γηαηί θάλνπλ επίδεημε δχλακεο  

Γελ ππήξρε θαλέλαο ζνβαξφο ιφγνο   

Γηα θάπνην άιιν ιφγν   

Πνηνλ; 

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

8. Δζύ ηη ζπλαηζζήκαηα έλησζεο εθείλε ηε ζηηγκή; 

( Μπνξείο λα δψζεηο πάλσ απφ κία απάληεζε ) 

ζπκφ  □ 

επηζπκία γηα εθδίθεζε  □ 

θφβν  □ 

κνλαμηά  □ 

άγρνο  □ 

ληξνπή □ 

ιχπε  □ 

πεξηθξφλεζε □ 

 

9. Με πνην ηξόπν αληέδξαζεο;  

αληαπέδσζα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν □ 

δήηεζα ηε βνήζεηα ησλ θίισλ κνπ απφ ην ζρνιείν □ 

ηνλ/ηνπο έβξηζα θαη ηνλ/ηνπο εηξσλεχηεθα □ 

ηνλ/ηνπο ρηχπεζα  □ 

ην αλέθεξα ζην δάζθαιν □ 

έθπγα θαη δελ έθαλα ηίπνηα  □ 

δήηεζα ηε βνήζεηα απφ θάπνηνλ απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ □ 

θάπνηνλ άιιν; πνηνλ; □ 

 

10. νπ πξνθάιεζε θάπνηεο ζπλέπεηεο απηό ην πεξηζηαηηθό;  

             λαη           □                   φρη  □ 

 

11. Aλ λαη πνηεο ήηαλ απηέο νη ζπλέπεηεο ; (κπνξείο λα δώζεηο πάλσ από κηα 

απάληεζε) 

ζσκαηηθφ πφλν  □ 

θάπνηεο κειαληέο  □ 

ειαθξχ ηξαπκαηηζκφ □ 

βαξχ ηξαπκαηηζκφ  □ 

άγρνο θαη θφβν □ 
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ζηελνρψξηα  □ 

κνλαμηά-απνμέλσζε  □ 

δελ ήζεια λα μαλαπάσ ζην ζρνιείν  □ 

θάπνηα άιιε ;                             

πνηα; …………………………………………………………………………………… 

 

12. Γηα πόζν θαηξό έλησζεο έηζη;  

γηα κηα δπν κέξεο  □ 

γηα κηα βδνκάδα  □ 

γηα πνιχ θαηξφ □ 

αθφκε θαη ηψξα  □ 

θάλεηο ηδηαίηεξα καζήκαηα ;  

λαη    □          φρη  □ 

14. Aλ λαη, ζε ηη ; 

        …………………………………………………… 

15. Απνπζηάδεηο από ην ζρνιείν;  

κηα ή δπν κέξεο ηε βδνκάδα  □ 

κηα ή δπν ψξεο ηε βδνκάδα  □ 

κηα ή δπν κέξεο ην κήλα  □ 

κηα ή δπν ψξεο ην κήλα □ 

πην ζπάληα  □ 

πνηέ  □ 

 

16. Γηα πνην ιόγν απνπζηάδεηο ζπλήζσο;  

είζαη άξξσζηνο  □ 

είζαη αδηάβαζηνο  □ 

δελ πξνιαβαίλεηο λα εηνηκαζηείο  □ 

θνβάζαη θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ □ 

γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν □ 

 

17.  Πνηα γεγνλόηα πνπ ζνπ ζπλέβεζαλ ζεσξείο όηη ζε πείξαμαλ πην πνιύ 

(κπνξείο λα γξάςεηο πάλσ από κηα απάληεζε);  

ην γεγνλφο φηη κε έβξηζαλ, κε εηξσλεχηεθαλ ή κε πξφζβαιαλ □ 

ην φηη έβξηζαλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ  □ 
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ην φηη δελ κε ζέινπλ ζηελ παξέα ηνπο □ 

ην φηη είπαλ άζρεκα ιφγηα ζε βάξνο κνπ  □ 

ην φηη κνπ θέξνληαη ζαλ λα είκαη θαηψηεξνο  □ 

ην φηη κε απείιεζαλ  □ 

ην φηη κε ρηχπεζαλ  □ 

ην γεγνλφο φηη κηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά επαλαιακβάλεηαη ζπρλά  □ 

ηίπνηα δελ κε ελφριεζε (δελ ζπλέβε ηίπνηα) □ 

 

18.  ε πνηα ηάμε  πεγαίλεη ν καζεηήο/ καζήηξηα ή νη καζεηέο/ καζήηξηεο πνπ 

ζνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ άζρεκα;  

δελ έρσ δερηεί επίζεζε απηή ηε ρξνληά ζην ζρνιείν  □ 

πεγαίλεη ζηελ ηάμε κνπ  □ 

είλαη ζηελ ίδηα ηάμε αιιά ζε άιιν ηκήκα  □ 

είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα ρξφληα πάλσ απφ κέλα  □ 

είλαη ζε κηθξφηεξε ηάμε απφ κέλα  □ 

19.  νπ έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα έλαο/κηα ή πεξηζζόηεξνη καζεηέο/ηξηεο; 

Γελ κνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζην ζρνιείν απηή ηε ρξνληά  □ 

Μνπ έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα έλα αγφξη □ 

Μνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα κεξηθά αγφξηα □  

Μνπ έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα έλα θνξίηζη □ 

Μνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα κεξηθά θνξίηζηα □ 

Μνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα θάπνηα θνξίηζηα θαη αγφξηα □ 

 

20.  Πόζεο θνξέο δέρηεθεο απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηηο ηειεπηαίεο πέληε κέξεο πνπ 

είζαη ζην ζρνιείν; 

Κακία θνξά □ 

Μία θνξά □ 

Γχν θνξέο □ 

Σξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο □ 

Πέληε ή πεξηζζφηεξεο  □ 

 

21. Πόζν ζπρλά νη δάζθαινη ζνπ πξνζπαζνύλ λα ζηακαηήζνπλ κηα θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία έλαο ή πεξηζζόηεξνη καζεηέο εθδειώλνπλ αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο έλα άιιν ζπκκαζεηή ηνπο;  
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ρεδφλ πάληα □ 

Μεξηθέο θνξέο □ 

ρεδφλ πνηέ □ 

Γε γλσξίδσ □ 

 

22. Πόζν ζπρλά νη άιινη ζπκκαζεηέο ζνπ πξνζπαζνύλ λα ζηακαηήζνπλ κηα 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλαο καζεηήο ή κία καζήηξηα δέρεηαη αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν; 

ρεδφλ πάληα □ 

Μεξηθέο θνξέο □ 

ρεδφλ πνηέ □ 

Γε γλσξίδσ □ 

 

23. Ση θάλεηο, ζπλήζσο, όηαλ βιέπεηο κία καζήηξηα ή έλα καζεηή ηεο ειηθίαο ζνπ 

λα δέρεηαη απηή ηε ζπκπεξηθνξά ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ; 

Πξνζπαζψ λα ηνλ βνεζήζσ   □ 

Σίπνηα, αιιά ζθέθηνκαη φηη πξέπεη λα βνεζήζσ  □ 

Σίπνηα, είλαη θάηη πνπ δε κε αθνξά □ 

 

24. Σν έρεηο πεη ζε θάπνην δάζθαιν ή ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ όηη έρεηο δερηεί 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά από ζπκκαζεηή/έο ή ζπκκαζήηξηα/εο απηό ην 

ηξίκελν; 

Ναη, ηνπο ην έρσ πεη □ 

ρη, δελ ηνπο ην έρσ πεη □ 

Γελ έρσ δερηεί αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απηφ ην ηξίκελν □ 

 

25. Ση έθαλε ν δάζθαινο ή ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ; 

Σνπ έθαλε ζχζηαζε □ 

Σνλ ηηκψξεζε □ 

Σηκψξεζε θαη ηνπο δπν καο □  

Γελ έθαλε ηίπνηα □ 

 

26. Σν έρεηο πεη ζε θάπνηνλ ζην ζπίηη απηό ην αξλεηηθό πεξηζηαηηθό πνπ ζνπ 

ζπλέβε απηό ην ηξίκελν; 
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Ναη, ηνπο ην έρσ πεη □ 

'Ορη, δελ ηνπο ην έρσ πεη □ 

Γελ έρσ δερηεί ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απηή ηε ρξνληά  □ 

 

27. Δθηόο από θάπνηνλ ή θάπνηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν ζνπ έρεη ζπκπεξηθεξζεί 

άζρεκα θαη θάπνηνο άιινο κέζα ή έμσ από ην ζρνιείν απηή ηε ρξνληά; 

Ναη  □        ρη □ 

 

28.  Αλ Ναη, ζα ήζειεο λα γξάςεηο πνηνο; 

……………………………………………………………… 

 

29.  Πόζν ζπρλά έρεηο πάξεη κέξνο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο πξνο άιινπο 

ζπκκαζεηέο/ ζπκκαζήηξηέο ζνπ ή ζπκκαζεηή/ ζπκκαζήηξηά ζνπ απηό ην 

κήλα;  

δελ έρσ εθδειψζεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά ζε άιιν καζεηή απηή ηε ρξνληά  □ 

ζπλέβε κηα ή δπν θνξέο  □ 

κεξηθέο θνξέο  □ 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα  □ 

κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα  □ 

 

30.  Πόζεο θνξέο έρεηο ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ηηο 

ηειεπηαίεο πέληε κέξεο (εθηόο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ); 

θακηά θνξά  □ 

κηα θνξά  □ 

δπν θνξέο □  

ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο  □ 

πάλσ απφ πέληε θνξέο  □ 

 

31. Έρεηε ζπδεηήζεη κε θάπνην δάζθαιν ή ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά πνπ δείμαηε ζε θάπνηα ή θάπνηνλ / θάπνηεο ή θάπνηνπο 

από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απηό ην ηξίκελν; 

Ναη, έρνπκε ζπδεηήζεη γη' απηφ ην πεξηζηαηηθφ □ 

ρη, δελ έρνπκε ζπδεηήζεη γη‘ απηφ ην πεξηζηαηηθφ □ 
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Γελ έρσ εθδειψζεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απηφ ην ηξίκελν  □ 

 

32. Έρεηε ζπδεηήζεη κε θάπνηνλ ζην ζπίηη γηα ηελ εθδήισζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζαο πνπ δείμαηε ζε άιιν καζεηή/ηξηα ή καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο απηό ην ηξίκελν; 

Ναη, έρνπκε ζπδεηήζεη γη' απηφ □ 

ρη, δελ έρνπκε ζπδεηήζεη γη' απηφ □ 

Γελ έρσ δείμεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απηφ ην ηξίκελν ζην ζρνιείν □ 

 

33. Πόζν ζπρλά έρεηο ιάβεη κέξνο ζε εθδήισζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

άιινπο καζεηέο ή καζήηξηεο ζην δξόκν πξνο ην ζρνιείν ή ζην δξόκν από ην 

ζρνιείν ζην ζπίηη; 

Γελ έρσ εθδειψζεη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε καζεηέο απφ ή πξνο ην ζρνιείν □ 

Έρεη ζπκβεί κία ή δχν θνξέο □ 

Μεξηθέο θνξέο □ 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα πεξίπνπ □ 

Πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά  □ 

 

34.  Πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζεο λα ζπκκεηέρεηο ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ελαληίνλ θάπνηνπ καζεηή ή καζήηξηαο, ηνλ νπνίν δε ζπκπαζείο;  

λαη  □ 

λαη ίζσο  □ 

δελ μέξσ  □ 

φρη δελ λνκίδσ  □ 

φρη   □ 

θπζηθά θαη φρη  □ 

 

35.  Πνηα ε γλώκε ζνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, νη νπνίνη/εο 

ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα ζε άιινπο καζεηέο/ηξηεο ; 

Με αλαζηαηψλεη αξθεηά πνπ απηνί νη καζεηέο θάλνπλ θάηη ηέηνην  □ 

Δίλαη δχζθνιν λα θαηαιάβσ γηαηί ην θάλνπλ απηφ □ 

Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ην θάλνπλ απηφ □ 
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12.  Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο 

γηα ην ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα: 

                                

ΦΤΛΛΟ ΓΝΩΜΖ ΜΑΘΖΣΩΝ
12

 

1. Πνηα είλαη ε επίδνζε ζνπ ζηα καζήκαηα γεληθά;  

α. θαθή 

β. κέηξηα 

γ. θαιή 

δ. πνιχ θαιή 

 

2. Πνηα καζήκαηα ζνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν; 

α……………………………………………………. 

β…………………………………………………… 

γ…………………………………………………... 

δ…………………………………………………... 

 

3. Πνηνη νη ιφγνη πνπ ζε θάλνπλ λα ζνπ αξέζνπλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα; 

α. ν θαζεγεηήο 

β. είλαη ελδηαθέξνλ 

γ. ηα θαηαθέξλσ θαιχηεξα 

δ. ην βηβιίν κνπ είλαη θαηαλνεηφ 

ε. θάηη άιιν (Αλαθέξαηέ ην...)………………………………………………………… 

                                                           
12

 Απφ ην Δπξσπατθφ Πηινηηθφ πξφγξακκα «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο»  
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4. Σε πνηα καζήκαηα δπζθνιεχεζαη (κε ζεηξά δπζθνιίαο); 

α……………………………………………………… 

β…………………………………………………….. 

γ……………………………………………………… 

δ……………………………………………………… 

 

5. Γηαηί δπζθνιεχεζαη ζηα παξαπάλσ καζήκαηα; 

α. δελ δηαβάδσ 

β. δελ θαηαιαβαίλσ ηελ παξάδνζε 

γ. ην βηβιίν κνπ δελ είλαη θαηαλνεηφ 

δ. δελ έρεη ελδηαθέξνλ 

ε. θάηη άιιν (Αλαθέξαηέ ην ...) 

 

6. Σνπ αξθεί θαζεκεξηλά ν ρξφλνο γηα κειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπ 

α. ΝΑΗ  

β. ΟΥΗ  

 

7.  Αλ  ΟΥΗ, πνχ νθείιεηαη απηφ ; 

α. ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

β. ην εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ κνπ είλαη θνξησκέλν  

γ. έρσ πνιιή εξγαζία γηα θάζε κάζεκα 

δ. γηα θάπνην άιιν ιφγν (Αλαθέξαηέ ην ...) 
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8. Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζνπ ζηελ ηάμε; 

α. αδηάθνξε 

β.  θαθή 

γ. θαιή 

δ. πνιχ θαιή 

 

9. Έρεηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ζνπ; 

α. κε φινπο 

β. κε κεξηθνχο 

γ. κε πνιινχο 

δ. κε θαλέλαλ 

 

10. Πψο είλαη νη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ;  

α. αδηάθνξεο 

β.  θαθέο 

γ. θαιέο 

δ. πνιχ θαιέο 

 

11. Σν ζρνιείν κνπ είλαη έλαο ρψξνο φπνπ αηζζάλνκαη: 

α. δπζάξεζηα 

β.  άλεηα 

γ. θαηαπηεζηηθά 

δ. ραξνχκελνο 
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12. Τη ζνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν ζην ζρνιείν ζνπ:  

α. ηα καζήκαηα 

β.  νη εθδξνκέο-ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο-πνιηηηζηηθά 

γ. ζπλαλαζηξνθή-παξέα 

δ. ην δηάιεηκκα-ην θελφ 

ε. θάηη άιιν (Αλαθέξαηέ ην ...) 

 

13. Ννκίδεηο φηη ην ζρνιείν ζνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξνβιήκαηά ζνπ; 

α. ΝΑΗ  

β. ΟΥΗ  

Αλ  ΝΑΗ: 

α1.Πνηα είλαη απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ΄ζειεο βνήζεηα ζην ζρνιείν ζνπ; 

(Αλαθέξαηέ ηα……..) 

α2. Απφ πνηνλ πεξηκέλεηο βνήζεηα ζην ζρνιείν ζνπ; 

Η. Γηεχζπλζε 

ΗΗ. Καζεγεηή 

ΗΗΗ. Πνηνλ άιιν:…………………….. 

 

14. Τη ζα ήζειεο λα ππάξρεη (αλάθεξέ ην) ζην ζρνιείν ζνπ γηα λα αηζζάλεζαη 

θαιχηεξα; 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Οδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

1. Βάιε ζε θχθιν ην γξάκκα ηεο απάληεζεο (α,β,γ…) πνπ ζε εθθξάδεη.  

2. πκπιεξψζηε κε ηηο δηθέο ζαο απαληήζεηο θαη παξαηεξήζεηο φπνπ 

δεηείηαη λα αλαθεξζείηε πην αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα.  
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13. Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο 

εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα ζηελ ηάμε: 

 

 

Γηεξεύλεζε  ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα ζηελ ηάμε
13

 

 

Παξαθαιψ βάιηε ζε θχθιν ηελ απάληεζε πνπ ζέιεηε λα δψζεηε ζε θάζε 

εξψηεζε. 

 

1 .   Πφζν απφ ην κάζεκα ζνπ άξεζε; 

Οιφθιεξν ην κάζεκα    - Κάπνηα κέξε ηνπ    - Καζφινπ 

2.  Πφζα  λνκίδεηο φηη έκαζεο; 

Σα πεξηζζφηεξα -  Κάπνηα πξάγκαηα  -  Σίπνηα 

3 .  Πφζα  θαηάιαβεο; 

Σα πεξηζζφηεξα - Μεξηθά κφλν  – Σίπνηα 

4 .  Μπφξεζεο λα βξεηο ηα βηβιία, ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάζηεθεο; 

Σα πεξηζζφηεξα  – Μεξηθά - Σίπνηα 

5 .  ε βνήζεζαλ νη άιινη; 

Πνιχ –Λίγν -Καζφινπ 

6 .  ε εκπφδηζαλ νη άιινη λα εξγαζηείο; 

Πνιχ - Μεξηθέο θνξέο - Καζφινπ 

7 .  ε βνήζεζε ν δάζθαινο; 

Αξθεηά - ρη 

8 .  Σν κάζεκα δηήξθεζε ………………………. 

Αξθεηά  - Πάξα πνιχ - ρη φζν ζα έπξεπε 

                                                           
13

 Hopkins, D. (1985). A Teacher’s Guide to Classroom Research, Milton 
Keynes, Open University Press, ζ. 73. 
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9 .  Σν κάζεκα ήηαλ ………………………….   

Βαξεηφ - Δλδηαθέξνλ - Αδηάθνξν 

10.  Απφ πνηνλ βνεζήζεθεο; 

Απφ ηνλ δάζθαιν - Απφ ηελ νκάδα - Απφ θάπνηνλ άιιν  

   

11. Γξάςε φ,ηη ζε δπζθφιεςε ζην κάζεκα: 

 

12. Γξάςε φ, ηη ζνπ άξεζε ηδηαίηεξα: 
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14.  Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ απηναμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ κε αλνηθηέο 

θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο: 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
14

 

Tν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Πεξηιακβάλεη ζεκαληηθνχο ηνκείο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη αλάπηπμε 

θάπνησλ ηνκέσλ κε ελδεηθηηθά  θξηηήξηα – εξσηήκαηα.   

Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε εμαβάζκηα θιίκαθα :  

0=ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ,  

1=ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ, ΔΤΥΑΡΗΣΖΜΔΝΟ  ΜΔΥΡΗ 6=ΔΝΣΔΛΧ ΑΝΔΠΑΡΚΖ  

1.ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

Δίκαη επραξηζηεκέλνο απφ: 

   Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο-δ.ε. 

    Σελ θξηηηθή-δεκηνπξγηθή-πξσηνβνπιηαθή  ζηάζε ησλ καζεηψλ-πξφθιεζε  

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ χιε 

   Σν πνζνζηφ εξσηήζεσλ ησλ καζεηψλ 

   Σελ επίδεημε πιηθνχ (εηθφλεο-δηαθάλεηεο-βίληεν) 

   Σε δηαζεκαηηθή πξνέθηαζε ηεο δ.ε. 

   Σε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

   Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ κνπ 

   Σελ δηδαθηηθή  κνπ ηθαλφηεηα  θαη παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξσ  θαηά ηελ πνξεία 

ηεο 

                                                           

14 Υαηδφπνπινο, Α. (2011). Ζ Απηναμηνιφγεζε (2), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html 

 

http://symboulostheologon.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html
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  Σελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο  ησλ καζεηψλ 

   Σε γεληθή κνπ νξγάλσζε ζηελ ηάμε 

2. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ 

 

3. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

 

4. ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ-ΣΟΥΟΗ  

 

5.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ 

Δίκαη επραξηζηεκέλνο απφ : 

   Σελ ζηξαηεγηθή κνπ ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρία 

   Σελ  εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρία 

   Σελ ςπρξαηκία κνπ-αληηδξάζεηο κνπ 

   Σελ επηζήκαλζε ζεηηθψλ-επηδνθηκαζία 

   εβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

   εβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

   Σν ρηνχκνξ κνπ-ηφλν ηεο θσλήο κνπ-χθνο κνπ 

  Πξφιεςε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ-επίιπζε ηνπο 

   Σε  θηιηθή κνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά 

    Σελ αληηθεηκεληθφηεηά κνπ 

 

6. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 
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7. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ-ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

       Δίκαη  επραξηζηεκέλνο απφ: 

    ηελ επηζηεκνληθή κνπ ελεκέξσζε ζην αληηθείκελφ κνπ  

    ηε ζπιινγή πιηθνχ γηα ην αληηθείκελν   

    ηελ ελεκέξσζή κνπ ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα 

    ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε ζπλέδξηα-εκεξίδεο 

    ηελ ζπλεξγαζία κνπ κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο  

    ηελ πνηνηηθή πνξεία ηνπ καζήκαηφο κνπ  

    ηελ  ρξήζε Ίληεξλεη γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο 

    ηελ  βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε 

    ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

    ηελ πξνζσπηθή κνπ επηζηεκνληθή έξεπλα 

 

8. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ-ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ-Υ. ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

9. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΓΟΝΔΗ-ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

10. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
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15.  Παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ εθπαηδεπηηθώλ κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο 

εξσηήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο Γηεπζπληή-εθπαηδεπηηθώλ: 

EΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: ρέζεηο Γηεπζπληή-Δθπαηδεπηηθώλ
15

  

Τν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην έξεπλαο 

γηα ηε  δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο 

επίζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο απηψλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

1.Φχιν: □ Άλδξαο □ Γπλαίθα 

2. Δίζηε εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ (λα γξάςεηε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεηε) 

……………………… 

 

3. Τπεξεηείηε σο  

Γηεπζπληήο/Τπνδηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο 

□  ε δεκνηηθφ ζρνιείν □  ε δεκνηηθφ ζρνιείν 

□  ε γπκλάζην □  ε γπκλάζην 

□  ε γεληθφ ιχθεην □  ε γεληθφ ιχθεην 

□  ε επαγγεικαηηθφ ιχθεην □  ε επαγγεικαηηθφ ιχθεην 

□  ε......................  □  ε ....................  

(Αλ ππεξεηείηε ζε άιιν ζρνιείν, ζαο παξαθαιψ λα ζπκπιεξψζεηε ηελ ηειεπηαία 

ζεηξά) 

 

4. Έηε ππεξεζίαο: 

 Έηε ππεξεζίαο σο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πνπ ππεξεηείηε ζήκεξα: ...  

 Έηε ππεξεζίαο σο Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο γεληθά: ………..  

 Έηε ππεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πνπ ππεξεηείηε ζήκεξα: 

 Έηε ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο (σο εθπαηδεπηηθφο θαη σο δηεπζπληήο) 

 

                                                           
15

 Κνχια, Β. (2011). Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, Σπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο . 
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5. Αζθείηε έξγν: 

Γηεπζπληήο/Τπνδηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο 

□  Μφλν δηνηθεηηθφ □  Μφλν εθπαηδεπηηθφ 

□  Γηνηθεηηθφ θαη δηδαθηηθφ □  Δθπαηδεπηηθφ θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

α   Γηδάζθσ …   ψξεο εβδνκαδηαίσο □  Άιιν, πνην: .............  

 

6. πνπδέο πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ζαο πηπρίνπ: 

 Πηπρίν εμνκνίσζεο (αθνξά ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο /δηεπζχληξηεο θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 Πηπρίν Σ.Δ.Η  

 Γεχηεξν πηπρίν Α Έ. I. / Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο (master)  

 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα.  

 Κάπνηεο άιιεο; Πνηεο.  

 

7. Δπηκφξθσζε: 

 Γηδαζθαιείν 

 .Δ.Α.Γ.Δ. 

  Δ Λ.Μ Δ. 

 ΔΛΔΣΔ (λπλ ΑΠΑΓΓΔ) 

 ΠΔΚ 

 Πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ζε Παλεπηζηήκην 

 Πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

 Κάπνηα άιιε; Πνηα: .......................................  

 

7. Ξέλεο γιψζζεο:  

 Ναη 

 ρη 

 

9.  ζνη/εο απαληήζαηε θαηαθαηηθά γξάςηε ηε γιψζζα θαη ην επίπεδν θαηνρήο ηεο: 

Γιψζζα Δπίπεδν 
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10.  ΗΗφζνη/εο εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζηε ρνιηθή Μνλάδα πνπ εξγάδεζζε ζήκεξα: 

(λα γξάςεηε ηνλ αξηζκφ) …………………………………………… 

11.  Ζ ρνιηθή Μνλάδα πνπ εξγάδεζζε δηαζέηεη θαη άιιν πξνζσπηθφ, εθηφο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

 ρη 

 Ναη 

 

12.  ζνη/εο απαληήζαηε θαηαθαηηθά, λα γξάςεηε ην πξνζσπηθφ: (κία ή 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο) 

 Φχιαθαο  

 Δπηζηάηεο  

 Γξακκαηέαο 

 Άιιν. Πνην: 

 

13. ΗΗφζνη καζεηέο θαη πφζεο καζήηξηεο θνηηνχλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηείηε; 

 Μέρξη εθαηφ καζεηέο/ηξηεο 

 Απφ εθαηφλ έλαο/κία κέρξη εθαηφλ πελήληα 

 Απφ εθαηφλ πελήληα έλαο/κία κέρξη δηαθφζηνη/εο 

 Πάλσ απφ δηαθφζηνη/εο έλαο/κία 

 

14.  Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ/ζηε δηεπζπληή/ληξηα θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε ζήκεξα: (κία απάληεζε) 

 Τπεξεζηαθέο 

 Σππηθέο  

 Άιινπ είδνπο. Ση είδνπο:  

 

15.  ΗΗφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ/ζηε δηεπζπληή/ληξηα θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο; (κία 

απάληεζε) 

Καζφινπ ζεκαληηθή  

Διάρηζηα ζεκαληηθή  

Λίγν ζεκαληηθή 
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Πνιχ ζεκαληηθή 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθή 

 

16. Πφζν ρξήζηκε ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ζέκαηα ζρεηηθά :  

(λα απαληήζεηε κε: θαζφινπ- πνιχ ιίγν-ιίγν- πνιχ – πάξα πνιχ) 

 κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ  

 κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. ζέξκαλζε) 

 κε ζέκαηα πξνζσπηθνχ  

 κε ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ ηνπ ζρνιείνπ 

 κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ 

 κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

 κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ  

 κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

17.  Πφζν ζπρλά πινπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζέκαηα ζρεηηθά:(λα απαληήζεηε κε: θαζφινπ- πνιχ ιίγν-

ιίγν- πνιχ – πάξα πνιχ) 

 κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ  

 κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. ζέξκαλζε) 

 κε ζέκαηα πξνζσπηθνχ  

 κε ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ ηνπ ζρνιείνπ 

 κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 κε ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ 

 κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

 κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ  

 κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

18. Ζ επηθνηλσλία ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνλ ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γίλεηαη: (κία απάληεζε) 

 Μφλν ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

 Μία θνξά ηελ εβδνκάδα 
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 ε θαζεκεξηλή βάζε  

 Κάζε θνξά πνπ πξνθχπηεη αλάγθε 

 

19.  ε πνηνλ βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο νη παξαθάησ παξάγνληεο: (λα 

απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο) 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Πνιχ IIάξα πνιχ 

Σν θχιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

     

Ζ ειηθία ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

     

Ζ εηδηθφηεηα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

     

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

     

Σα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα 

(θπζηθή ειθπζηηθφηεηα) 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

     

Σα απμεκέλα πξνζφληα 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

     

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

     

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ηδηφηεηα 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

     

 

20. Με πνηνπο/εο ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο/ληξηεο ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ (αλ αληηκεησπίδνπλ) ζηε ζρνιηθή ηνπο 

κνλάδα: (κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο I, 2,3 θιπ.) 

 Με ηνλ/ηε δηεπζπληή/δηεπζχληξηα δηεχζπλζεο 

 Με ηνλ/ηελ πξντζηάκελν/ε γξαθείνπ 

 Με ηνλ/ηε ζρνιηθφ/ή ζχκβνπιν 

 Με ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ 
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 Με ηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

 Με ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα 

 

21.  Πνηεο ελέξγεηεο (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ/ηξηψλ, δηεπζπληψλ/ληξηψλ) 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/ληξηεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ; (κία ε 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 1, 2,3 θιπ.) 

 Αξγνπνξία (αζπλέπεηα σο πξνο ην σξάξην) ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Αξγνπνξία (αζπλέπεηα σο πξνο ην σξάξην) ησλ καζεηψλ 

 πρλέο απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 πρλέο απνπζίεο ησλ καζεηψλ 

 Καθή νξγάλσζε ησλ ζπλειεχζεσλ 

 Ζ κε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

 Ζ κε ζπκκεηνρή καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρνιηθέο  εθδειψζεηο  

 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ/ηξηψλ 

 Απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ 

 Απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά δηεπζπληψλ/ηξηψλ 

 

22. ε πνηνλ βαζκφ νη παξαθάησ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαιψλ 

δηαπξνζσπηθνί ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ/ζηε δηεπζπληή/ληξηα θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο:  

(λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο) 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Καζφινπ Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Ζ επηβξάβεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ/ηε 

δηεπζπληή/ληξηα 

     

Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ/ηεο ηε 

γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
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23. ε πνηνλ βαζκφ νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζπληεινχλ : (λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο) 

 θαζφινπ Πνιχ ιίγν  ιίγν πνιχ Πάξα πνιχ  

ην λα εθηηκνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνλ 

δηεπζπληή 

     

ην λα εθηηκνχλ νη 

καζεηέο ηνλ δηεπζπληή 

     

ην λα εθηηκνχλ νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνλ 

δηεπζπληή 

     

ην λα ληψζνπλ νη 

δηεπζπληέο ηθαλνπνίεζε 

απφ ην επάγγεικά ηνπο 

     

ην λα ληψζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί άλεηα 

ζηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

     

Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα 

πξνγξακκαηίδεη απφ θνηλνχ 

κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο 

ηηο εθπ/θέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ 

ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 

     

Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα 

ελεκεξψλεη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη 

λα γίλνπλ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ρξνληά 

     

Σν θχξνο πνπ δηαζέηεη ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα 

     

Ζ επγεληθή ζπκπεξηθνξά 

ακθνηέξσλ 

     

Ζ ζπλέπεηα ακθνηέξσλ      
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έξγνπ 

ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ 

θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα  

     

ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

     

 

24. ε πνην βαζκφ νη παξαθάησ παξάγνληεο θαζίζηαληαη εκπφδην ζηε δεκηνπξγία 

θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο) 

 θαζφινπ πνιχ ιίγν  ιίγν πνιχ πάξα πνιχ  

Ζ επίπιεμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

Γ/ληή 

     

Ο εθλεπξηζκφο ηνπ 

Γ/ληή 

     

Ζ δπζζπκία ηνπ Γ/ληή      

Ζ ηππηθή ζηάζε ηνπ 

Γ/ληή 

     

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αζθνχλ θξηηηθή ζην 

έξγν ηνπ Γ/ληή 

     

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ππαθνχνπλ ζηηο 

εληνιέο ηνπ Γ/ληή, 

εθφζνλ έρνπλ 

αληίζεηε γλψκε 

     

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

εθδειψλνπλ ζπκφ θαη 

δπζαξέζθεηα γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Γ/ληή 

     

ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ αλαιακβάλνπλ 

εξγαζία πέξαλ ηνπ 
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δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ 

Ζ άζθεζε πίεζεο απφ 

ην Γ/ληή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ζέκαηα εξγαζίαο  

     

 

25. Ζ έιιεηςε θαιφλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα: (κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 1, 2,3 θιπ.) 

 Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε ζηξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ 

 Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα λα ζπκψλεη κε ην παξακηθξφ 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα κε ληψζνπλ άλεηα ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζπλερψο ζε ππεξέληαζε 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα κε ζέινπλ λα εξγαζηνχλ πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 

 Σν έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα κελ είλαη απνδνηηθφ 

 

26. ε πνηνλ βαζκφ ζα βειηίσλε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ/ηε δηεπζπληή/ληξηα; (κία απάληεζε) 

 Καζφινπ 

 Πνιχ ιίγν 

 Λίγν Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

27.  Γηαηεξείηε επαθή κεηαμχ ζαο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο; 

 φρη 

 λαη 

28. Αλ λαη, αλαπηχζζνληαη θαιχηεξεο ζρέζεηο αλάκεζά ζαο; 

 φρη 

 λαη 
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29. Ννκίδεηε φηη ζα ππήξραλ θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ/ζηε 

δηεπζπληή/ ληξηα θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, αλ ε ζέζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο 

ήηαλ κφληκε; 

 φρη 

 λαη 

30. Ννκίδεηε φηη ζα αλαπηχζζνληαλ θαιχηεξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ/ζηελ 

Γηεπζπληή/ληξηα θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο αλ ε εθινγή ηνπ/ηεο 

Γηεπζπληή/ληξηαο γηλφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ; 

 

 φρη 

 λαη 



 100 

 

3. πλέληεπμε 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κηα επξχηαηα δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αθνξά ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο 

άκεζεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξεπλεηή κε ην ππνθείκελν.   

Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο απ΄ φηη 

άιιεο κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε 

πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκάησλ, 

ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ.  Δπηπιένλ, παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, λα ζέζεη δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο θαη λα αλαζχξεη επηπξφζζεηεο απαληήζεηο, λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ δελ 

είραλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζηεί αιιά πξνέθπςαλ σο ζεκαληηθά απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ - εληζρχνληαο έηζη ηε ζαθήλεηα αιιά θαη ην εχξνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ (Breakwell 1990, Hitchcock and Hughes 1989, Maycut 

and Morehouse 1994, Powney and Watts 1987, Altrichter et al. 2001). Έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη είλαη επηξξεπήο ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη κπνξεί λα 

επεξεάδεηαη απφ ην άηνκν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε (Cohen & Manion 1997, 

Ησζεθίδεο 2003).  

Ζ ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή. Ζ νκαδηθή ζπλέληεπμε, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα καζεηέο, είλαη νηθνλνκηθή σο πξνο 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ελψ παξάιιεια παξέρεη έλα επξχ θάζκα απαληήζεσλ –

δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο, θαζψο ηα παηδηά πξνθαινχλ θαη 

δηεπξχλνπλ ην έλα ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ (Fontana and Frey 1994, Hedges 1985, Lewis 

1992, Cohen & Manion 1997). Δπίζεο, ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν θαηεπζπλφκελε απφ ην πξφζσπν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε: αλνηρηή ή 

θιεηζηή, κε-δνκεκέλε (ειεχζεξε) ή δνκεκέλε. Μηα ζπλήζεο κνξθή ζπλέληεπμεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα είλαη ε εκη-δνκεκέλε: ππάξρνπλ πξνζρεδηαζκέλεο 
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εξσηήζεηο αιιά παξέρεηαη ε ειεπζεξία θαη ε επειημία λα ζπδεηεζνχλ θαη άιια 

ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη θαηά ηε ζπδήηεζε (Hitchcock and Hughes 1989). 

ην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο, ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

- σο θχξην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ππφ δηεξεχλεζε 

αληηθείκελν 

- γηα λα ειεγρζνχλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή λα ππνδεηρζνχλ λέεο – ή σο 

εξκελεπηηθφ κέζν πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ εληνπηζκφ κεηαβιεηψλ θαη ησλ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεσλ 

- ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο (Cohen and 

Manion 1997).   

ην παξαθάησ απφζπαζκα, νη MacBeath θ.ά. (2005, ζ. 200)  ππνδεηθλχνπλ 

νξηζκέλνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

ζρνιείνπ:  

1. Μπνξεί χζηεξα απφ θιήξσζε λα επηιεγνχλ ηπραία πελήληα καζεηέο, είθνζη 

εθπαηδεπηηθνί θαη είθνζη γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ζπλεληεχμεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν ηνπο. Ζ νκάδα εξγαζίαο 

πνπ ζα έρεη αλαιάβεη ηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ δείθηε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη, πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο θαη πάλσ ζ’ απηά λα ζρεδηάζεη έλαλ νδεγφ ζπλεληεχμεσλ. Σηε ζπλέρεηα, 

γνλείο ζα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο γνλείο, εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο απφ ηνπο καζεηέο. Οη απαληήζεηο ζα ζπγθεληξσζνχλ 

απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, γηα λα αλαιπζνχλ.  

2. Όζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ίδηνπ δείθηε, ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα πάξεη ηε 

κνξθή επηηφπηνπ ξεπνξηάδ, θαηά ην νπνίν νη κηθξφηεξνη καζεηέο ζα επηζθέπηνληαη 

ηάμεηο ζε φιν ην ζρνιείν, ζα επηιέγνπλ ζηελ ηχρε θάπνηνλ πνπ είλαη απαζρνιεκέλνο 

κε κηα δξαζηεξηφηεηα (γηα παξάδεηγκα θάλεη έλα πείξακα) θαη ζα καγλεηνθσλνχλ 

κηα ζχληνκε ζπλέληεπμε. Μπνξνχλ λα ηνλ ξσηήζνπλ ηη θάλεη, ηη καζαίλεη, πνηα 

είλαη ε γλψκε ηνπ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, πψο ζα κπνξνχζε απηή λα πινπνηεζεί 

θαιχηεξα θηι. 

3. Μαζεηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα κειεηήζνπλ ην δείθηε «ζρέζεηο ζρνιείνπ κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία» κπνξνχλ λα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ κέιε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο γχξσ απφ ην ζρνιείν.     
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Παπαδείγμαηα σεδίυν ςνένηεςξηρ 

 

1. Παξάδεηγκα αηνκηθήο ζπλέληεπμεο καζεηή λεπηαγσγείνπ γηα ην ζρνιείν: 

πλέληεπμε κε καζεηή Νεπηαγσγείνπ
16

 

 

Η. Δξεπλεηήο:  

Οδεγήζηε ην παηδί ζε κηα ήζπρε γσληά ζηελ ηάμε ή έμσ απφ ηελ ηάμε φπνπ δελ ζα 

ελνριείηαη απφ ηα άιια παηδηά. Πείηε ηνπ φηη «ζα θάλσ εξσηήζεηο ζε πνιιά παηδηά 

γηα ην ζρνιείν θαη αλ αξέζεη ζηα παηδηά ην ζρνιείν. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο. Θέισ απιά λα μέξσ πψο ληψζεηο θαη ηη 

ζθέθηεζαη». 

Αλ  ην παηδί απαληήζεη εληάμεη, πξνρσξήζηε. Αλ έλα παηδί θαίλεηαη ακήραλν ή δελ 

ζέιεη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, κελ ην πηέζεηε. Ίζσο είλαη θαιχηεξα λα θαηα-

θχγεηε ζε ιχζεηο ηνπ ηχπνπ «ζα ήζειεο λα απαληήζεηο ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο 

ηψξα θαη λα μαλάξζεηο κεηά;» ή λα πξνηείλεηε ζην παηδί λα μαλαέξζεη φηαλ ηε-

ιεηψζεη κε ηελ αζρνιία ηνπ. 

 

II. Πξνπαξαζθεπαζηηθά εξσηήκαηα - Γνθηκή θαηαλόεζεο: 

Α. «Θα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηέο ηηο ζηήιεο γηα 

λα ζε βνεζήζνπλ λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο κνπ. Πξψηα ζα ζνπ θάλσ κηα 

εξψηεζε φπσο ‗Πφζν πνιχ ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο;‘ θαη χζηεξα ζα ζνπ πσ γηα 

ηηο ζηήιεο». 

- Γείρλσ ηε ζηήιε 3 (ηε κεγαιχηεξε): «Αλ ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο πνιχ, ηφηε 

δείμε απηή ηε ζηήιε». 

- Γείρλσ ηε ζηήιε 2: «Αλ ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο έηζη θη έηζη, δείμε απηή ηε 

ζηήιε». 

- Γείρλσ ηε ζηήιε 1: «Αλ ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο ιίγν, δείμε απηή ηε ζηήιε». 

 

                                                           

16 Γξεγνξηάδεο, Α. (2005). Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην λεπηαγσγείν. Αληηιήςεηο 

παηδαγσγψλ θαη καζεηψλ γηα ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 
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Δπαλαιάβεηε φηη «φζν κεγαιχηεξε ε ζηήιε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζνπ αξέζνπλ νη 

ληνκάηεο». Κηλήζηε ην δάθηπιν ζαο δηαδνρηθά απφ ηε ζηήιε 1 (ηε κηθξφηεξε) ζηε 

ζηήιε 3 (κεγαιχηεξε) γηα λα επηζεκάλεηε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο. «Καηαιαβαί-

λεηο;» Να είζηε ζίγνπξνη φηη ην παηδί θαηαλνεί ηηο εξσηήζεηο. «Πνηα ζηήιε δείρλεη 

πφζν πνιχ ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο;». Διέγμηε φηη νη ιεθηηθέο απαληήζεηο ηνπ 

παηδηνχ ζπκθσλνχλ κε ηελ επηινγή ηνπ ζηηο ζηήιεο. Αλ έλα παηδί δελ δίλεη 

ιεθηηθέο απαληήζεηο, εληζρχζηε ην ιέγνληαο «Μπνξείο λα κνπ πεηο κε ιέμεηο πφζν 

ζνπ αξέζνπλ νη ληνκάηεο;». Αλ ην παηδί θαίλεηαη λα κελ θαηαλνεί ηελ θιίκαθα, 

επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία. 

Β. «Αο δνθηκάζνπκε θάηη άιιν. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηέο ηηο ζηήιεο γηα 

λα κνπ δείμεηο πφζν ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην». 

- Γείρλσ ηε ζηήιε 3 (ηε κεγαιχηεξε): «Αλ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην πνιχ 

ηφηε δείμε απηή ηε ζηήιε». 

-  Γείρλσ ηε ζηήιε 2: «Αλ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην κεξηθέο θνξέο θαη άιιεο 

φρη. ηφηε δείμε απηή π/ ζηήιε». 

- Γείρλσ ηε ζηήιε I (ηε κηθξφηεξε): «Αλ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην ιίγν, ηφηε 

δείμε απηή ηε ζηήιε». 

 

Δπαλαιάβεηε φηη «φζν κεγαιχηεξε ε ζηήιε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζνπ αξέζεη λα θά-

λεηο κπάλην». Κηλήζηε ην δάθηπιν ζαο δηαδνρηθά απφ ηε ζηήιε 1 (ηε κηθξφηεξε) 

ζηε ζηήιε 3 (κεγαιχηεξε) γηα λα επηζεκάλεηε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο. «Καηαια-

βαίλεηο;» Να είζηε ζίγνπξνη φηη ην παηδί θαηαλνεί ηηο εξσηήζεηο. «Πνηα ζηήιε 

δείρλεη πφζν πνιχ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην;». Διέγμηε φηη νη ιεθηηθέο 

απαληήζεηο ηνπ παηδηνχ ζπκθσλνχλ κε ηελ επηινγή ηνπ ζηηο ζηήιεο. Αλ έλα παηδί 

δελ δίλεη ιεθηηθέο απαληήζεηο, εληζρχζηε ην ιέγνληαο «Μπνξείο λα κνπ πεηο κε 

ιέμεηο πφζν ζνπ αξέζεη λα θάλεηο κπάλην;». Αλ ην παηδί θαίλεηαη λα κελ θαηαλνεί 

ηελ θιίκαθα, επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία. Κάζε θνξά πνπ είλαη επηηπρέο ην ηεζη 

θαη ην παηδί δίλεη κία απάληεζε εληζρχζηε ην ζεηηθά. 

 

III.Έλαξμε πλέληεπμεο. 

Αλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην παηδί θαίλεηαη φηη ζηακάηεζε λα αθνχεη ηη ηνπ ιέηε ή 

ιέεη φηη ζέιεη λα ζηακαηήζεη, πξνζπαζήζηε λα νινθιεξψζεηε ηελ ηξέρνπζα 

εξψηεζε θαη κεηά ζηακαηήζηε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα επαλέιζεηε αξγφηεξα παξά 

λα ζπλερίζεηε λα πξνζπαζείηε. 
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Αλ νη ιεθηηθέο απαληήζεηο ελφο παηδηνχ δηαθέξνπλ απφ ηε ζηήιε πνπ επηιέγεη ή αλ 

έλα παηδί δείρλεη κπεξδεκέλν, επαλαιάβεηε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

1.«ε θξνληίδεη/πξνζέρεη ε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν λνηάδεηαη (ζε πξνζέρεη) ε δαζθάια ζνπ 

γηα ζέλα; 

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάπνηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ε δαζθάια ζνπ θαη δεί-

ρλνπλ φηη ζε πξνζέρεη θαη φηη λνηάδεηαη/ φηη δελ ζε πξνζέρεη θαη φηη δελ λνηάδεηαη; 

 

2.«Θπκψλεηο κε ηε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζπκψλεηο κε ηε δαζθάια ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάπνηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ε δαζθάια ζνπ θαη ζε ζπ-

κψλνπλ; 

 

3. «Δίλαη ε δαζθάια ζνπ θαιή καδί ζνπ» 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν θαιή είλαη ε δαζθάια ζνπ καδί ζνπ; 

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάπνηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ε δαζθάια ζνπ θαη ζε θά-

λνπλ λα πηζηεχεηο φηη είλαη θαιή καδί ζνπ/ φηη δελ είλαη θαιή καδί ζνπ; 

 

4.«Δίλαη ε δαζθάια ζνπ δίθαηα καδί ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν δίθαηα είλαη ε δαζθάια ζνπ καδί ζνπ; 

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάηη πνπ έθαλε ε δαζθάια ζνπ πνπ ήηαλ/ δελ ήηαλ δί-

θαην γηα ζέλα; 

 

5.«ηαλ παίδεηο κε ηα άιια παηδηά είλαη φια εληάμεη»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν εληάμεη είλαη ηα πξάγκαηα φηαλ παίδεηο 

κε ηα άιια παηδηά; 

 

 6.«Ζ δαζθάια ζνπ. φηαλ ζε βιέπεη λα έξρεζαη ζην ζρνιείν, ραίξεηαη»;  

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ραίξεηαη ε δαζθάια ζνπ φηαλ ζε βιέ-

πεη λα έξρεζαη ζην ζρνιείν; 

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάηη πνπ έθαλε ε δαζθάια ζνπ θαη ζνπ δείρλεη φηη ραί-

ξεηαη/ δελ ραίξεηαη φηαλ ζε βιέπεη λα έξρεζαη ζην ζρνιείν; 
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7.«Μαιψλεηο κε ηε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν καιψλεηο κε ηε δαζθάια ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηα νπνία καιψλεηο κε ηε δα-

ζθάια ζνπ; 

 

8.«νπ αξέζεη ε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζνπ αξέζεη ε δαζθάια ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ ή δελ ζνπ 

αξέζνπλ ζηε δαζθάια ζνπ; 

 

9.«Αξέζεη ζηε δαζθάια ζνπ λα ζε έρεη ζηελ ηάμε»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν αξέζεη/ δελ αξέζεη ζηε δαζθάια ζνπ 

λα ζε έρεη ζηελ ηάμε; 

 

10.«Θπκψλεη ε δαζθάια καδί ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζπκψλεη ε δαζθάια καδί ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ε δαζθάια ζνπ ζπ-

κψλεη/ δελ ζπκψλεη καδί ζνπ; 

 

11.«Πεγαίλεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα παίμεηο φηαλ δελ έρεηε κάζεκα»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζπρλά πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα λα 

παίμεηο φηαλ ην ζρνιείν είλαη θιεηζηφ; 

 

12.«ε αγαπάεη ε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζε αγαπάεη ε δαζθάια ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάηη πνπ θάλεη ε δαζθάια ζνπ θαη ζνπ δείρλεη φηη ζε 

αγαπάεη/ δελ ζε αγαπάεη; 

 

      13.«Ζ δαζθάια ζνπ ζε αθνχεη φηαλ ηεο κηιάο»; 
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Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζε αθνχεη ε δαζθάια ζνπ φηαλ ζέιεηο 

λα ηεο πεηο θάηη; 

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάηη πνπ έθαλε ε δαζθάια ζνπ θαη ζνπ έδεημε φηη ζε 

αθνχεη/ δελ ζε αθνχεη; 

 

       14.«Δίλαη θαζαξέο νη ηνπαιέηεο ζην ζρνιείν»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: Πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν θαζαξέο είλαη νη ηνπαιέηεο ηνπ ζρν-

ιείνπ; 

 

       15.«νπ θσλάδεη ε δαζθάια ζνπ»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζνπ θσλάδεη ε δαζθάια ζνπ;  

Αλνηθηή εξψηεζε: Πεο κνπ θάηη πνπ έθαλεο θαη ζνπ θψλαμε ε δαζθάια ζνπ; 

 

      16.«νπ αξέζεη λα έξρεζαη ζην ζρνιείν»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζνπ αξέζεη λα έξρεζαη ζην ζρνιείν; 

 

      17.«Ζ δαζθάια ζνπ ζε θνξντδεχεη»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζε θνξντδεχεη ε δαζθάια ζνπ; 

 

       18.«Ζ δαζθάια ζνπ ζε ζηελαρσξεί»; 

Δξψηεζε ειέγρνπ: πνηα ζηήιε δείρλεη πφζν ζε ζηελαρσξεί ε δαζθάια ζνπ; 
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2. Παξάδεηγκα αηνκηθήο ζπλέληεπμεο καζεηή κε «πξόβιεκα»
17

 

Ζ Marianne δεηά απφ έλα ζπλάδειθν λα πάξεη ζπλέληεπμε απφ έλαλ καζεηή πνπ 

απνηειεί «πξφβιεκα», ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο 

πξνγξάκκαηνο. Ήζειε λα κάζεη ε εθπαηδεπηηθφο ηα αηζζήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ 

Shane απέλαληη ηεο θαη πξνο ηνπο άιινπο δαζθάινπο ηνπ. Εήηεζε απφ ηελ θ. L. λα 

ηνπ πάξεη ζπλέληεπμε πξνζσπηθά ψζηε λα κελ αηζζαλζεί ηξνκνθξαηεκέλνο απφ ηελ 

παξνπζία ηεο. Ζ θ. L. ζπκθψλεζε θαη έλνησζε έθπιεμε ηειηθά ε δηδάζθνπζα απφ ηα 

ζεηηθά ζρφιηα ηνπ καζεηή ηεο γηα θείλε. 

Δξση.: Ση ζθέθηεζαη γηα ηελ θ. S.; 

Απ.: Καιή δαζθάια. Κάλεη θαιή δνπιεηά γηα καο. 

Δξση.: Πψο ζνπ ζπκπεξηθέξεηαη; 

Απ. Δληάμεη, εθηφο απφ κηα κέξα πνπ δελ κε άθεζε λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ηειέθσλν. 

Γελ ήηαλ δίθαην, γηαηί ήηαλ επείγνλ. 

Δξση. Δίλαη δίθαηε απέλαληη ζνπ ; 

Απ. Μεξηθέο θνξέο ιέεη φηη θάλσ άζρεκα πξάγκαηα, ελψ εγψ δελ θάλσ. 

Δξση. Πψο ζα ήζειεο λα αιιάμεη; 

Απ. Να κελ θσλάδεη. Να κελ γθξηληάδεη. Να κελ καιψλεη. 

Δξση. Ση ζνπ ιέεη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ; 

Απ. Κάλεηο θαιή δνπιεηά. Γνχιεπε, δνχιεπε! 

 

Σηο επφκελεο κέξεο ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηα ζεηηθά ζρφιηα ηνπ 

Shane θαη λα ηνλ εκπιέμεη πεξηζζφηεξν ζηηο δνπιεηέο ηεο νκάδαο. 

 

                                                           
17 J Hopkins. D. (1985). A Teacher's Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open 

University Press, ζει. 67. 
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3. Παξάδεηγκα αηνκηθήο ζπλέληεπμεο καζεηώλ: 

Αμηνινγηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ δαζθάισλ θαη καζεηώλ  

ζηνλ παηδαγσγηθό  βηόθνζκν
18

 

Δηζαγσγή: Τα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζ’ απηφ ην άξζξν αθνξνχλ έλα κφλν 

κέξνο κηαο ζπγθξηηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο, πνπ έγηλε ην 1988 ζε δείγκα Διιήλσλ 

εθήβσλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηαθαλνχλ νη νκνηφηεηεο ή νη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνλ 

ππξήλα ησλ αμηψλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θηι. πνπ απνδέρνληαη νη Έιιελεο έθεβνη 

ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Διιεληθή Δθπαίδεπζε, ζε 

ζχγθξηζε κε αληίζηνηρν δείγκα εθήβσλ ηεο Διιάδαο. 

Ζ έξεπλα έρεη ραξαθηήξα πεξηγξαθηθφ θαη ζπγθξηηηθφ. Αλαθέξεηαη ζην ςπρνθνηλσληθφ 

θαη ηαπηφρξνλα κείδνλ παηδαγσγηθφ πξφβιεκα ηνπ αμηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

Διιήλσλ εθήβσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

δέρνληαη απηνί ζηνλ «παηδαγσγηθφ βηφθνζκν», δει. ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο πηπρέο 

ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη γλσζηφ θαηά πφζνλ επηδξνχλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ε 

θνπιηνχξα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο κεηαλάζηεπζεο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (δει. ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο, πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο) ηεο ιεγάκελεο δεχηεξεο γεληάο ησλ κεηαλαζηψλ. 

ςμπεπιθοπά δαζκάλυν. Αποζπάζμαηα ηυν ζςνενηεύξευν 

Σεκείσζε: Τα απνζπάζκαηα θαηαρσξνχληαη ρσξίο θακία γισζζηθή ή θξαζηηθή αιιαγή 

ή δηφξζσζε. 

Παιδαγυγικό ζηςλ: 

ζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη καζεηέο επηδεηνχλ 

θαηαξρήλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ λα επηδηψθεηαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ. 

                                                           
18  Γνπδήξαο, Γ. Β (1996). «Αμηνινγηθή Γηάζηαζε ησλ ρέζεσλ Γαζθάισλ θαη 

Μαζεηψλ ζηνλ Παηδαγσγηθφ Βηφθνζκν», Νέα Παηδεία, Σεχρνο 78, ζζ. 129-149.  
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Δηξήλε (17ρξνλε), επαξρία, Stuttgart: 

«Ση  ζα άιιαδα; Ο θαζεγεηήο λα πξνζπαζεί λα είλαη απέλαληη ζηνπο καζεηέο θίινο. 

Ηδίσο φηαλ κπαίλεη ν θαζεγεηήο κέζα ζηελ ηάμε, ν καζεηήο λα κε θνβάηαη, δει. θη αλ 

πεη θάηη ιάζνο, ν θαζεγεηήο λα κελ ηνλ πξνζβαίιλεη ακέζσο, γηαηί καζεηέο είκαζηε, 

πάκε ζρνιείν, ζα θάλνπκε θαη ιάζε». 

Γήκεηξα (Η8ρξνλε), επαξρία Stuttgart: 

«Ο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο. ...Να θαζίζεη ν θαζεγεηήο 

κε ηελ ηάμε θαη λα ζπδεηήζεη, φπσο γίλεηαη θαη ζην γεξκαληθφ. Καη απηφ ιείπεη ζην 

ιχθεηφ καο. ... ΊΗ φηαλ γηα παξάδεηγκα θάλσ θάηη εγψ θαη κε πεγαίλεη ζην ιπθεηάξρε. 

Να ην ζπδεηήζνπκε πξψηα θαη χζηεξα αο κνπ θάλεη θαη Bestrafen (= αο κε 

ηηκσξήζεη), αιιά λα ππάξρεη δηάινγνο». 

Καίηε (17ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«Δθείλν πνπ δε κ‘ αξέζεη ζην ζρνιείν, ζην δηθφ κνπ ζπγθεθξηκέλα είλαη ην θέξζηκν 

ησλ θαζεγεηψλ. ρη, φισλ. Δ, πεξηζζφηεξν απηψλ πνπ πξνζπαζνχλ κε θάπνηα 

εηξσλεία λα επηβάιινληαη ζηα παηδηά θαη δε κηινχλ αλνηρηά. Δίλαη πξνθαηεηιεκκέλνη 

απφ άιια ζρνιεία πνπ έρνπλ δηδάμεη. Μαο ζπγθξίλνπλ κ‘ απηνχο θαη απηφ είλαη θάηη 

πνπ δε κ‘ αξέζεη θαζφινπ...». 

ΗΗφπε (16ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«Ννκίδσ πσο ζα έπξεπε λα είλαη θηιηθέο, γηα λα κπνξνχλε λα ζπλελλννχληαη νη 

θαζεγεηέο θαη λα ιχλνπλ θάζε πξφβιεκα. Σν κάζεκα λα γίλεηαη θηιηθφ θαη φρη λα 

έρνπκε... έλαλ κπακπνχια αο πνχκε θαζεγεηή θαη λα θνβάηαη ν άιινο λα κηιήζεη». 

Οη Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο, παξφιν πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, δελ θξίλεηαη επίζεο φηη 

έρνπλ αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη ζηελ εδξαίσζε πλεχκαηνο ειεπζεξίαο θαη 

δεκνθξαηίαο ζην ζρνιείν. Τπήξμαλ καζεηέο, πνπ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

παξαλφεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε θαηαζηάζεσλ 

ππεξβνιηθήο ειεπζεξίαο ή αθφκε θαη αζπδνζίαο. 

Εσή (19ρξνλε), επαξρία, Weil der Stadt: 
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«Σν ειιεληθφ, έηζη φπσο ην έβιεπα εγψ ήηαλ πνιχ... ίζσο... δελ μέξσ πψο λα ην πσ, 

λνκίδσ, ην ειιεληθφ κνχ θαηλφηαλ θάπσο πην δηαθνξεηηθφ απ‘ φ,ηη ήηαλ ην γεξκαληθφ 

ζρνιείν. Ίζσο επεηδή ήκαζηαλ θη εκείο παηδηά νκνγελψλ, δει. μέλσλ... καο άθελαλ 

θάπσο πην ραιαξνχο. Πξνζπαζνχζαλ θαη νη θαζεγεηέο λα καο δηεπθνιχλνπλ θάπσο 

θη εκείο ην παίξλακε, αο πνχκε, ζα λα ην γεινηνπνηνχζακε θαη δελ ηνπο παίξλακε 

θαζφινπ ζηα ζνβαξά ηνπο θαζεγεηέο θαη γη‘ απηφ γηλφληνπζαλ θαη πνιιά ηέηνηα 

κέζα ζηελ ηάμε. Έθαλε ν θαζέλαο φ,ηη ήζειε. Καιά, απηά ηα έβιεπα θαη ζην 

γεξκαληθφ, αιιά ζην ειιεληθφ ήηαλ αθφκα πην έληνλα ηα θαηλφκελα». 

Γηψξγνο (16ρξνλνο), επαξρία, Stuttgart: 

« Έπξεπε λα ππάξρεη έλαο κεγαιχηεξνο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο. Γηαηί φιε ηελ ψξα ηνλίδνπκε νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο... Αιιά εληέιεη πψο 

λα βνεζήζνπλ νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο; Δίλαη κφλν γηα εθδξνκέο. Έρσ θαηαιάβεη πσο 

νη θαζεγεηέο δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη έηζη δελ κπνξεί 

λα γίλεη δηάινγνο». 

Καιιηφπε (16ρξνλε), πφιε, Βέξνηα: 

«Ζ ππεξβνιηθή ειεπζεξία ησλ καζεηψλ θαη νη θαηαρξήζεηο, ηνπο δίλνληαη πνιιέο 

ειεπζεξίεο θαη δελ ηηο αμηνπνηνχλ, φπσο Οα έπξεπε, παξά θάλνπλ θαηάρξεζε απηψλ 

ησλ ειεπζεξηψλ θαη έρνπκε πνιιά δπζάξεζηα απνηειέζκαηα». 

Δίλαη πνιινί νη καζεηέο πνπ δηαβιέπνπλ φηη δηακνξθψλεηαη έλα θηιηθφ θιίκα ζην 

ζρνιείν. ‘ απηφ ζπκβάιινπλ νη λένη θαζεγεηέο, γηαηί είλαη πην νηθείνη θαη θηιηθνί 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο. 

Γηψξγνο (18ρξνλνο), πφιε, Βέξνηα: 

«Βαζηθά ηψξα θνηηάσ φηη ζην ζρνιείν κνπ έρεη έξζεη έλα άιιν πξφηππν θαζεγεηή, 

έρεη κπεη έλαο άιινο θαζεγεηήο ζην ζρνιείν. Έρεη πάςεη εθείλνο ν θαζεγεηήο πνπ 

έκπαηλε ζηελ ηάμε, παξέδηδε θαη δεηνχζε αθνκνίσζε ζ‘ απηά. Σψξα νη λένη 

θαζεγεηέο θνηηάλε πεξηζζφηεξν ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα. Γει. δε κέλνπλ 

πάλσ ζην ζέκα πνπ ην ΤΠΔΠΘ, λνκίδσ ηνπο δίλεη γηα λα αλαιχζνπλε, αιιά ην 

δηεπξχλνπλε. Απηφ ην θνηηάσ δει. ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο. Πνηέ ε θαζεγήηξηα δελ 

έρεη κείλεη ζηα ζέκαηα πνπ ηηο ζηέιλνπλε. Σν δηεπξχλεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 
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πνπ βιέπεη κέζα ζηελ ηάμε, απφ δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη κε ηνπο 

καζεηέο». 

Μαξία (16ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«Θα ήζεια λα ήηαλε νη θαζεγεηέο έηζη ζχγρξνλνη. Γηαηί είλαη κεξηθνί πνπ πηζηεχνπλ 

ζε παιηφηεξεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο: μχιν... Έρνπκε κεξηθνχο θαζεγεηέο πνπ είλαη 

έηζη λένη, πνιχ λένη. Απηνί είλαη πνιχ ζσζηνί λνκίδσ, είλαη έηζη... δέλνληαη κε ηα 

παηδηά. Μπνξνχκε λα ηνπο θαηαιάβνπκε θαη λ‘ απνδψζνπλ θαιχηεξα νη καζεηέο». 

Αςηαπσιζμόρ: 

Παξφιν πνπ απηαξρηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ 

θζίλεη, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή έθξεμε, εληνχηνηο είλαη απηφο αθφκε έληνλα 

ππαξθηφο ζε πνιιά ζρνιεία. Οη καζεηέο ηνλ ζπλδένπλ άκεζα κε ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηνλ ζεσξνχλ είηε εθδήισζε ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη απφξξνηα 

ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είηε εθδήισζε ηεο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

π,ρ. ηνπ πιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ, ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θ.ν.θ. 

Γεκήηξεο (Η7ρξνλνο), επαξρία, Biettigheim: 

«Τπάξρνπλ θάηη ζρνιεία, δει. ηα ιχθεηα, πνπ είλαη πνιχ απηαξρηθά, δει. φ,ηη πνπλ. 

Γελ αθήλνπλ κηα ειεπζεξία ζην παηδί, δει. λα δηεθδηθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Καη 

ππάξρνπλ κεξηθνί θαζεγεηέο πνπ κε ην ξφιν πνπ παίδνπλ, κε ην αμίσκά ηνπο ζαλ 

θαζεγεηέο, λνκίδνπλ φηη απηνί είλαη θαη θαλέλαο άιινο. Κάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Καη 

απηφ ζα ην άιιαδα,  δει. ζα πξνζπαζνχζα λα ην αιιάμσ, λα κελ ππάξρεη». 

Υξήζηνο (18ρξνλνο), επαξρία, Stuttgart: 

«Απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο, φρη βέβαηα ζε φινπο, 

αιιά ζε πνιινχο. Σν λα απεηιεί ν θαζεγεηήο ην καζεηή κε κηα απνβνιή ή κε κηα 

πνηλή, φηη ζα ηνπ θαηεβάζεη ην βαζκφ! Γελ πξέπεη λα γίλεηαη απηφ ην πξάγκαηα θαη 

δελ πξέπεη λα ιαβαίλεη ηφζν πνιχ κέξνο ε δηαγσγή ζην βαζκφ». 

νθία (18ρξνλε), πφιε, Esslingen: 

«ρεηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα έπξεπε ιίγν λα αιιάμεη, γηαηί 

έρνπλ ηηκσξεζεί πάξα πνιιά παηδηά απφ ην ιχθεην κε απνβνιέο, ελψ Οα κπνξνχζαλ 

λα μεπεξάζνπλ απηφ ην πξφβιεκα κε θάηη δηαθνξεηηθφ θαη φρη κε απνβνιή. Δίλαη 
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πνιχ απζηεξφ ην ζρνιείν καο ζε ζρέζε κε άιια ζρνιεία θαη ε βαζκνινγία είλαη 

ρακειή». 

-ηα άιια ζρνιεία πνπ έρεηο θνηηήζεη; 

«Με ηε βαζκνινγία φρη, αιιά ζαλ μέλνη πνπ ήκαζηαλ, καο μερψξηδαλ νη Γεξκαλνί, 

κφλνλ απηφ». 

Υξίζηνο (17ρξνλνο), πφιε, Βέξνηα: 

«Να πνχκε φηη κπαίλεη ν Γάζθαινο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα ζηελ ηάμε, αλ 

γίλεηαη θάπνηα θαζαξία, βγάδεη κηα ιέμε «ζθαζκφο» ή «ζθάζηε». Απηφ ζίγνπξα ηα 

παηδηά ηα θνκπιάξεη, ηα ζνθάξεη. Κη απηά βιέπνπλ ην δάζθαιν απφ θεη θαη πέξα, 

εηδηθφηεξα φηαλ είλαη ζην δεκνηηθφ, ηα παηδηά ζνθάξνληαη. βιέπνπλ ηνπο δαζθάινπο 

ή ηηο λεπηαγσγνχο κε δηαθνξεηηθφ κάηη, ζα κπακπνχιεο». 

Αγάπε (16ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«Τπήξραλ θαζεγεηέο πνπ ηνπο θνβφκαζηαλ θαη δε κπνξνχζακε λ‘ απνδψζνπκε φπσο 

έπξεπε. Δίρακε γεσκεηξία πνπ φινη ηξέκακε φηαλ έκπαηλε κέζα ν θαζεγεηήο. Λέγακε 

"ακάλ‖ κε καο ζεθψζεη, γηαηί ηψξα ζα καο θάλεη... Δγψ ζεθψζεθα κηα θνξά θαη κνπ 

ιέεη: γηαηί, γηαηί κηιάο ηφζν γξήγνξα; ζε θπλεγάεη θαλέλαο; γηαηί ιαράληαζεο; Πψο λα 

κε ιαραληάζσ, αθνχ ζε θνβάκαη!» 

Δθείλν πνπ ερεί ίζσο παξάμελα είλαη ε ζπιινγηθή εθδήισζε απηαξρηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν. Γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε φηη ε απηαξρηθή κνξθή ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηδηνκνξθίεο ηεο ζχλζεζεο ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ νξηζκέλσλ επαξρηαθψλ 

θπξίσο ζρνιείσλ, ή αθφκα κε ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

έλεθα ηεο παξαηεηακέλεο παξακνλήο ηνπο ζε έλα ζρνιείν (π.ρ. ιφγσ εληνπηφηεηαο) 

επεξεάδνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Μεπολητία/Αδικία: 

Ζ κεξνιεςία κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο άληζεο 

αμηνιφγεζεο σο ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ην)λ καζεηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο. Πην ζπρλά εθθξάδνπλ νη καζεηέο παξάπνλα θαη πηθξία γηα ηελ 

άδηθε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ, φηαλ έπεζαλ ζε ζθάικαηα θαη ηνπο επηβιήζεθαλ 
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δπζαλάινγεο πνηλέο. Κάζε καζεηήο, πνπ ξσηήζεθε, είρε λα αλαθέξεη ηνπιάρηζην κηα 

πεξίπησζε αδηθίαο ή κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο. Οη καζεηέο δελ ακθηζβεηνχλ ζπλήζσο κε ηε ζηάζε ηνπο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο επηβνιήο θάπνηαο πνηλήο, αιιά αληίζεηα παξαπνλνχληαη φηη ε πνηλή, πνπ ηνπο 

επηβιήζεθε, ήηαλ ππεξβνιηθή ή δπζαλάινγε πξνο ην παξάπησκα. Οπσζδήπνηε ε 

έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ 

ζην ζρνιείν ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα αγσγήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

Γεκήηξεο (17ρξνλνο), επαξρία, Biettigheim. 

«Πηζηεχσ πσο ζε θάζε καζεηή ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αδηθεί ν θαζεγεηήο ην 

καζεηή άζεια ή ζειεκαηηθά». 

— Έηπρε θαη ζε ζέλα θάπνηα θνξά; 

«Πεξίπησζε ππήξμε παιηά ζην γπκλάζην. Δίρακε έλαλ θαζεγεηή, ν νπνίνο ήηαλε, πί-

ζηεπε ζε άιιε ηδενινγία, ζε κηα άιιε παξάηαμε θαη γλψξηζε ηνπο γνλείο κνπ θαη 

θαηάιαβε πσο απηνί πίζηεπαλ θάπνπ αιινχ. Έηζη ζην ζρνιείν κεξνιεπηνχζε...». 

Γηψξγνο (18ρξνλνο), πφιε, Βέξνηα: 

«Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ πηζηεχσ φηη κε αδίθεζαλ ζε ζέκαηα βαζκνινγίαο θαη ζπ-

κπεξηθνξάο νξηζκέλεο θνξέο. Ήηαλε πνπ έραζα κηα ρξνληά ζην Λχθεην θάπνηε γηα ην 

ζέκα ηνπ ηζηγάξνπ. Πήγα ζε έλα άιιν ιχθεην, ην ηερληθφ ηεο Νάνπζαο θαη κ‘ είραλ 

ζπιιάβεη κε ην ηζηγάξν θαη κ‘ είραλ δψζεη ηξηήκεξε απνβνιή ηνλ πξψην κήλα πνπ 

άξρηζαλ ηα ζρνιεία. Δθείλε ηελ πεξίνδν ήκνπλ θαιφο καζεηήο. Δίρα βγάιεη ην 

γπκλάζην κε 19. Γελ ήκνπλα δει. ..., απιψο έηπρε λα κπιέμσ κε κηα παξέα θη ήηαλ 

εθείλε ε ηξηήκεξε απνβνιή..., κ‘ έθνςε ηα πφδηα. Άιιαμα ηδέεο, άιιαμα ηξφπνπο θαη 

ζην ηέινο αλαγθάζηεθα λα θχγσ απ‘ απηφ ην ζρνιείν». 

Βαγγειηψ (17ρξνλε), πφιε, Θεζζαινλίθε: 

« ρη δελ ήηαλ πάληα δίθαηνη. ρη ηφζν ζηε βαζκνιφγεζε, γηαηί απηά κε ηε βαζκνιν-

γία δελ ηα πηζηεχσ. Καη πνιχ ραίξνκαη πνπ ηψξα ε βαζκνινγία ηνπ ιπθείνπ δε 

κεηξάεη ζηηο εμεηάζεηο. Αιιά πεξηζζφηεξν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη κνπ. Γει. 

έηπρε λα πάξσ θαη κηα απνβνιή θαη πηζηεχσ φηη εθεί αδηθήζεθα, ζην πψο κε έθξηλαλ 

δειαδή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε κνπ». 
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Μαξία (17ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

 « ρη, δελ ήηαλ πάληα δίθαηνη, ... γηαηί θαη απηνί άλζξσπνη είλαη θαη θάλνπλ ιάζε 

κεξηθέο θνξέο. ...Ννκίδσ πσο ππνζηεξίδνπλ πην πνιχ ηνπο θαινχο καζεηέο. Καη ζε 

θάπνηα θάζε, αλ δελ είζαη θαιφο καζεηήο, Οα θάλεη θάπνηνο έζησ κηα ηξέιια ζην 

ζρνιείν θαη ην πιεξψλεηο εζχ ην ζθάικα ηνπ». 

Μεξνιεπηνχλ δειαδή; 

«Δ, λαη». 

 Γξεγνξία (Η8ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«ηε δεχηεξε ηάμε ήξζαλ πνιχ αληίζηξνθα ηα πξάγκαηα. Τπήξρε θάπνηνο 

θαζεγεηήο, ν νπνίνο κε είρε επεξεάζεη πνιχ ςπρνινγηθά... πάλσ ζ‘ φ,ηη είρε 

παξαζπξζεί απηφο απφ ηηο παξέεο πνπ έθαλα, άζρεηα αλ εγψ είρα απφδνζε ζην 

κάζεκα... απηφο κε έβιεπε κε άιιν κάηη». 

Καίηε (17ρξνλε), επαξρία, Υαιθηδηθή: 

«Ναη, ππάξρεη θη απηφ, λα κ‘ αδηθνχλ. Καη θπζηθά δελ κπνξψ λα βξσ θη εγψ ην δίθαηφ 

κνπ, γηαηί άκα ηα βάδεηο κε θάπνηνλ θαζεγεηή, ζίγνπξα δε ζα βξεηο ην δίθην ζνπ». 

Μέθοδορ διδαζκαλίαρ: 

Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ή ε απνζηήζηζή ηεο εμαξηψληαη απφ ην 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ. Απηαξρηζκφο ή 

αληίζεηα θνκθνξκηζκφο πνπ θζάλεη κέρξη ηελ ηπθιή πξνζαξκνγή ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. 

Υάηδσ, (17ρξνλε), πφιε, Stuttgart: 

«Δγψ ζα πξνηηκνχζα λα θάλακε ιηγφηεξε χιε θαη λα κέλακε πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

ζεκαληηθά. Δλψ νη θαζεγεηέο εδψ πέξα έξρνληαη κέζα αο πνχκε, εμεηάδνπλ θαη κεηά  

ιέλε λα πξνρσξήζνπκε γηα λα θηάζνπκε ηελ χιε, θαη δε καο ξσηνχλ αλ, αο πνχκε, 

εκείο θαηαλνήζακε θαιά απηφ ην πξάγκα, αλ ην θαηαιάβακε». 

εβαζηή (19ρξνλε), πφιε, Ludwigsburg: 
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«Πηζηεχσ φηη νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ ιίγν..., κεξηθνί καο θαηαιάβαηλαλ, 

κεξηθνί δε καο θαηαιάβαηλαλ θαη απαηηνχζαλ πάξα πνιιά γηα καο ζηε Γεξκαλία πνπ  

είρακε ην πξφβιεκα κε ηε γιψζζα. Καη φζνη δελ είρακε πάεη ζην γπκλάζην, δελ 

είρακε θάλεη φιε ηελ χιε πνπ ρξεηαδφκαζηαλ κε ην ιχθεην θαη δελ ην θαηαιάβαηλαλ 

ηφζν». 

Θέκεο (17ρξνλνο), πφιε, Θεζ/λίθε: 

«Δηδηθά ζην ειιεληθφ ζρνιείν ζα ήζεια λα αιιάμσ φιν ην ζχζηεκα, γηαηί θπξίσο 

απηφ πνπ ιέλε κε ηελ απνκλεκφλεπζε δηαθφξσλ καζεκάησλ δελ ην λνκίδσ θαζφινπ 

ζσζηφ. Γηαηί δε ζε καζαίλεη απηφ ην ζχζηεκα λα ζθέθηεζαη ζαλ νινθιεξσκέλν 

άηνκν, αιιά πεξηζζφηεξν λα κπνξείο λα απνζηεζίδεηο θάπνηα πξάγκαηα. Κη απηφ 

ζεκαίλεη φηη έρεηο θάπνηεο γλψζεηο θη απφ θεη θαη πέξα γίλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε, δει. 

αλάινγα κε ηελ απνζηήζηζε πνπ θάλεηο». 

Γεκήηξεο (19ρξνλνο), επαξρία, Θεζ/λίθεο: 

«Θα κπνξνχζα λα πσ, ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην 

επέιηθην, ...δηφηη είλαη πνιχ ζηαηηθφ, κε απνηέιεζκα λα ριεπάδεηαη νπζηαζηηθά». 
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4. Παξάδεηγκα νκαδηθήο ζπλέληεπμεο καζεηώλ
19

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί ν ζπληνληζηήο ηεο έξεπλαο παίξλεη ζπλέληεπμε απφ 

ην Γ1 ελφο Γπκλαζίνπ πνπ ζπκκεηείρε ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. θνπφο ηεο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί πξψηνλ ζε πνην βαζκφ ηα παηδηά είραλ θαηαλνήζεη 

ηελ αλάκεημε ηε δηθή ηνπο θαη ηεο θαζεγήηξηάο ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

δεχηεξνλ θαηά πφζνλ είραλ δηαθνξνπνηήζεη ηηο αξρηθέο απφςεηο ηνπο πεξί 

δηδαζθαιίαο, πεξί Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θ.η.ι. θαη ηξίηνλ πνηα θαηλνχξγηα 

ζέκαηα έζεηαλ ηα παηδηά πνπ δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ επηινγή ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο. 

(. απνηειεί ζεκείν γηα ην ζπληνληζηή θαη Μ. γηα ην καζεηή) 

 

: Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ηεο Γξακαηηθήο Πνίεζεο; 

Μ: Μαο αξέζεη 

Μ: Βαξεηφ γηαηί δε κπνξψ λα θαηαιάβσ θαη κνπ θαίλεηαη αδηάθνξν. 

Μ: Ζ ππφζεζε είλαη σξαία γηαηί δελ ηα ρξεζηκνπνηνχκε, δελ έρεη ρξεζηηθή αμία. 

Μ: Πξέπεη λα καζαίλνπκε αξραία γηα ηε ρψξα καο, ηα θάλνπλ ζηελ Αγγιία. 

Μ: Ζ ηξαγσδία είλαη σξαία. Παξαθνινπζνχκε θάπνηα εμέιημε, ηη γηλφηαλ ηφηε, πψο 

γξάθηεθαλ θείκελα. 

Μ: Δίλαη πεξηπεηεηψδε, αθεγνχληαη πνιιέο πεξηπέηεηεο. Μαο πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ. 

Μ: Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε δξακαηηθή πνίεζε θιείλεη πξνο ην αξραίν θαη δε 

κπνξνχκε λα κπνχκε ζην θιίκα. Καηαιαβαίλνπκε ην πεξηερφκελν, αιιά δε κπνξνχκε 

λα ην εθθξάζνπκε φπσο ζην Θνπθπδίδε θαη ζηε ινγνηερλία. 

                                                           
19 Σζάθνο, Β. (1998). O Δθπαηδεπηηθφο Δξεπλεηήο θαη ε Γηδαζθαιία ηεο Γξακαηηθήο Πνίεζεο 

απφ Mεηάθξαζε ζην Γπκλάζην, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα ΦΠΦ Φηινζνθηθή ρνιή,  

Παλεπηζηήκην Αζελψλ.  
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Μ: Δίλαη κεηάθξαζε απφ αξραία θείκελα. Σν κεηαθέξεη φπσο ήηαλ θαη δελ 

θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνληαη. 

Μ: Δίλαη πνιιά ηα ζηνηρεία θαη έηζη γίλεηαη βαξεηή. 

Μ: Δκβαζχλνπκε ζε θάπνηεο αμίεο, αλαιχνπκε ραξαθηήξεο. 

Μ: Με ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην κάζεκα ηα ζηνηρεία ζνπ κέλνπλ, ε αλάιπζε ζνπ 

κέλεη, απηά πνπ ππφθεηληαη ζην θείκελν, ηα θξπκκέλα ζηνηρεία. 

Μ: Ζ ηξαγσδία είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη ηελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ηα 

δηαβάδνπκε κέζα ζηελ ηάμε. 

Μ: Ζ δξακαηηθή πνίεζε είλαη θνκκάηηα απφ ηηο δσέο θάπνησλ αλζξψπσλ, πνπ ν 

πνηεηήο ηα παξαζέηεη. Έρεη ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ θαη ηε δηθή ηνπ άπνςε ν θαζέλαο 

πψο ην θνηηάεη  απηφ ην κάζεκα. Αλ δελ έρεηο δήζεη θάηη, αλ δελ έρεηο ληψζεη πφλν, δε 

κπνξείο λα θαηαιάβεηο. Δίκαζηε κηθξνί γηα ηέηνηεο εληάζεηο. Γελ ηηο έρνπκε 

θαηαιάβεη αθφκε. 

Μ: Ζ Γξακαηηθή πνίεζε δηαζηαπξψλεη δχν πξάγκαηα, καο καζαίλεη ηε λννηξνπία 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη καο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα. Μαο πεξλάεη ηε κάζεζε κε 

ςπραγσγία. Λεηηνπξγεί θαη ην κπαιφ ζνπ θαη ε θαξδηά ζνπ. Γε γίλεηαη απηφ ζηε 

Φπζηθή, νχηε ζην Θνπθπδίδε. 

Μ: Τπάξρεη πεξηζζφηεξε θίλεζε θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε θαη έηζη θηλνχκε φρη 

κφλν ην κπαιφ καο. 

Μ: Γελ έρνπκε λα κάζνπκε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη δελ καο πξνθαιεί άγρνο θαη 

έηζη αλαπηχζζνπκε ηελ θξίζε καο πάλσ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα ρσξίο άγρνο. 

Μ: Γηαθνξεηηθφο ν έιεγρνο ηεο γλψζεο θαη δηαθνξεηηθή ε ζπδήηεζε. 

Μ: Δίλαη θαιχηεξνο ν ηξφπνο πνπ ην επεμεξγαδφκαζηε γηαηί καο δείρλεη φηη δελ είλαη 

έλα απιφ θείκελν, αιιά έλα ζεαηξηθφ έξγν θαη βξηζθφκαζηε θαη ζηε ζέζε θαη ησλ 

ζεαηψλ θαη ησλ ππνθξηηψλ θαη ηνπ ζθελνζέηε. Απηφ καο βνεζά θαη λα ην 

θαηαλνήζνπκε, αιιά γίλεηαη θαη πην επράξηζην. 
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Μ: ε άιια καζήκαηα ππάξρεη κηα απάληεζε ελψ ζηε δξακαηηθή πνίεζε θαζέλαο 

έρεη ηε γλψκε ηνπ θαη έηζη δελ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν. Απηφ είλαη σξαίν γηαηί 

βγαίλεη θαη πην εχθνια. 

 

: Ο ηξφπνο πνπ δηδαρηήθαηε ήηαλ ίδηνο ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. Ήηαλ ηαηξηαζηφο ζηελ 

ελφηεηα θάζε ηξφπνο; 

Μ: ηε δξακαηηθή πνίεζε κε ηηο εξσηήζεηο ζαο θαηαιαβαίλνπκε ην πεξηερφκελν. 

Μ: Ο ηξφπνο είλαη θαιφο γηαηί δηαβάδνπκε ην θείκελν θαη ςάρλνπκε ηηο ζηάζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Μ: Καιφ φηη ςάρλνπκε θαη θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ην ηί ζα γίλεη. 

Μ: Μνπ αξέζεη ην κάζεκα, κε θάλεη λα ζθεθζψ θαη λα εθθξάζσ ηελ άπνςή κνπ. 

Μ: Δίλαη πην θαηαλνεηφ ζε καο. Δίλαη έληνλα γξακκέλν. ινη ζπκκεηέρνπλ επεηδή 

ςάρλνπκε λα βξνχκε πξάγκαηα. Δπεηδή ηνπο αξέζεη λα ςάρλνπλ ηη ζεκαίλεη απηφ, 

εθείλν. 

Μ: ηε Γξακαηηθή πνίεζε αλαιχνπκε ζηάζεηο αλζξψπσλ. 

Μ: Άιιεο θνξέο θάλακε αλάγλσζε, θη άιιεο αλάιπζε. 

Μ: Λέκε ηηο απφςεηο καο. 

Μ: Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ην κάζεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί θαλείο. 

Μ: Τπήξρε δηάινγνο, κπνξνχζακε λα ιέκε ηηο απφςεηο καο. Δίρακε δηάινγν κεηαμχ 

καο. 

Μ: Καιφ ήηαλ φηη δξακαηνπνηνχζακε θαη ηαπηηδφκαζηε κε ηνπο ήξσεο. 

Μ: Σα ηειεπηαία καζήκαηα ήηαλ ε θαηάιεμε. Μάζακε γηα ην κχζν. 

Μ: Κάλακε θάπνηεο ππνζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ειέγρακε. 

 

: Ση δε ζαο άξεζε; 
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Μ: Τπήξρε θάπνηεο θνξέο θιπαξία ζην κάζεκα. 

Μ: Ζ θιπαξία ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ρξήζηκε, γηαηί θαηαιήμακε θάπνπ ζε ζηνηρεία 

πνπ ακθηβάιιακε. 

Μ: Έπξεπε λα ηα αθνχζνπκε ηα ζηνηρεία. Να ζπιιέμνπκε ην πιηθφ ηεο 

απνδειηίσζεο. Δίρε ζθνπηκφηεηα ε απνδειηίσζε. Δίδακε πξάγκαηα ελδηαθέξνληα. Κη 

αλ δελ θάλακε ηελ απνδειηίσζε ίζσο ζθνξπνχζαλ. 

Μ: Γε λνκίδσ φηη καο ρξεζίκεπζε ε απνδειηίσζε. 

Μ: Βνήζεζε πνιχ ε απνδειηίσζε, γηαηί θαη νη καζεηέο πνπ δελ ήζειαλ λα πξνζέμνπλ 

αλαγθάδνληαλ αθνχ είραλ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη έηζη έβγαηλε πην πνιχ ε 

ζπδήηεζε. Βνεζνχζε πνιχ ζηε ζπδήηεζε έζησ θη αλ είρε θαηαλαγθαζηηθφ ξφιν. 

Βγάιακε ζπκπεξάζκαηα. 

Μ: Γελ ππάξρεη ρξφλνο θαη δε καο επηηξέπεη λα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα 

ζηνηρεία, παξφηη έρνπκε ηε δηάζεζε. 

 

: Πνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ θαη πψο ζαο θάλεθαλ; 

Μ: Ζ ζπδήηεζε πνπ θάλακε ζηα θείκελα ήηαλ πνιχ ζεηηθή, γηαηί βιέπακε πνιιέο 

απφςεηο. Κάζε πνηεηήο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. 

Μ: Οη εξσηήζεηο πνπ καο δίλαηε καο έθαλαλ λα δνχκε ζπλνιηθά ην κάζεκα θαη 

γηλφηαλ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ψζηε λα επαλεξρφκαζηε ζπλερψο. 

Μ: Οη παξάιιειεο κεηαθξάζεηο αιιά έγηλαλ κφλν κηα θνξά. 

Μ: Κη φηαλ ζπγθξίλακε ηα θείκελα κνπ άξεζε. Αιιά απηά γίλνληαλ κφλν κηα θνξά. 

 

: Γηαηί θάλνπκε ΑΔΓ ζην ζρνιείν; 

Μ: Έρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηα ζεκεξηλά. 

Μ: Βιέπακε πψο δνχζαλ παιηά ηηο απφςεηο ηνπο. 

Μ: Δίλαη θιαζηθά θείκελα θαη καο κεηαθέξνπλ ζηε δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 



 121 

Μ: Καη νη Αξραίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα νκεξηθά έπε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Μ: Γηα λα κελ ραζνχλ ηα θείκελα. Γίλνπλ αθνξκέο γηα ζπδεηήζεηο θαη ζπγθξίζεηο. 

Μ: Μαζαίλνπκε γηα ηελ αξραία Διιάδα. 

Μ: Γηαρξνληθά ηα έξγα , δίλνπλ έλα κήλπκα γηα φιεο ηηο επνρέο. 

Μ: Κάζε επνρή παίξλεη δηαθνξεηηθά ην κήλπκα, επεηδή είλαη δηαθνξεηηθέο νη επνρέο 

θαη νη άλζξσπνη. 

Μ: Βιέπνπκε φηη νη αμίεο είλαη άιιεο ζηελ Ηιηάδα θη άιιεο ζηελ ηξαγσδία, θαη πσο ζε 

δηαθνξεηηθέο ηξαγσδίεο ή αθφκε θαη κέζα ζην ίδην έξγν ππάξρνπλ απφςεηο πνπ είλαη 

αληηθαηηθέο. 

Μ: Γηδάγκαηα κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ απηή ηελ εμέιημε. 

Μ: Οη εζηθέο ηνπο αμίεο είλαη γηα καο έλα κέηξν ζχγθξηζεο γηα καο, δε κπνξνχκε 

φκσο λα πάξνπκε ηνπο αξραίνπο σο πξφηππα. 
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5. Παξάδεηγκα νκαδηθήο ζπλέληεπμεο καζεηώλ γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ: 

Απνκαγλεηνθσλεκέλα απνζπάζκαηα  απφ νκαδηθέο  ζπδεηήζεηο παηδηψλ
20

 

Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο κε έκθαζε 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ πψο ζπδεηνχλ κε θίινπο, 

αδέιθηα ή γνλείο γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζρέζεηο ηνπο γίλνληαη θαιχηεξεο κέζα απφ ηέηνηεο ζπδεηήζεηο.  

 

Απφζ παζκα 1   

Δ: απηφ πνπ είπε ε θπξία ζαο γηα ην φηη ζα κηιήζεηε γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο, 

θαη λα κηιήζεηε γη  απηά πνπ θάλεηε, απηφ ζαλ ζέκα ζαο ελδηέθεξε;  

Βαζίιεο: λαη, ήζεια λα κάζνπλ θαη νη άιινη γηα ην παηρλίδη πνπ παίδσ ζηνλ ππνινγηζηή 

/.../ 

Δ: δειαδή γηαηί ιέηε φηη πξέπεη λα κηιήζεη κέζα ζηελ ηάμε γηα απηνχο; 

Διέλε: άκα δελ κηιήζεη γηα απηνχο πψο ζα δείμεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα απηνχο, πψο 

ζα πεη φηη ηνπο έρεη θίινπο; 

Ησάλλεο: γηα λα δείμεη φηη είλαη θνιιεηνί 

Φξηζηίλα: θαη εκέλα ζηελ  αξρή κνπ άξεζε γηαηί λφκηδα φηη ζα ράλακε κάζεκα αιιά 

κεηά κηινχζακε γηα ην πψο ληψζνπκε γηα ηνπο άιινπο θαη ήηαλ πνιχ σξαία… 

Γάθλε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα μέξεηο θάηη γηα ηνπο θίινπο ζνπ. Γειαδή κέρξη ηψξα εγψ 

κπνξεί   λα κελ γλψξηδα θάηη γηα ηελ Διέλε, αλ θαη είκαζηε πνιιά ρξφληα θίιεο αιιά  

εγψ κπνξεί λα κελ ηα γλψξηδα, δελ ηα ήμεξα ηα πεξηζζφηεξα. Καη καο βνήζεζε λα 

γίλνπκε θαιχηεξνη θίινη... κε φινπο. 

Γάθλε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα μέξεηο θάηη γηα ηνπο θίινπο ζνπ [...] καο βνήζεζε λα 

γίλνπκε θαιχηεξνη θίινη.  

 

ρόιηα απνκαγλεηνθώλεζεο  

Απφ ηα απνζπάζκαηα θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο 

ζπδεηήζεηο θαη ε επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ κε άιινπο ζπλνκήιηθνπο 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο, επηβεβαίσζεο θαη αζθάιεηαο. Ζ θχξηα 

                                                           
20

 Αλησληάδνπ, Δ. (2008). Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο κε έκθαζε ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ: κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 
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ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο θαη ε απφθηεζε νηθεηφηεηαο. Τν λα ζπδεηνχλ ηα 

παηδηά γηα ην πψο ληψζνπλ γηα ηνπο θίινπο ηνπο, ην λα ηνπο νλνκάδνπλ θνιιεηνχο 

κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απνηειεί πηζηνπνίεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

ηδηαίηεξεο θηιηθήο ζρέζεο.  

 

Απφζ παζκα 2  

ρόιηα  απνκαγλεηνθώ λεζεο  

Καζψο ηα παηδηά κηινχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 'θνηλφηεηαο' κέζα ζηελ ηάμε   

απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο: 

 

Σηαχξνο: καζαίλνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο 

Φαξνχια: αλ ζέιεη θάπνηνο λα θάλεη θάηη ζα θαηαιάβνπκε ηη ζέιεη λα θάλεη... δειαδή 

αλ είλαη θάηη πνπ ηνλ πεηξάδεη θαη ην πεη δελ ζα ην θάλνπκε απηφ ην πξάγκα 

Φξηζηίλα: εγψ αξρίδσ λα θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ  

Μαξία: Να δηαζθεδάζνπκε, λα κάζνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο, 

λα ηα ζπδεηήζνπκε κεηά ζην δηάιεηκκα θαη κπνξεί θαη απηφ ην πξάγκα λα καο θέξεη θαη 

πην θνληά, λα καο δέζεη θαη πην πνιχ. 

Φξηζηίλα: εκέλα κνπ αξέζεη πνπ είκαζηε φινη θίινη θαη πνπ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο νχηε 

ζην πξφγξακκα νχηε ζην δηάιεηκκα, γηαηί πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε ηηο δηαθνξέο καο 

εθεί πέξα 

 

Δ: εθηφο απφ ην ζέκα απηφ γηα ην ξαηζηζκφ πνην άιιν ζέκα πξνέθπςε απφ εζάο; 

Φψηεο: απηφ πνπ είπακε λα κελ θνξντδεχνπκε 

Φξηζηίλα: ε θηιία... 

Δ: απηά ηα ζέκαηα πψο κπαίλνπλε ζηνλ θχθιν θαη ηα ζπδεηάηε: 

Φψηεο: ινηπφλ, έξρεηαη θάπνηνο, έλα παηδί ζηελ θπξία θαη ιέεη, δηακαξηχξεηαη ή αθφκε 

θαη φηαλ αξρίδεη ην πξφγξακκα θάπνηνο φπσο είπε ε Φξηζηίλα δελ ζέιεη λα θαζίζεη 

δίπια ζηνλ άιινλ θαη έηζη πξνθχπηεη απηή ε θνπβέληα 

Έκε: πξνθχπηνπλ δειαδή πξνβιήκαηα 

Φψηεο: ή βξίδεη θάπνηνο 
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Αιίθε: θαη ιέεη ε θπξία. αθνχ πξνέθπςε απηφ ην ζέκα αλ ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε θαη 

καο ζέηεη κία εξψηεζε θαη ην ζπδεηάκε κεηαμχ καο ή ιέκε ηελ άπνςε καο θαη πάληα 

βξίζθνπκε κία ιχζε 

 

 

Θενδψξα: εκέλα κνπ άξεζε ε ηδέα ην λα ζπδεηάο κε άιινπο θαη λα ζπλεξγάδεζαη γηαηί 

φζν λα 'λαη ζε θαλέλα άιιν κάζεκα δελ ζπλεξγαδφκαζηε φζν ζε απηφ. λα θαζήζνπκε 

θάλνπκε θνιιάδ, λα δίλνπκε ηδέεο... 

Φξηζηίλα: εηδηθά γηα ην ξαηζηζκφ 

Δκε: πάλησο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ είπακε γηα ην ξαηζηζκφ παηδηά, ζπδεηψληαο 

ην θαη ιέγνληαο δηάθνξεο γλψκεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηά πνπ ιέκε πξάγκαηα πνπ ε 

θπξία  φρη πξάγκαηα  πνπ ζπζρεηίδνληαη έκκεζα  κε ην ζέκα αιιά πνπ είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνληα θαη έηζη αξρίδνπκε λα ηα ζπδεηάκε θαη κεηά μαλαγπξλάκε θαη έηζη γίλεηαη 

πνιχ ελδηαθέξνλ ε θνπβέληα, κηιάκε, κηιάκε θαη γηλφκαζηε θαιχηεξνη 

 

Απφζ παζκα 3  

πψο  ζαο θαίλεηαη λα ζπδεηάηε ηέηνηα πξάγκαηα κέζα ζηελ ηάμε; Γηα ηνπο θίινπο, γηα 

ηελ νηθνγέλεηα; 

Διέλε: ιίγν θαη φκνξθα θαη άζρεκα, γηαηί θνβάζαη ιίγν ηη ζα  πεηο... επεηδή κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα παηδηά πνπ δελ ην παίξλνπλ έηζη ζηα ζνβαξά, θαη ιίγν θνβάζαη 

λα πεηο ηελ αιήζεηα, δειαδή απηφ πνπ ληψζεηο! Καη κπνξείο λα πεηο έλα ςέκα πνπ ην 

έρνπλ πεη θαη νη άιινη θαη έρεηο δεη φηη δελ ην θνξντδεχνπλ. Γηαηί κπνξεί λα πεη 

θάπνηνο θάηη θαη λα αξρίζνπλ νη άιινη λα γειάλε ή λα θνξντδεχνπλ 

Θενδψξα: γηαηί δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα κπεη ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαζελφο θαη λα 

θαηαιάβεη πψο είλαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αθξηβψο, γηαηί θάζε νηθνγέλεηα έρεη ηα θαιά 

ηεο θαη ηα θαθά ηεο, έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

Άγγεινο: δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα θαηαιάβεη, δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ηα πεη ζε 

θάπνηνλ άιινλ αλνηρηά ρσξίο λα ηνπ έρεη εκπηζηνζχλε 

Διέλε: θαη κπνξεί λα κελ ηνλ μέξεηο θαη θαιά Δληάμεη πέληε ρξφληα δελ είλαη θαη πνιιά 

γηα λα γλσξηζηείο κε θάπνηνλ γηα λα θαηαιάβεηο άκα είλαη θαιφο  

Γάθλε: εηδηθά άκα έρεη έιζεη απφ άιιν ζρνιείν  

Άγγεινο: δελ κπνξείο λα κνηξαζηείο κπζηηθά κε νπνηνλδήπνηε 
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Φξήζηνο: ν Σσηήξεο  αο πνχκε πνπ ήξζε θέηνο δελ κπνξείο λα ηνλ γλσξίζεηο θαη πνιχ 

θαιά  

 

Δ: ππήξραλ θνξέο πνπ δελ ζέιαηε λα κηιήζεηε; 

Παλαγηψηεο: λαη, βέβαηα 

Παλαγηψηεο: κπνξεί λα γηλφκαζηαλ ξεδίιη γηα απηά πνπ ζα ιέγακε 

Βαζίιεο: κεξηθά παηδηά ην παίξλαλε ζηελ θνξντδία απηφ πνπ έιεγεο θαη δελ κπνξνχζεο 

λα ην πεηο 

Ηάθσβνο: ήηαλ θαη ε ληξνπή πνπ ζα ληψζνπκε φηαλ ην πνχκε 

 

ρόιηα  απνκαγλεηνθώ λεζεο   

Σα παηδηά δειψλνπλ φηη δπζθνιεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηαηί ηα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε δελ απνηεινχλ 

δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ ή ζέινπλ λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. 
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6. Δξγαζηήξην καζεηώλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
21

 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο 

Ζκεξνκελία: 

Οκάδα καζεηψλ : ηξεηο εθπξφζσπνη απφ θάζε ηκήκα ηεο Α' θαη Β' Λπθείνπ πιελ ηνπ 

Β3 πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ α΄ ζπλάληεζε κφλν κε έλαλ εθπξφζσπν. Δίρε δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο, παξάιιεια κε ηελ επηινγή εθπξνζψπσλ ηνπο, λα πξνηείλνπλ ζέκαηα 

θαη απφςεηο πξνο ζπδήηεζε. Ζ ππφδεημε απηή φκσο δελ πινπνηήζεθε, δηφηη ηα 

παηδηά δελ βξήθαλ ρξφλν, επεηδή εηδνπνηήζεθαλ αξγά γηα ηε ζπλάληεζε ή δελ 

αθηέξσζαλ ρξφλν γηα λα ζπδεηήζνπλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο. Σα πξαθηηθά θξάηεζε ε 

θαζεγήηξηα θ………... Σε ζπδήηεζε δηεχζπλε φιε ε ζπληνληζηηθή νκάδα ησλ 

θαζεγεηψλ. 

Θέκαηα πνπ έζεζαλ ηα παηδηά: 

 

Γεκηνπξγία καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 Γεκηνπξγνχληαη θελά ζηνπο καζεηέο  

1. Eπεηδή θνβνχληαη /δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ ηελ απνξία ηνπο απφ ληξνπή πξνο 

ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο. 

2. Ο «απφιπηνο» ηξφπνο ηνπ θαζεγεηή δε βνεζάεη = φηαλ ξσηηέηαη θάηη θαη 

απιψο επαλαιακβάλεη ην κάζεκα κε ηνλ ίδην ηξφπν, δελ θαιχπηεη θελά. 

 Μεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγνχλ νη δέζκεο θαη ν πξφσξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

καζεηψλ δηφηη: 

1. νη θαζεγεηέο αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ην κάζεκα 

2. νη θαζεγεηέο ππφζρνληαη εμεγήζεηο θαη λέεο βάζεηο αιιά ζηε ζπλέρεηα ε 

ππφζρεζε δε πξαγκαηνπνηείηαη (δίλεηαη έλαπζκα-ζπλέρεηα δελ ππάξρεη) 

3. νη ππφινηπνη καζεηέο απνζαξξχλνληαη απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο («ηη πξέπεη λα 

                                                           
21 Απφ ην Δπξσπατθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδάο» -  Παξάδεηγκα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε ζρνιείν 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα. 

 



 127 

γίλνπλ νη ιίγνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη;») 

4. δε δίλνληαη γεληθέο γλψζεηο, γηαηί ππάξρεη ε εηδηθή θαηεχζπλζε 

 ηε δπζθνιία ζπληεινχλ ηα «θαθά» βηβιία = φζα καο αλαγθάδνπλ λα παπαγαιί-

δνπκε - καο αλαγθάδεη ην βηβιίν ή ν θαζεγεηήο ή ηα βηβιία «λένπ ηχπνπ» πνπ 

δελ παξαζέηνπλ θαλφλεο, άξα πξέπεη λα ηνλ βγάινπκε εκείο ηνλ θαλφλα ή ηα 

ζπκπεξάζκαηα - θαη δελ έρνπκε ζπλεζίζεη. 

Δδψ εληνπίζηεθε ε αλαθνινπζία ησλ δχν απφςεσλ. 

 

Μαζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Γελ ππάξρεη καζεζηαθή δπζθνιία. ηφρνο είλαη ε βαζκνινγία θαη νη εμεηάζεηο. 

Αληίδξαζε, πεξηνξηζκέλε πάλησο: φρη! κε λνηάδεη λα κάζσ θαη θάηη πνπ λα κε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο εμεηάζεηο, θάηη πνπ λα κνπ θαλεί ρξήζηκν ζηε δσή κνπ ή λα κε 

θαιιηεξγήζεη.  

 Μεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ π. ρ. δε μέξνπλ αλάγλσζε, δε κπνξνχλ 

λα αληεπεμέιζνπλ ζηε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο. Ο θαζεγεηήο δελ κπνξεί λα α-

ληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα απηφ, γηαηί ηνλ πηέδεη ν ρξφλνο θαη ε χιε, πνπ πξέπεη 

λα δηδαρζεί. Ο καζεηήο κέλεη ζην πεξηζψξην, επεηδή θαη νη ζπκκαζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ σο πεγή γέιηνπ («ραραλίδνπλ, φρη κε θαθία, 

νχηε γηα λα ηνλ κεηψζνπλ, πάλησο ραραλίδνπλ ...»). 

 

Πξφηαζε: πξέπεη ν θαζεγεηήο λα θξαηάεη ηελ ηζνξξνπία ζηελ ηάμε θαη λα ειέγρεη 

ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα δαπαλήζεη ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, αθνχ ε ππφινηπε 

ηάμε πξέπεη λα πξνρσξεί. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο φηη θάζε θνξά πνπ έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα απφ θαζεγεηέο λα εληαρζεί ζηελ ηάμε ν καζεηήο κε ην πξφβιεκα, ε 

θαηάζηαζή ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ηάμε βειηηψζεθαλ κε ππνκνλή, επηκνλή θαη 

ελδηαθέξνλ. 

 Σα ηκήκαηα  θαηά επίπεδν δελ ζα ήηαλ ιχζε δηφηη: 

1. δεκηνπξγνχλ θαθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ζηνπο ππφινηπνπο  

2. ……………. 

3. ……………. 
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Τπόδεημε απφ ζπληνλίζηξηα: είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθά θαη απηφ φρη κφλν δελ 

επηηξέπεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε γφληκν θιίκα αιιά νχηε ηελ 

πνηφηεηα δηδαζθαιίαο εμαζθαιίδεη.  

Σα κεηθηά ηκήκαηα 

1. επηηξέπνπλ ηελ επγελή άκηιια, 

2. αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ειπίδεο κεηά απφ πξνζπάζεηα, 

3. δίλνπλ ζην καζεηή, θαιφ ή κέηξην, κέηξν ησλ απνδφζεψλ ηνπ, 

4. είλαη κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, 

5. δίλνπλ καζήκαηα ζπκβίσζεο θαη θνηλσληθνπνηνχλ. 

Παξαηήξεζε: Γπζθνιία παξνπζηάδεηαη, φηαλ ν ίδηνο ν καζεηήο δελ παξαδέρεηαη ηε 

ζέζε ηνπ ην επίπεδφ ηνπ, ην ελδερφκελν πξφβιεκά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα βξεη ή 

λα απνδερζεί ηξφπνπο ιχζεο. 

 

Ζ κάζεζε θαη ε πνηόηεηά ηεο 

Πξνηάζεηο: 

Ζ κάζεζε λα γίλεηαη κε θξηηηθφ ηξφπν, λα είλαη εθφδην γηα ηε δσή, λα 

θνηλσληθνπνηεί. 

Οη θαζεγεηέο -αιιά θαη νη καζεηέο- πξέπεη λα καζαίλνπλ ζπλέρεηα, φρη κφλν 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηνπο αιιά λα αιιάδνπλ λννηξνπία, λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηα λέα δεδνκέλα 

 

Ζ ζηάζε ηνπ θαζεγεηή - Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Α. Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα φηαλ: 

 ν θαζεγεηήο είλαη ππεξβνιηθά θνληά ή πνιχ καθξηά απφ ηα παηδηά, αλ δελ ππάξ-

ρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην αλέθδνην θαη ην κάζεκα, αλάκεζα ζηε θηιηθή 

ζηάζε θαη ηελ παληειή θαηάξγεζε ησλ απνζηάζεσλ. 

 ν θαζεγεηήο είλαη πνιχ απζηεξφο, 

1. φηαλ είλαη είξσλ, γειάεη εηο βάξνο ησλ καζεηψλ θαη επηηξέπεη λα γειάεη θαη ε 

ηάμε 
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2. φηαλ ηξνκάδεη («ςαξψλεη») ηνπο καζεηέο θαη γηα λα θάζνληαη ζνχδα θαη γηα 

λα θάλεη ην κάζεκα φπσο ζέιεη 

 ην κάζεκα ελφο θαζεγεηή είλαη πάληα ην ίδην, 

1. είλαη κνλφηνλν θαη πξνθαιεί πιήμε, 

2. είλαη εθλεπξηζηηθφ, 

 ην κάζεκα δελ βγαίλεη πνηέ απφ ηελ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε δηδαθηηθή δηαδη-

θαζία, π. ρ. γηα λα ζπδεηεζεί έλα δήηεκα θιέγνλ 

 ην κάζεκα δελ θξαηάεη ηνπο καζεηέο ζε εγξήγνξζε, δελ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ αιιά είλαη κνλφινγνο 

 ην κάζεκα δελ είλαη νξγαλσκέλν 

 ην κάζεκα είλαη πξνθνξηθή απαγγειία ηνπ βηβιίνπ 

 ην κάζεκα είλαη πνιχ έηνηκν, =δίλνληαη φιεο νη ιχζεηο, νη εξσηήζεηο δελ είλαη 

παξά κηα άιιε κνξθή απνκλεκφλεπζεο. 

Παξαηήξεζε: παξαδέρζεθαλ φηη νη ίδηνη δεηνχλ θαη πηέδνπλ γηα έηνηκεο ιχζεηο 

αιιά απηέο βάδνπλ πνιχ ζηελά πιαίζηα ζην κάζεκα. 

Β. Σνπο καζεηέο επεξεάδνπλ νη ζπγθξνχζεηο , νη «θφληξεο» κε ηνλ θαζεγεηή  

Κφληξα= ε εηξσλεία, 

ε ζθφπηκα δχζθνιε εξψηεζε ζε καζεηή πνπ έρεη δπζθνιίεο (επέκεηλαλ φηη 

ππάξρνπλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο παξά ηελ ακθηζβήηεζε πνπ δηαηχπσζαλ νη 

θαζεγεηέο)  

Παξαηεξήζεηο : 

1. πρλά νη «θφληξεο είλαη ζην κπαιφ καο, επεηδή δελ έρνπκε δηάζεζε γηα κάζεκα. 

2. Γεληθά ε ςπρνινγηθή καο θαηάζηαζε επεξεάδεη ην πψο ζα κάζνπκε. 

Γ. Σε κάζεζε επεξεάδνπλ θαη δπζθνιεχνπλ πξνθαηαιήςεηο 

 θαηά ηνπ καζήκαηνο ιφγσ θελψλ πνπ πξνυπάξρνπλ 

 θαηά θάπνησλ θαζεγεηψλ 

 θαηά ησλ βηβιίσλ 

 πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
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Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

Σν ζέκα έζεζε ζπληνλίζηξηα θαζεγήηξηα. Σα παηδηά παξαηήξεζαλ: 

 Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηηο αληηκεησπίδεη πξνζσπηθά = κε ιίγν πεξηζζφηεξν δηάβα-

ζκα ή νξγάλσζε. 

 Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα βνεζήζεη, αλ ζειήζεη λα δείμεη ηξφπν δηαβάζκαηνο 

 

Παξαηήξεζε: φκσο νη νδεγίεο ηνπ δελ ηεξνχληαη πάληα, γηαηί δελ ππάξρεη ρξφλνο 

γηα ηέηνηεο ιχζεηο. 

 ηαλ νη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο, ν καζεηήο «παξαδίλεηαη». ' απηήλ ηελ πεξί-

πησζε δε βνεζνχλ νχηε ηα θξνληηζηήξηα. 

 

Παξαηεξήζεηο ηεο πξαθηηθνγξάθνπ 

 εκαληηθφ ήηαλ φηη ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη καζεηέο πνπ 

δελ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο, έδεημαλ δηάζεζε λα εθθξαζηνχλ αιιά δε κπφξεζαλ 

λα πάξνπλ ην ιφγν δπλακηθά. 

 Οη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα θξαηεζνχλ ζην ζέκα πνπ νη ίδηνη έζεηαλ, είραλ 

δηάζεζε γηα γθξίληα γεληθή θαη αφξηζηε. 

 ηαλ έκπαηλε πεξηνξηζκφο θαη νη θαζεγεηέο δεηνχζαλ δηεπθξηλήζεηο ή 

εμεγήζεηο, θαηλφηαλ θαη γηλφηαλ απνδεθηή ε αληίθαζε ή ε ανξηζηία. 

 Γηαπίζησζα έιιεηςε καρεηηθφηεηαο, έλα είδνο θφβνπ κήπσο ζηγνχλ ηα θαθψο 

θείκελα ή κήπσο πξνθαιέζνπλ ρσξίο ιφγν θάπνηα δπζαξέζθεηα πξνο ηνπο θα-

ζεγεηέο. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο απφ καο επελέβαηλε γηα λα παξαηεξήζεη ή λα 

δηεπθξηλίζεη θάηη, δελ έθεξλαλ αληίξξεζε, δελ επέκελαλ κε παξξεζία. Έπξεπε 

λα δηαηππσζεί απφ καο κηα «εηιηθξηλήο» εξψηεζε γηα λα απαληήζνπλ «εθ 

βαζέσλ» θαη θάπνηε έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη έιεγαλ φζα πεξηκέλακε λα 

αθνχζνπκε. Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη πξνζσπηθή. Σα άιια κέιε ηεο 

ζπληνληζηηθήο νκάδαο δε ζπκθψλεζαλ : επηθαιέζηεθαλ θείκελα γεληθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο γηα ην Eva-news κε 

παξαηεξήζεηο γηα ειεχζεξε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπο  ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  θαη ζεψξεζαλ φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ 

ζέζεο λα κηινχλ κε ηνπο θαζεγεηέο σο  ίζνη ζπλνκηιεηέο θαη γη απηφ  δελ 

ππνζηεξίδνπλ ηε γλψκε ηνπο κε επηκνλή, άιισζηε ηνπο δηαθεχγνπλ πνιιά 
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δεδνκέλα θαη παξάκεηξνη ησλ ζεκάησλ, πξάγκα πνπ βεβαίσο θη εγψ απνδέρνκαη 

σο παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο ηνπο, θαη κάιηζηα ζεβαζηφ. Γελ 

πεξηκέλσ λα κε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε γλψκε ησλ θαζεγεηψλ κε ζεβαζκφ 

αιιά ζέισ λα πηζηεχσ φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηαπιάζεη ειεχζεξεο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη αλζξψπνπο «κε ζθειεηφ», κε ζάξξνο λα ππνζηεξίμνπλ απηφ 

πνπ πηζηεχνπλ αθφκε θη αλ ρξεηαζηεί λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ην ρψξν 

ησλ «δπλαηψλ» . 

 

Ζ Καζεγήηξηα 

…………………….. 
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4. Παξαηήξεζε 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

ηελ απηναμηνιφγεζε, ε ρξήζε ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο σο κεζφδνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηδίσο ζε ζρέζε κε 

ηελ απνηίκεζε ησλ πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. ε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο άληιεζεο δεδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα ηε 

καγλεηνθψλεζε ή ηε ζπλέληεπμε, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη ηζρπξφ 

εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε 

(Schratz 1997, Woods 1986).  

Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηε κε-δνκεκέλε/ειεχζεξε παξαηήξεζε, ε 

νπνία δελ επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έσο ηελ απζηεξά δνκεκέλε, ε 

νπνία πξνυπνζέηεη απζηεξή ηππνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάλησλ θαη γεγνλφησλ. 

Δπίζεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαηεξεηή, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε δχν βαζηθνχο ηχπνπο: ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζηελ νπνία ν 

παξαηεξεηήο  εκπιέθεηαη ζηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηρεηξεί λα παξαηεξήζεη, 

θαη ηε κε ζπκκεηνρηθή κνξθή, ζηελ νπνία ν παξαηεξεηήο είλαη εμσηεξηθφο θαη δελ 

αλακεηγλχεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο πνπ εξεπλά (π.ρ. έλαο ζπλάδειθνο 

εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηε δηδαζθαιία ελφο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ θιπ.). Ζ κνξθή 

πνπ πηνζεηείηαη ζα πξνζδηνξίζεη θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ  (Ησζεθίδεο 2003, Wragg 1994, Adler & Adler 1994). 

Ζ ειεχζεξε, κε δνκεκέλε παξαηήξεζε επηηξέπεη ηελ άληιεζε κεγάινπ εχξνπο 

δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ  ηα νπνία κπνξεί λα ραζνχλ ζε κηα απζηεξά 

δνκεκέλε θαη θιεηζηή κνξθή. κσο, φζν έκπεηξνο θαη αλ είλαη ν παξαηεξεηήο, κφλν 

έλα κηθξφ θνκκάηη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη δπλαηφλ λα «παξαηεξεζνχλ» θαη λα θαηαγξαθνχλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ε εζηίαζε θαη δφκεζε ηεο παξαηήξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 

ελδηαθέξνληνο είλαη ζπρλά ρξήζηκε, δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζηα 

δεηήκαηα απηά θαη θαζηζηά ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 
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θαηαγξαθήο επθνιφηεξε. ηαλ εζηηάδνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο φηαλ εξγάδνληαη ζε νκάδεο), ε παξαηήξεζε κπνξεί λα 

ζπλερίζεη λα είλαη αλνηθηή έηζη ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ππφ εμέηαζε αληηθείκελα ή λα πηνζεηεζεί έλαο βαζκφο δφκεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο (Broomley 1986, Adler &Adler 1994, Burgess 1984, Wragg 1994, 

Schratz 1997). 

ηελ παξαηήξεζε, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηνηκα εξγαιεία 

παξαηήξεζεο ή λα θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο,  πξνζαξκφδνληάο ηα ζην ζθνπφ θαη 

ην αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζήο ηνπο (π.ρ. ζρέδηα θαη θιείδεο παξαηήξεζεο κε 

πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο έσο απιέο ιίζηεο ζεκάησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

εζηηάζνπλ ηελ παξαηήξεζή ηνπο θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

παξαηήξεζεο). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο είηε αξγφηεξα, αμηνπνηνχληαη ηερληθέο φπσο νη  

ζεκεηψζεηο, εγγξαθέο ζε ζρέδηα θαη ιίζηεο παξαηήξεζεο, καγλεηνθψλεζε θαη 

βηληενζθφπεζε (Altrichter et al. 2001, Κπξηαδή 2002, Cohen & Manion 1997, Croll 

1986).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ έλα ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ ή έλαλ θξηηηθφ θίιν, κέζα ζε πλεχκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο, δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα εληζρχεη ηελ 

‗αληηθεηκεληθφηεηα‘ ησλ δεδνκέλσλ, πξνζθέξνληαο κηα πην απνζηαζηνπνηεκέλε 

ζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αιιεινπαξαηήξεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζε δεχγε ή κηθξέο νκάδεο πνπ ελαιιάζζνπλ ηνπο ξφινπο δηδάζθνληα-παξαηεξεηή 

δηεπθνιχλεη ηε δηεξεχλεζε νπζηαζηηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηε δηακνξθσηηθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ (Hopkins 1985, Altrichter et al 2001, MacBeath et al. 2005, Schratz 

1997).  

ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ αξρίζεη ε παξαηήξεζε είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηνχλ 

δεηήκαηα φπσο: ν ζθνπφο θαη ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζεο (π.ρ. πνηα 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηδάζθνληα αμίδεη λα παξαηεξεζεί), ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηα 

νπνία ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζεί ε παξαηήξεζε, ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο παξαηήξεζεο, ηα εξγαιεία 
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παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (νινκψλ 1999, Delamont 

1992). 
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Παπαδείγμαηα Παπαηήπηζηρ 

 

1. Παξάδεηγκα παξαηήξεζεο από θίιν-ζπλάδειθν
22

 

Α. Παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη από θίιν- ζπλάδειθν 

Αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο απφ θίιν - ζπλάδειθν. Κακηά θνξά 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη παξέρεη ζηνλ δάζθαιν-εξεπλεηή κηα 

επέιηθηε πεγή δεδνκέλσλ θαζψο θαη θάπνηα ππνζηήξημε. Αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη θεξδίδνπλ ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν, ηδίσο επεηδή απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη απεηιεηηθή ζηελ 

αξρή. 

Σψξα πηα έρεη θαζηεξσζεί ε άπνςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη 

απνδέρνληαη επθνιφηεξα ηελ θξηηηθή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Θα ήηαλ ηδαληθφ 

αλ νη εθπαηδεπηηθνί, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ν έλαο ζαλ 

παξαηεξεηήο ηνπ άιινπ. Απηή ε αληαιιαγή ξφισλ ζπάεη ηα εκπφδηα ηα νπνία ζα 

ήηαλ αμεπέξαζηα γηα ηνπο εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο. 

Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ παξαηεξεηήο ζα κπνξνχζε λα παίμεη πνηθίινπο άιινπο ξφινπο. 

Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη γεληθά έλα κάζεκα, λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο φςεηο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 

παξαηήξεζεο. Απηφ θσηίδεη ην πξφβιεκα αλάιπζεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

ηείλεη λα απμήζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί. 

Δπηπξνζζέησο, ν παξαηεξεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςεη γεγνλφηα πνπ 

ζπλήζσο δηαθεχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ Heather Lockhart πεξηγξάθεη ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε θαηά ηελ παξαηήξεζε 

ηεο ζπλαδέιθνπ ηεο Maureen . 

                                                           
22 Hopkins, D. (1985). A Teacher's Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open 

UniversityPress, ζ. 85-88. 
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Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ε Maureen άξρηζε λα ακθηβάιιεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ηερληθήο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζνχζε. Μνπ δήηεζε λα παξαθνινπζήζσ έλα 

επαλαιεπηηθφ κάζεκα γηα ηα «θπηά θαη ηνπο ζπφξνπο» πνπ κφιηο είρε νινθιεξψζεη. 

Απνθαζίζακε λα επηθεληξψζνπκε ηελ παξαηήξεζε ζηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ θαη 

φρη ζην πεξηερφκελν ηνπο απηφ θαζεαπηφ. 

Δπίζεο απνθαζίζακε φηη ζα βξηζθφκνπλ ζηελ αίζνπζα ζαλ παξαηεξεηήο θαη κφλν, 

ρσξίο λα παξεκβαίλσ ζηε ξνή ηνπ καζήκαηνο θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν. Θεσξήζακε 

φηη νη καζεηέο ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη κε εκέλα θαη ζα έλνησζαλ άλεηα "κε ηελ 

παξνπζία κνπ», δηφηη έρσ καδί ηνπο κάζεκα δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο 

απνθαζίζακε λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε καγλεηφθσλν ή βίληεν, ψζηε λα κελ  

επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 

Δγψ θαη ε Maureen ζπδεηήζακε ην δήηεκα ηεο επηινγήο ηνπ πιένλ απνηειεζκαηηθνχ 

ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο θαη απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

έλα θαηάινγν ζηνλ νπνίν ζα ζεκεηψλακε απηά πνπ καο ελδηέθεξαλ. Ζ Maureen 

ζπκθψλεζε φηη έλαο θαηάινγνο πνπ έθηηαμα ζα καο παξείρε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηαδφκαζηαλ. 

Γηάιεμα κηα ζέζε λα θαζίζσ ψζηε αθελφο λα βξίζθνκαη ζην άκεζν νπηηθφ πεδίν ησλ 

παηδηψλ αιιά έκκεζα δηαρσξηζκέλε απφ ηελ νκάδα.  Καζψο ήκνπλ ζην νπηηθφ ηνπο 

πεδίν δελ ζα ηξαβνχζα ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ πνπ ζα γπξλνχζαλ λα δνπλ ηη θάλσ. 

Σαπηφρξνλα ν ειαθξχο δηαρσξηζκφο κνπ απφ ηελ νκάδα ππαηλίζζνληαλ φηη εγψ δελ 

είρα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Ζ Maureen ελδπλάκσζε απηήλ ηελ άπνςε ιέγνληάο 

ηνπο φηη ζα παξαθνινπζνχζα ην κάζεκα δηφηη πίζηεπα φηη δελ γλψξηδαλ γηα ηα θπηά 

θαη ηνπο ζπφξνπο. πσο είρακε πξνβιέςεη ηα παηδηά έηεηλαλ λα αγλνήζνπλ κάιινλ 

ηελ παξνπζία κνπ θαη θακηά θνξά κε θνίηαδαλ θεπγαιέα ή κνπ ρακνγεινχζαλ. 

ηαλ φινη θαζίζακε ε Maureen άθεζε ρξφλν ζηελ ηάμε λα εζπράζεη (1 ιεπηφ) θαη 

κεηά άξρηζε λα κηιάεη πνιχ γξήγνξα. Δμήγεζε πνιχ γξήγνξα ην ιφγν ηεο παξνπζίαο 

κνπ θαη πξνρψξεζε θαηεπζείαλ ζην κάζεκα. Ξεθίλεζε ξσηψληαο ηνπο καζεηέο απιέο 

εξσηήζεηο γλψζεσλ, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ θαηεπζείαλ κε βάζε ηηο 

εηθφλεο πνπ ηνπο έδεηρλε. Οη απαληήζεηο αξγνχζαλ λα έξζνπλ. Λίγα παηδηά ζήθσλαλ 

ρέξη γηα λα απαληήζνπλ ζηηο πξψηεο εξσηήζεηο. Καζψο ε Maureen ζπλέρηζε κε 

εξσηήζεηο γλψζεσλ ηα παηδηά άξρηζαλ λα ελζνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα είλαη 

πην πξφζπκα γηα απάληεζε. 



 138 

ηε ζπλέρεηα ε Maureen άξρηζε λα δίλεη θαη εξσηήζεηο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Σα παηδηά είραλ ήδε επηηπρία κε ηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ ψζηε δελ αληηκεηψπηζαλ 

πξφβιεκα ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηηο γλψζεηο. Μεηά πξνρψξεζε ζε 

εξσηήζεηο πνπ απαηηνχζαλ απφ ηα παηδηά λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Πάιη ηα 

παηδηά αληέδξαζαλ ειεχζεξα θαη κε απηνπεπνίζεζε. Δίρε πεξάζεη ήδε έλα ηέηαξην 

ηεο ψξαο θαη ηα παηδηά θνπξαζκέλα άξρηζαλ λα ραδεχνπλ. Ζ Maureen θαηάιαβε ηη 

ζπλέβαηλε θαη ζηακάηεζε ην κάζεκα. 

Αθνχ θνίηαμα ηνλ θαηάινγν κε ηηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο αληηδξάζεηο πνπ είρα 

ζεκεηψζεη δηακφξθσζα ηελ άπνςή κνπ γηα ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

Maureen.νη εξσηήζεηο ήηαλ ζαθείο θαη κεζηέο θαη ηα παηδηά θαηαλννχζαλ πιήξσο ην 

είδνο ησλ απαληήζεσλ πνπ έπξεπε λα δνζνχλ. Αθνχ είραλ θαηαλνήζεη ηηο εξσηήζεηο 

είραλ άλεζε θαη πξνζπκία λα απαληήζνπλ. 

Ο ηξφπνο αληίδξαζεο ηεο Maureen ήηαλ δεζηφο θαη δήισλε ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά. 

Άθνπγε πξνζεθηηθά θαη κε ζεβαζκφ ηελ θάζε απάληεζε αλεμάξηεηα αλ ήηαλ ζσζηή 

ή ιάζνο. Έδηλε θνπξάγην ζηνπο καζεηέο πνπ δίζηαδαλ ρακνγειψληαο ηνπο θαη 

παξνηξχλνληάο ηνπο ιεθηηθά ή γλεχνληαο ζεηηθά θάζε θνξά πνπ κηινχζαλ. Πξφζερε 

ψζηε ην θάζε παηδί λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

Ννκίδσ φηη ε Maureen ρξεζηκνπνηεί ζαπκάζηεο ηερληθέο εξσηήζεσλ. Ζ πνηθηιία 

ηχπσλ εξσηήζεσλ, ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηεο, ε ζεηηθή αληαπφθξηζε, ν 

ξπζκφο πνπ δίλεη ζην κάζεκα θαη ε δεζηαζηά πνπ δείρλεη πξνο ηα παηδηά ζπληεινχλ ζ‘ 

απηφ ην απνηέιεζκα. 

Θεσξψ φηη κάιινλ ην πξφβιεκά ηεο είλαη φηη δελ αλαγλσξίδεη ηελ απζεληία ηεο ζ‘ 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Θα ζχζηελα λα καγλεηνθσλήζεη ηα καζήκαηα ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηεί εληαηηθέο κεζφδνπο εξσηήζεσλ θαη λα αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα γηα 

δηθφ ηεο φθεινο. 

Β. Κιηληθή επηζεώξεζε 

Κιηληθή επηζεψξεζε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Marsha θαη ηνπ George πνπ είλαη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ίδην ζρνιείν. 

Ζ Marsha είρε ήδε παξαηεξήζεη αξθεηά καζήκαηα ηνπ George ζηα ηκήκαηα ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο 8εο ηάμεο. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο 

ζρεδηαζκνχ ζπδήηεζαλ ην ζρεδίαζκα ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα είρε ζαλ ζέκα ζχγρξνλα 
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γεγνλφηα. Ο George έζεζε ζηφρνπο έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ λα εκπιαθνχλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα παηδηά ζε κηα ζπδήηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ησλ 

δειηίσλ εηδήζεσλ. Οη δχν εθπαηδεπηηθνί απνθάζηζαλ λα εζηηάζνπλ ζηελ παξαηήξεζε 

ηνπ είδνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα έθαλε ν George θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. 

Ζ Marsha πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζρεδηάγξακκα ηεο ηάμεο θαη λα ζεκεηψλεη 

πνηα παηδηά ζα ζήθσλαλ ην ρέξη απφ κφλα ηνπο θαη πνηα ζα απαληνχζαλ αθνχ ηνπο 

δεηήζεθε απφ ηνλ George. Ο George ζπκθψλεζε θαη ηεο δήηεζε λα θαηαγξάθεη ηηο 

εξσηήζεηο απηνιεμεί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ε Marsha θαηέγξαθε ηηο πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα 

θαζψο αλέιπαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλειέγεζαλ, άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ηα δεηήκαηα 

πξνο δηεξεχλεζε. Ο George παξαηήξεζε φηη παξφηη ε ζπδήηεζε ήηαλ δσεξή 

ζπκκεηείραλ κφλν 12 απφ ηνπο 28 καζεηέο (ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

λφκηδε φηη ζπκκεηείραλ πην πνιινί). Δπίζεο θάπνηνη ηχπνη εξσηήζεσλ έηεηλαλ λα 

εθκαηεχζνπλ πην πινχζηεο απαληήζεηο. Απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ φηη ζα ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθφ εάλ ν George μεθηλνχζε απφ εξσηήζεηο γλψζεσλ, ψζηε λα 

θαζηεξσζεί κηα θνηλή βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξνχζε ζε πην αλνηρηέο θαζψο 

θαη ζε απαληήζεηο θξίζεσο. Δπίζεο, γλσξίδνληαο ηψξα πνηνη καζεηέο ήηαλ πην 

επηθπιαθηηθνί ζα πξνζπαζνχζε λα ηνπο εκπιέμεη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπδεηήζεηο κέζα 

ζηελ ηάμε. Ζ Marsha πξφηεηλε δχν ηερληθέο νη νπνίεο είραλ απνδψζεη ζην δηθφ ηεο 

κάζεκα θαη ν George είρε αγσλία λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ ζπδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο ηέιεησζε κε ηελ θνηλή ζπκθσλία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην 

κνληέιν παξαηήξεζεο ζην εγγχο κέιινλ γηα λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα κεηά 

απφ ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο Marsha. 
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Ο θχθινο ηεο θιηληθήο επηζεψξεζεο 
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2. Παξάδεηγκα παξαηήξεζεο καζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό
23

 

Δηζαγσγή: Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο  πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ 

γηα λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Τν πξψην απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ παξαηήξεζε 

καζήκαηνο ζηελ ηάμε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Τν δεχηεξν απνηειεί εξγαιείν 

αλαζηνραζκνχ-απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ.  

Δξγαιείν παξαηήξεζεο καζήκαηνο
 24

 

Ολνκαηεπψλπκν λενεηζεξρνκέλνπ: 

......................................................................................................................................... 

Ολνκαηεπψλπκν κέληνξα: 

......................................................................................................................................... 

Μάζεκα: 

......................................................................................................................................... 

Ζκεξνκελία θαη δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο:  

......................................................................................................................................... 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν έληππν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο καζήκαηνο ζηελ ηάμε. Σπληζηάηαη λα είζαζηε φζν ην δπλαηφλ πην ζαθείο 

θαη αληηθεηκεληθνί. 

 

 

                                                           

23 Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ. 

24 Σν έληππν παξαηήξεζεο καζήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηφζν απφ ηνπο κέληνξεο (γηα ηελ παξαηήξεζε 

καζεκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί) φζν θαη απφ ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο (γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο ηνπ κέληνξα).  
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Παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο 

ρόιηα – εηζεγήζεηο 

(ζεκεηώλεηε, θαζώο παξαθνινπζείηε) 

Πποζαναηολιζμόρ 

Ο εθπαηδεπηηθφο: 

 πιεξνθνξεί ηνπο καζεηέο γηα ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 ελαιιαθηηθά, πξνθαιεί ηνπο 

καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

Γόμηζη: οπγάνυζη ηος μαθήμαηορ 

Ο  εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί κηα δνκή 

ζην κάζεκά ηνπ, ι.ρ.: 

 αξρίδεη κε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 

 αλαθέξεη πεξηιεπηηθά ην ηη ζα 

δηδαρζεί 

 κεηαβαίλεη νκαιά απφ ην έλα 

ζεκείν ζην άιιν 

 πξνρσξεί απφ ην εχθνιν ζην 

δχζθνιν θαη απφ ην απιφ ζην 

ζχλζεην 

 εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ 

ζηα θχξηα ζεκεία  

 αλαθεθαιαηψλεη καδί κε ηνπο 

καζεηέο ηα θχξηα ζεκεία.  

 

Δθαπμογή 

Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί  

δξαζηεξηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο 

γλψζεο, νη νπνίεο: 

 θαιχπηνπλ έλα κέξνο ηνπ 

καζήκαηνο ή/θαη φιν ην κάζεκα 

 θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή 

πνιινχο ζηφρνπο 

 θαιχπηνπλ δηάθνξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, απφ ηηο θαηψηεξεο 

κέρξη ηηο αλψηεξεο (ι.ρ. απφ  ηελ 

 



 143 

απιή αλάθιεζε γλψζεο κέρξη ηελ 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο) 

 δίλνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

εθαξκνγήο ζε καζεηέο πνπ ην 

ρξεηάδνληαη. 

Σεσνικέρ  επυηήζευν 

Ο  εθπαηδεπηηθφο: 

 ππνβάιιεη ζαθείο θαη μεθάζαξεο 

εξσηήζεηο 

 ππνβάιιεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 

εξσηήζεσλ, νχησο ψζηε λα 

εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηε 

ζπδήηεζε 

 ππνβάιιεη εξσηήζεηο δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο (θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ 

ηχπνπ) 

 ππνβάιιεη εξσηήζεηο 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο 

 παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν γηα λα 

ζθεθηνχλ ηελ απάληεζε 

 αμηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο εληάζζεη ζηε ξνή 

ηνπ καζήκαηνο. 

 

Παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο 

ρόιηα – εηζεγήζεηο 

(ζεκεηώλεηε, θαζώο παξαθνινπζείηε) 

Υπήζη μονηέλυν διδαζκαλίαρ 

Ο  εθπαηδεπηηθφο: 

 βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ζηξαηεγηθέο κεηαγλψζεο θαη 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 επεμεγεί ν ίδηνο κε ζαθήλεηα κηα 

ζηξαηεγηθή 

 παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

επεμεγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή («θσλαρηή ζθέςε»). 
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Γιασείπιζη  ηος σπόνος καηά ηη 

διάπκεια ηος μαθήμαηορ 

Ο  εθπαηδεπηηθφο: 

 νξγαλψλεη θαη θαηαλέκεη νξζά ηνλ 

ρξφλν, νχησο ψζηε λα 

πινπνηνχληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη 

πνπ έρεη ζέζεη 

 κεγηζηνπνηεί ηνλ ρξφλν εκπινθήο 

ησλ καζεηψλ 

 αθηεξψλεη ρξφλν ζηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ηάξη υρ μαθηζιακό πεπιβάλλον 

Ο  εθπαηδεπηηθφο: 

 δεκηνπξγεί έλα θαηάιιειν 

παηδαγσγηθά θιίκα ζηελ ηάμε 

(αιιεινζεβαζκνχ θαη 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ)  

 επηδηψθεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή 

 επηδηψθεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο  

 δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο θαη ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο (ηεξψληαο κε 

ζηαζεξφηεηα ηνλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη ζπδεηεζεί 

κε φιε ηελ ηάμε).   

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηζη 

Ο  εθπαηδεπηηθφο: 

 αμηνινγεί ηνπο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια κέζα (θαη 

φρη κφλν ην δηαγψληζκα) 

 παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηνπο 

καζεηέο 

 αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα επαλαδηδαζθαιία 

νξηζκέλσλ ζεκείσλ θαη παξνρή 
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ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο.  

Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

Βνεζεηηθά εξσηήκαηα γηα ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ηνπ καζήκαηνο: 

 Σε πνηα θάζε ζπκκεηείραλ πην 

ελεξγά νη καζεηέο; 

 Τη πέηπρε θαηά ηελ άπνςή ζαο; 

 Τη δελ «δνχιεςε» θαη γηαηί; 

 Πνηα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε; 

 Πψο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απηέο 

νη βειηησηηθέο αιιαγέο 

(καθξνπξφζεζκα /βξαρππξφζεζκα); 
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Δξγαιείν αλαζηνραζκνύ λενεηζεξρόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο
25

 

Ολνκαηεπψλπκν λενεηζεξρνκέλνπ: 

......................................................................................................................................... 

Ολνκαηεπψλπκν κέληνξα: 

......................................................................................................................................... 

Μάζεκα: 

......................................................................................................................................... 

Ζκεξνκελία θαη δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο:  

......................................................................................................................................... 

Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ην ζπγθεθξηκέλν έληππν κεηά ηε δηδαζθαιία ζαο. Οη 

παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ζα 

ζαο βνεζήζνπλ ζηνλ αλαζηνραζκφ ζαο. Σπληζηάηαη λα είζαζηε φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηθεηκεληθνί ζηελ απηναμηνιφγεζή ζαο. 

 

Παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο 

Αλαζηνραζηηθά ζρόιηα  

Πποζαναηολιζμόρ 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 πιεξνθνξψ ηνπο καζεηέο κνπ γηα 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

 ελαιιαθηηθά, πξνθαιψ ηνπο καζεηέο 

λα ζθεθηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

 

 

 

                                                           

25 Σν έληππν αλαζηνραζκνχ ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (κεηά απφ θάζε 

δηδαζθαιία ηνπο). Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λενεηζεξρφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε κηα 

δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ – απηναμηνιφγεζεο. 
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Γόμηζη: οπγάνυζη ηος μαθήμαηορ 

Αθνινπζψ κηα δνκή ζην κάζεκά κνπ, 

ι.ρ.: 

 αξρίδσ κε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο 

 αλαθέξσ πεξηιεπηηθά ην ηη ζα 

δηδαρζεί 

 κεηαβαίλσ νκαιά απφ ην έλα ζεκείν 

ζην άιιν 

 πξνρσξψ απφ ην εχθνιν ζην δχζθνιν 

θαη απφ ην απιφ ζην ζχλζεην 

 εθηζηψ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα 

θχξηα ζεκεία  

 αλαθεθαιαηψλσ καδί κε ηνπο καζεηέο 

κνπ ηα θχξηα ζεκεία.  

 

 

Δθαπμογή 

Υξεζηκνπνηψ δξαζηεξηφηεηεο εθαξκνγήο 

ηεο λέαο γλψζεο, νη νπνίεο: 

 θαιχπηνπλ έλα κέξνο ηνπ καζήκαηνο 

ή/θαη φιν ην κάζεκα 

 θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή 

πνιινχο ζηφρνπο 

 θαιχπηνπλ δηάθνξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, απφ ηηο θαηψηεξεο κέρξη 

ηηο αλψηεξεο (ι.ρ. απφ  ηελ απιή 

αλάθιεζε γλψζεο κέρξη ηελ 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο) 

 δίλνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

εθαξκνγήο ζε καζεηέο πνπ ην 

ρξεηάδνληαη. 
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Σεσνικέρ  επυηήζευν 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 ππνβάιισ ζαθείο θαη μεθάζαξεο 

εξσηήζεηο 

 ππνβάιισ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 

εξσηήζεσλ, νχησο ψζηε λα εκπιέμσ 

ηνπο καζεηέο ζηε ζπδήηεζε 

 ππνβάιισ εξσηήζεηο δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο (θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ) 

 ππνβάιισ εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο 

 παξέρσ ζηνπο καζεηέο ηθαλνπνηεηηθφ 

ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ ηελ απάληεζε 

 αμηνπνηψ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

θαη ηηο εληάζζσ ζηε ξνή ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

 

Παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο 
Αλαζηνραζηηθά ζρόιηα 

Υπήζη μονηέλυν διδαζκαλίαρ 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 βνεζψ ηνπο καζεηέο κνπ λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο κεηαγλψζεο 

θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 επεμεγψ ν ίδηνο κε ζαθήλεηα κηα 

ζηξαηεγηθή 

 παξνηξχλσ ηνπο καζεηέο λα 

επεμεγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 

(«θσλαρηή ζθέςε»). 

 

 

 

 

 

 

Γιασείπιζη  ηος σπόνος καηά ηη 

διάπκεια ηος μαθήμαηορ 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 νξγαλψλσ θαη θαηαλέκσ νξζά ηνλ 

ρξφλν, νχησο ψζηε λα πινπνηνχληαη νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ έρσ ζέζεη 

 κεγηζηνπνηψ ηνλ ρξφλν εκπινθήο ησλ 
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καζεηψλ 

 αθηεξψλσ ρξφλν ζηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο καζεηψλ. 

 

Ζ ηάξη υρ μαθηζιακό πεπιβάλλον 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 δεκηνπξγψ έλα θαηάιιειν 

παηδαγσγηθά θιίκα ζηελ ηάμε 

(αιιεινζεβαζκνχ θαη δεκνθξαηηθνχ 

δηαιφγνπ)  

 επηδηψθσ ηελ αιιειεπίδξαζε 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή 

 επηδηψθσ ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο  

 δηαρεηξίδνκαη επηηπρψο πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο θαη ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο (ηεξψληαο κε 

ζηαζεξφηεηα ηνλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη ζπδεηεζεί κε 

φιε ηελ ηάμε).   

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηζη 

Χο εθπαηδεπηηθφο: 

 αμηνινγψ ηνπο καζεηέο κνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια κέζα (θαη 

φρη κφλν ην δηαγψληζκα) 

 παξέρσ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

καζεηέο κνπ 

 αμηνπνηψ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα επαλαδηδαζθαιία 

νξηζκέλσλ ζεκείσλ θαη παξνρή 

ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

Βνεζεηηθά εξσηήκαηα γηα ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο: 

 Σε πνηα θάζε ζπκκεηείραλ πην ελεξγά 

νη καζεηέο κνπ; 

 Τη πέηπρε ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνπ πιάλνπ; 
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 Τη δελ «δνχιεςε» θαη γηαηί; 

 Πνηα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία κνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε; Τη ζα άιιαδα, 

εάλ δίδαζθα μαλά ην κάζεκα απηφ; 

 Πψο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απηέο νη 

βειηησηηθέο αιιαγέο (καθξνπξφζεζκα 

/βξαρππξφζεζκα); 
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3. Παξάδεηγκα θιείδαο παξαηήξεζεο:  

 Σν ύζηεκα παξαηήξεζεο ηνπ  FLANDERS (Σξνπνπνηεκέλν ζηηο θαηεγνξίεο 

4,5,8 θαη 10) 
26

 

 

Α. Λεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

I. Έκκεζε νκηιία 

1.  Γέρεηαη ή δηεπθξηλίδεη ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ θαηά ηξφπν κε απεηιεηηθφ. 

2. Δπαηλεί ή ελζαξξχλεη ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά καζεηή.   

3. Γέρεηαη ή ρξεζηκνπνηεί ηδέεο ησλ καζεηψλ. 

4. Κάλεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο πάλσ ζην πεξηερφκελν ή ηε κέζνδν. 

α. Δξσηήζεηο θιεηζηέο. 

β. Δξσηήζεηο αλνηρηέο.     

II. Άκεζε νκηιία 

5. Κάλεη δηάιεμε· κνλνινγεί παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα. 

α. Κάλεη δηάιεμε. 

β. Γηαβάδεη κεγαιφθσλα. 

γ. Μηιά θαη γξάθεη ζηνλ πίλαθα. 

6.  Γίλεη θαηεπζχλζεηο - εληνιέο ζηνπο καζεηέο.  

7. Αζθεί θξηηηθή ή ππεξαζπίδεηαη ηελ απζεληία ηνπ (εμνπζία ηνπ). 

 

Β. Λεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Μαζεηή  

8.  Οκηιία καζεηή σο απάληεζε ζε εξψηεζε ηνπ δαζθάινπ ή ζπκκαζεηή,  

                                                           
26 Δπαγγειφπνπινο, πχξνο Β. (1992). Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα ΦΠΦ, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
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α. Απαληά ζε εξψηεζε. 

β. Γηαβάδεη κεγαιφθσλα. 

9. Οκηιία καζεηή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. 

Γ. 10. Ζζπρία, ζχγρπζε ή αηαμία. 

α. Ζζπρία επνηθνδνκεηηθή. 

β. Ζζπρία κε επνηθνδνκεηηθή, ζχγρπζε ή αηαμία. 
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4. Παξάδεηγκα παξαηήξεζεο καζεηώλ: 

 

Παξάδεηγκα Παξαηήξεζεο Διεύζεξεο Καηαγξαθήο
27

 

 

Ο παξαηεξεηήο θαηαγξάθεη γεγνλφηα ή ζπκπεξηθνξέο κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν θαη 

έρεη ηελ ειεπζεξία λα ζεκεηψλεη πηζαλά ζπλαηζζήκαηα ή θίλεηξα πνπ ζπλνδεχνπλ ή 

πξνθαινχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ: Υάξεο Σάμε Α΄ Γπκλαζίνπ  

ΜΑΘΖΜΑ: Βηνινγία 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ - ΓΔΓΟΝΟ 

25/9 εθψζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ γηα λα μχζεη ην 

κνιχβη ηνπ θαη θαζψο θαηεπζχλζεθε πξνο 

ην θαιάζη έδσζε έλα ζεκείσκα ζε έλα 

ζπκκαζεηή ηνπ. Δίλαη πνιχ αλήζπρνο. 

25/9 Ξεθπιιίδεη πνιχ γξήγνξα ην βηβιίν ηνπ ζαλ 

λα ςάρλεη θάηη. Πξνζπνηείηαη φηη δηαβάδεη 

ζησπεξά, αιιά είλαη αθεξεκέλνο θαη ην 

βηβιίν ηνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ελφηεηα απφ 

ηε ζεκεξηλή. 

27/9 Εήηεζε άδεηα γηα λα βγεη έμσ απφ ηελ 

αίζνπζα θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο. 

Ννκίδσ πσο ήζειε λα απνθχγεη ηπρφλ 

εξσηήζεηο κνπ. 

…… ……. 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ: Ο καζεηήο εθδειψλεη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ αθνξνχλ ζην εηδηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οη ελέξγεηεο ηνπ 

δελ ηνλ βνεζνχλ λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπ, νχηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

ΠΡΟΣΑΔΗ: Να δηεξεπλήζσ ζε βάζνο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξα ηνπ καζεηή, 

ψζηε λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα. 

                                                           
27 Παληειηάδνπ, . & Παηζηνδήκνπ, Α. (2007). Δθαξκνγέο Γηδαθηηθήο Αμηνιφγεζεο 

θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Γξάθεκα. 
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5. Ζκεξνιόγην 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

  

Σν εκεξνιφγην απνηειεί κηα γξαπηή απεηθφληζε γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ νπηηθή ηνπ ζπληάθηε ή ησλ ζπληαθηψλ ηνπ. Αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ δεηήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπληάθηε, κπνξεί λα πάξεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη κνξθή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εκεξνιφγην κε ηε κνξθή ζχληνκσλ ζεκεηψζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ελφο ζρεδίνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο, εγγξαθέο κε ηε 

κνξθή ππνκλεκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζεκεηψζεηο αλαζηνραζκνχ θαη ελδνζθφπεζεο ή  εθηελείο, αλνξγάλσηεο αλαθνξέο γηα 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα (Altrichter et al. 2001). 

ην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ην εκεξνιφγην κπνξεί λα  αλαδεηρζεί 

ζε έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζε κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, πξνβιεκαηηζκνχ, εξκελείαο, 

ζρεδηαζκνχ θαη ζεσξεηηθνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Απγεηίδνπ 2011, 

McIndosh 2010, Holly 1989, Elliott 2011).  

Δηδηθφηεξα, ην εκεξνιφγην: 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα κέζνδνο άληιεζεο δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ή ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ηήξεζε 

εκεξνινγίνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο, απφ καζεηέο, απφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

αζθεί ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ή θαη απφ γνλείο, κε ηελ θαηαγξαθή ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ζηνηρείσλ γηα έλα δήηεκα (π.ρ. ζθέςεηο, 

απφςεηο, δξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, πεπνηζήζεηο, αμίεο), κπνξεί λα πξνζθέξεη πινχζηεο 

θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνινγηθή 

έξεπλα. 

- Μπνξεί λα απνηειέζεη κέζν θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί κε άιιεο 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
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αλάπηπμε ηεο απηναμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζεκεηψζεηο απφ παξαηεξήζεηο ζηελ ηάμε, ζηνηρεία γηα ην πιαίζην 

δηεμαγσγήο κηαο ζπλέληεπμεο, ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο,  

εληζρχνληαο  ηε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ.  

- Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ιεηηνπξγεί θαη σο αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εληζρχνληαο ηελ απηνγλσζία ηνπ θαη ζπκβάιινληαο ζηε 

δηεξεχλεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Δπηπιένλ, νη 

ζθέςεηο θαη νη ηδέεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα εκεξνιφγην κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή ζεσξίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο.  

 Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο θαηαγξαθήο (επίπεδν αηφκνπ, νκάδαο ή ζρνιείνπ), ην 

εκεξνιφγην κπνξεί λα είλαη:  

-αηνκηθφ εκεξνιφγην (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θ.ιπ.), ζην νπνίν ν 

ζπκκεηέρσλ θαηαγξάθεη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ζηνηρεία, ζεκαληηθέο θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ ζεκεηψζεηο, παξαηεξήζεηο, εθηηκήζεηο γηα ηελ ππφ εμέηαζε θαηάζηαζε  

-εκεξνιφγην νκάδαο, φπνπ απνηππψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κειψλ κηαο νκάδαο εξγαζίαο, νη παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο θ.ά. 

-ζρνιηθφ εκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν φπσο π.ρ. νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νη ζπλαληήζεηο κε ην ρνιηθφ χκβνπιν, νη ζπλαληήζεηο κε 

γνλείο, ηα πξαθηηθά ησλ θνηλψλ ζπλαληήζεσλ θ.ά.  

 

Σν εκεξνιφγην  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη θαηά ην 

δπλαηφλ ζε ρξφλν φρη απνκαθξπζκέλν απφ ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία πεξηγξάθεη. 

ζν απνκαθξχλεηαη ε ζπγγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ απφ ην ρξφλν δξάζεο, ηφζν 

ιηγφηεξα ζηνηρεία εκπεξηέρεη θαη ηφζν πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο 

αμηνπνίεζήο ηνπ ( Schon, 1983).  
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Παπαδείγμαηα Ζμεπολογίος 

 

1. Παξάδεηγκα Ζκεξνινγίνπ Καζεγεηώλ
28

 

  

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ 

1. Γηα πνην ζέκα θαη γηα πνηα δξαζηεξηφηεηα έδεημαλ νη καζεηέο πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ; 

2. Γηα πνην ζέκα θαη γηα πνηά δξαζηεξηφηεηα έδεημαλ νη καζεηέο ζρεηηθή 

αδηαθνξία; 

3. ε ηη ζπλάληεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο; 

4. Πνηα ζεσξείο ηελ πην επηηπρεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο; 

5. Πψο θξίλεηο ηε δηθή ζνπ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα; 

6. Πψο θξίλεηο ην πιηθφ πνπ ππήξρε γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 

7. Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ήηαλ αξθεηφο; 

8. Πψο ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο θαζεγεηέο, κε ηπρφλ 

ζπλεξγάηεο; 

 9. Ση ζα επαλαιάκβαλεο θαη ηη ζα άιιαδεο αλ έθαλεο πάιη απηφ ην αληηθείκελν;  

α. ζην πξφγξακκα 

β. ζηε δηθή ζνπ ζπκκεηνρή; 

  

                                                           
28 Κακαξηλνχ, Γ. (1995). Έξεπλα - Γξάζε ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 
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2. Παξαδείγκαηα Ζκεξνινγίνπ Μαζεηώλ 

Δηζαγσγή: 

 Τα εκεξνιφγηα ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνινγηθή έξεπλα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ: 

- ηηο απφςεηο ηνπ καζεηή / ηελ νπηηθή ηνπ καζεηή γηα πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο   

- δεδνκέλα γηα ην γεληθφ θιίκα ηεο ηάμεο 

- πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. 

 

Παξάδεηγκα 1  

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ γηα 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζα θαηαρσξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην κάζεκα, σο πξνο ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: 

- Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ ην κάζεκα ζήκεξα θαη γηαηί; 

- Ση πηζηεχεηε φηη ζαο πξνζέθεξε θαηά θχξην ιφγν ην ζεκεξηλφ κάζεκα; 

-  Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζην κάζεκα ζήκεξα; 

- Ση πξνηείλεηε γηα λα βειηησζεί ε δηδαζθαιία ηνπ; 

 

Παξάδεηγκα 2
29

 

Ζ δαζθάια ρξεζηκνπνίεζε ηα εκεξνιφγηα ησλ καζεηψλ σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο γηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. 

                                                           
29 Hopkins, D. (1985). A Teacher’s Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open 

University Press, ζει. 64. 
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Ζ δαζθάια ρξεζηκνπνίεζε ηα εκεξνιφγηα θπξίσο γηα λα πάξεη άκεζα ζηνηρεία γηα 

αλαηξνθνδφηεζε θαη παξάιιεια σο έλαλ ηξφπν θαηαγξαθήο ηεο θαζεκεξηλήο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ηεο. 

Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθέληξσζε απφ δηάθνξα εκεξνιφγηα 

καζεηψλ ηεο ζε κηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ. 

1. Τπήξραλ εμεγήζεηο, γηαηί δελ είραλ νινθιεξψζεη νη καζεηέο θάπνηεο εξγαζίεο 

πνπ ηνπο είρε αλαζέζεη θάπνηεο ψξεο πνπ είρε ρξεηαζηεί λα ιείςεη απφ ηελ ηάμε 

γηα κηα ζπλεδξίαζε ή θάηη άιιν. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 απηψλ εβδνκάδσλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα 

εκεξνιφγηα γηα λα ηεο πνπλ αλ είραλ θάπνην πξφβιεκα κε ηηο αζθήζεηο γηα ην 

ζπίηη θαη γηα λα δεηήζνπλ πξνζσπηθή βνήζεηα απφ απηήλ ηελ επφκελε κέξα. 

3. Έλαο καζεηήο κπνξνχζε λα ηεο δεηήζεη λα ηνπ αιιάμεη ζέζε γηαηί δελ κπνξνχζε 

λα εξγαζηεί θνληά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκκαζεηή ηνπ. 

4. Πνιινί καζεηέο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εκεξνιφγην γηα λα αξρίζνπλ κηα 

πξνζσπηθή ζπδήηεζε κε ηε δαζθάια ηνπο. 

5. Ζ ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνίεζε ην εκεξνιφγην ηνπ καζεηή γηα λα δειψζεη 

ηελ απνγνήηεπζή ηεο απφ ηελ απφδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή θαη λα 

ξσηήζεη γη απηήλ. Βξήθε ρξήζηκε ηε δηαδηθαζία, θαζψο νη καζεηέο ηήο 

απαληνχζαλ αλνηρηά, αθνχ δελ είραλ κπξνζηά ηνπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

6. Μεξηθνί καζεηέο αλέθεξαλ ην γεγνλφο φηη θάπνηεο θνξέο επέηξεςε ε δαζθάια λα 

γίλεη θαζαξία κέζα ζηελ ηάμε ή φηη θαηάθεξαλ κηα κέξα πην πνιιά απφ φ,ηη 

ζπλήζσο γηαηί ήηαλ ηδηαίηεξα ήζπρε ε ηάμε. 

7. εκείσζαλ ην ρξφλν πνπ έραζαλ θαζψο πεξίκελαλ λα βαζκνινγήζεη ε δαζθάια 

ηα ηεηξάδηά ηνπο, ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ γηα λα 

ηειεηψζνπλ ηηο δηνξζψζεηο ηνπο. 

8. Ζ εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ε δηαδηθαζία ηε βνήζεζε ηδηαίηεξα γηα λα 

θαηαγξάςεη ηελ πξφνδν ησλ ιηγφηεξν ζηαζεξψλ καζεηψλ ηεο. 

9. Σεο έγξαθαλ φπνηε αηζζάλνληαλ φηη ηνπο παξαθφξησλε κε δνπιεηά γηα ην ζπίηη.  

10. Σν ζεκείσλαλ φπνηε έξρνληαλ θνληά ηεο ή ηελ θαινχζαλ γηα βνήζεηα ζε κηα 

άζθεζε θαη απηή ήηαλ ηφζν απαζρνιεκέλε πνπ ηειηθά δελ βνήζεζε. 
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Γαζθάια : «Σα εκεξνιφγηα απηά αηζζάλζεθα φηη ήηαλ πνιχ ρξήζηκα γηα ηελ έξεπλά 

κνπ. Γελ ήηαλ πάληα ζρεηηθά κε ηελ αιεζηλή κνπ έξεπλα, αιιά ε πξνζσπηθή επαθή 

πνπ θέξδηζα κε θάζε έλαλ απφ ηνπο καζεηέο κνπ ήηαλ πην ζεκαληηθή γηα κέλα απφ λα 

ηνπο πεξηνξίζσ ζην ζηφρν, δειαδή απζηεξά θαη κφλν ζηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ». 

 

Παξάδεηγκα 3
30

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΑΘΖΣΩΝ
 
 

1. Ση θαηλνχξγην έκαζεο ζήκεξα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε; 

2. Ση εξσηήκαηα ζνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην κάζεκα; 

3. Απ' φζα έθαλεο ζήκεξα ζηε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηη ζεσξείο πην 

ζεκαληηθφ; 

4. Ση ζα πξνηηκνχζεο λα κελ είρεο θάλεη; 

5. Πνηα ζηηγκή βαξέζεθεο ζην ζεκεξηλφ κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο; 

6. ε πνηφ ζέκα ζπλάληεζεο ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία; 

7. Πνηέο δηαθνξέο παξαηήξεζεο ζηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ην ζεκεξηλφ κάζεκα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα άιια καζήκαηα; 

8. Τπάξρεη θάηη πνπ ζνπ άξεζε ηδηαίηεξα ζηηο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο θαζεγεηέο, κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη ηπρφλ επηζθέπηεο; 

9. Τπάξρεη θάηη πνπ ζε ελφριεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ, ησλ 

ζπκκαζεηψλ ζνπ θαη ησλ ηπρφλ επηζθεπηψλ; 

10. Ση ζα άιιαδεο ζ' απηφ ην κάζεκα θαη ηη δηαθνξεηηθφ ζα έθαλεο αλ ζνπ δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα; Έρεηο λα θάλεηο θάπνηεο πξνηάζεηο; 

 

 

                                                           
30 Κακαξηλνχ, Γ. (1995). Έξεπλα - Γξάζε ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 
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Παξάδεηγκα 4
31

  

Σν πξνζσπηθό εκεξνιόγην ησλ καζεηώλ 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζρ. έηνο 1993-94) κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ 

ζην απηνζπλαίζζεκά ηνπο. 

ηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα έλαλ "θάθειν" κε ην εμψθπιιν πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ παξάζηαζε έρεη θαηαζθεπαζζεί απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ άπνςή ηνπο εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπο λα «πείζνπλ» ηνπο «κεγάινπο» λα 

«βιέπνπλ» κέζα θαη απφ ηα κάηηα ησλ παηδηψλ. 

Ζ δεχηεξε ζειίδα πεξηιακβάλεη ηνλ "θψδηθα" γηα ηελ "αξηζκεηηθή θιίκαθα 

κέηξεζεο", θηινηερλεκέλνο θαη απηφο απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη επέιεμαλ θαη ην 

ιηνληάξη γηα λα ηνπο αληηπξνζσπεχεη. Οη ίδηνη ζέιεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνπο 

αξλεηηθνχο αξηζκνχο θξίλνληαο φηη ζα ηνπο δηεπθφιπλαλ αξγφηεξα ζηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ επεμεξγαδφκελνη - κε ηνλ ππνινγηζηή - ηα 

ζηνηρεία. 

Τπάξρεη αθφκα ε παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνίεζεο γηα ηηο απαληήζεηο - δηαπηζηψζεηο 

ηνπο. Αλαθέξνληαη νη ζπλεζέζηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζην 

απηνζπλαίζζεκα θαη  θαιχπηεηαη (θαηεγνξία ζη) θαη ε δπλαηφηεηα γηα άιιεο (κε 

πξνβιεπφκελεο) απαληήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ "εβδνκαδηαία θχιια" ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ππάξρνπλ: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή εκέξα θαη εκεξνκελία. 

 Απαληήζεηο - βαζκνινγίεο γηα θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. 

 Υψξνο γηα πξφζζεηεο ζχληνκεο ζεκεηψζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θαηεγνξία ζη. 

                                                           
31 Κεθέο, I. (1996). Ο καζεηήο σο εξεπλεηήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε κε ζπλεξγαηηθή ελεξγφ έξεπλα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα ΦΠΦ, 

Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
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 Ζ δπλαηφηεηα λα ζεκεηψζεη ν θαζέλαο θάηη ην "ζπγθινληζηηθφ" γηα ηνλ ίδην, 

πνπ ζπλέβε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

Σν πνιχηηκν θαη εληειψο πξνζσπηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηελ ηήξεζε 

απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ αμηνπνηήζεθε πνιιαπιά απφ ηνπο καζεηέο θαη 

ηνλ εξεπλεηή (βι. Κεθ. 15). 



 163 

Π Δ Η Ρ Α Μ Α Σ Η Κ Ζ  Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Σ Η Κ Ζ  Ο Μ Α Γ Α  1  

G R  1  

 

 Π Α Ρ Σ Ζ  ’ 9 2 — ' 9 3  



 164 

 



 165 



 166 

Σα πξνζσπηθά εκεξνιόγηα πνπ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ηεξνχζαλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. Οη θαηαγξαθέο ζε απηά γίλνληαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ 

θαζελφο θαη κε θξηηήξην ην πφζν ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο ήηαλ απηφ πνπ ζπλέβαηλε 

θάζε θνξά ζηελ ηάμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζέηνπκε ζηε 

δηάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ. 

Απηφ απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν 

θαζέλαο ηελ "πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία". Δπηπξφζζεηα, ζε απηά θαηαγξάθνληαλ θαη 

θαηλνχξγηεο ηδέεο θαη ζθέςεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

Οη θαηαγξαθέο δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά ζε κνξθή θεηκέλνπ. Οη καζεηέο απφ ηελ αξρή 

δήηεζαλ λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη κε άιινπο ηξφπνπο - ηφζν 

πνιινχο πνπ ε επξεκαηηθφηεηά ηνπο καο θαηέπιεμε. Έηζη ην πιηθφ πνπ πξνέθππηε 

θαη πνπ ην κειεηνχζακε φινη καδί θάζε εβδνκάδα πεξηειάκβαλε κεηαμχ ησλ άιισλ: 

Πνηήκαηα 

ρέδηα - Κνιάδ 

Γξαθήκαηα ζε Ζ/Τ 

Μνπζηθέο ζπλζέζεηο - πζρεηηζκνχο κε ηνπο ζηίρνπο ζχγρξνλσλ ηξαγνπδηψλ. 

Ζ κειέηε απηνχ ηνπ πιηθνχ απεηέιεζε έλα γφληκν ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηδεψλ θαζνξίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηε κε γξακκηθή δπλακηθή ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο 

νκάδεο. Ζ εκπεηξία γηα φινπο εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ζπγθινληζηηθή. 

Αληηιεθζήθακε πνιχ ζχληνκα πφζν ιίγα πξάγκαηα γλσξίδακε γηα ηνπο 

«αλζξψπνπο», ηα «πξφζσπα» θαη φρη θαη‘ αλάγθε ηνπο «καζεηέο» πνπ είρακε 

κπξνζηά καο ζηελ αίζνπζα. 

Ζ κεηαηξνπή ηεο πνιπεπίπεδεο ηεξαξρηθήο δνκήο πνπ καο εγθιψβηδε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κεηαηξεπφηαλ ζηαδηαθά ζε έλα επηθνηλσληαθφ δίθηπν κε 

αλζξψπηλνπο θφκβνπο θαη γηα φζνπο ηνικνχλ λα εκπιαθνχλ ζε κηα ηέηνηα δηδαθηηθή 

πεξηπέηεηα, απηφ είλαη απφ κφλν ηνπ ζπγθινληζηηθφ. Μεηαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα απφ ην εκεξνιφγην ηελ καζήηξηαο Μαξίλαο Μ. (1), γηα λα 

δψζνπκε κηα κηθξή ηδέα ηνπ πιήζνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ζε ηέηνηα θείκελα: 
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"...ήκεξα πήξακε ηα ληνζηέ φπνπ ζα θαηαγξάθνπκε ηηο εληππψζεηο καο θαη 

πξαγκαηηθά έλησζα φηη θάλσ θάηη θαιφ γηα πξψηε θνξά. Δίπα ηε γλψκε κνπ πάλσ 

ζην ζρέδην πνπ είρε, θαη κε άιινπο ήηαλ ίδηα θαη κε άιινπο δηαθνξεηηθή. Μηιήζακε 

γηα έλα πίλαθα δσγξαθηθήο ν νπνίνο ήηαλ ζηελ αίζνπζα θαη είπακε αλ ηαηξηάδεη ζην 

ρψξν. ηαλ ξσηήζεθα κε ηη ζα κπνξνχζε λα ηαηξηάδεη είπα θάπνην ζπλδπαζκφ. 

Έλησζα πνιχ σξαία γηαηί αηζζάλζεθα φηη είπα θάηη πξαγκαηηθά θαιφ, πξάγκα πνπ 

δελ πεξίκελα... Δίδα φηη θαη άιινη ληψζνπλ φπσο εγψ γηα ηελ αδεξθή κνπ θαη φηη 

ηζαθψλνληαη ζπρλά φπσο εγψ πνπ θάλσ κεγάιν αγψλα αθνχ πξνζπαζψ λα μεθχγσ 

απφ ηελ εμάξηεζή ηεο θαζψο θαη απφ ην θφβν πνπ έρσ γηα ην πψο ζα αληηδξάζεη... 

Γελ κπνξνχζα λα εθθξάζσ ηη ζεκαίλεη ζηαζεξφο ραξαθηήξαο αιιά είπα φηη έρσ 

ακθηβνιίεο γηα ηηο απνθάζεηο κνπ θαη απηφ είλαη έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα γηα 

κέλα... αθνχζακε δχν κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ηα είραλ δηαιέμεη ζπκκαζεηέο κνπ ... ην 

δεχηεξν θνκκάηη (Πξφθεηηαη γηα ηα Camilla Burana ηνπ C. Orff.) κε εθηφλσζε θαη 

κνπ χςσζε ην εζηθφ. Καηάθεξα λα ρηππήζσ ην δάρηπιφ κνπ ξπζκηθά αλ θαη είκαη 

ληξνπαιή θαη δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη αλ κε θνηηνχλ , αιιά ηα θαηάθεξα. Μνπ 

έθεξλε ζην λνπ ζθελέο κε έληαζε, πφιεκν, θαβγάδεο, ην Υίηιεξ θαη γεληθά φηη έρεη 

ζρέζε κε θάηη άγξην. Παξάιιεια φκσο κε εξεκνχζε !! ...Δίκαη άλζξσπνο πνπ 

ζπδεηάεη ήξεκα αιιά αιίκνλν φκσο θαη γηα κέλα γηαηί ηφηε ζα θαηαιάβνπλ φηη πίζσ 

απφ ην θπζηνινγηθφ θνξίηζη ππάξρεη έλα πιάζκα ληξνπαιφ αιιά γεκάην λεχξα, κίζνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, πνιιέο θνξέο, αλεζπρίεο, ηάζεηο απηνθηνλίαο. Δίλαη άηνκν 

αγρσηηθφ πνπ ςάρλεη γηα θαηαλφεζε θαη ειεπζεξία. Νηψζεη κφλν ηνπ θαη 

απνμελσκέλν απφ φινπο θαη απφ φια. ια απηά θαη άιια θξχβνληαη πίζσ απφ κα 

κάζθα θαη θάπνηα άηνκα ηα έρνπλ αθνχζεη κφλν κε ιφγηα. Καλέλαο δελ κε έρεη δεη 

εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ζθέθηνκαη έηζη. Δίλαη θάηη ζαλ "θξίζε". Καη θαλέλαο δελ 

πξφθεηηαη λα κε δεη... ια απηά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηά πνπ ιέλε γηα ηελ 

εθεβεία αιιά απνθιεηζηηθά κε κέλα ... Καη φηαλ κνπ πεξλάεη είκαη απφ ηεο πην 

ραξνχκελεο θνπέιεο... αλ λα έρσ δχν εαπηνχο πνπ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο. 

Πφιεκνο κε κέλα ..." 

(1) Ζ θαηαγξαθή αθνξά ζηηο ζθέςεηο ηεο κεηά απφ ηε δεχηεξε ζπλάληεζε ζηελ 

νκάδα (17 - 10 - 93). Δίλαη ε εκέξα πνπ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο απνθηνχλ 

απφ έλα εηδηθφ θάθειν ν νπνίνο ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο εκεξνινγίνπ. Σν εμψθπιιν (βι Παξάξηεκα 4) θαη ε 

θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηνπ θαθέινπ έρεη γίλεη απφ ηνπο καζεηέο κε ηε 
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βνήζεηα Ζ/Τ. Με δηθή ηνπο κάιηζηα πξφηαζε ν θαζέλαο απνθάζηζε λα 

ζρεδηάζεη ην εμψθπιιν κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο επηζπκνχζε. Απηφ 

ζεσξήζεθε απφ ηα παηδηά πνιχ ζεκαληηθφ. Οη ίδηνη καο απνθάιπςαλ, φηη 

πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηεκαηνιφγηα, δίλνληαη ζθφπηκα 

ιαλζαζκέλεο, φηαλ δελ έρνπλ πεηζζεί γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο ή ηνπ εξεπλεηή. Γηα απηφ ην ιφγν ήζειαλ ηα κέζα, γηα ηελ φπνηα 

έξεπλα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ - φηαλ απηφ ήηαλ δπλαηφ - θαη ζηνηρεία πνπ λα 

ηα έρνπλ πξνζθέξεη νη ίδηνη νη καζεηέο. Ζ Μαξίλα Μ. ήηαλ αλάκεζα ζ' απηνχο 

πνπ ππνζηήξημαλ απηή ηε ζέζε, παξφιν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ζηελ νκάδα ηεο Γ Γπκλαζίνπ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ε ίδηα δελ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα. Οη ζεκεηψζεηο ηεο φκσο γηα απηήλ ηε ρξνληά 

ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη ζα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ηαθηηθψλ, ηερληθψλ θαη ησλ νξγάλσλ παξαηήξεζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Ζ ζχληαμε θαη ε νξζνγξαθία είλαη απηέο ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

καζήηξηαο. 

 

Σν θείκελν ηειεηψλεη κε ηα ιφγηα ελφο γλσζηνχ ηξαγνπδηνχ, (ηνπ Α. Βαξδή): 

"... ε πνηφλ λα κηιήζσ αιήζεηα λα πσ, ηα κάηηα λα θιείζσ, λα νλεηξεπηψ. 

Αλψλπκν ζχκα θξπθήο κεραλήο εθπέκπσ έλα ζήκα 

Μ‘ ΑΚΟΤΔΗ ΚΑΝΔΗ 

Έρσ ηφζν θνπξαζηεί λα κνηξάδνκαη θαη κεηά λα ηελ πιεξψλσ εγψ. 

' έλα θφζκν ερζξηθφ θνκκαηηάδνκαη, γηα ηνπο άιινπο πάληα αηκνξξαγψ 

ΘΑ ΔΚΡΑΓΧ ..." 

Κείκελα φπσο απηφ, απεηέιεζαλ αθεηεξία γηα ζπδεηήζεηο θαη ζρνιηαζκφ πνπ 

αλακθίβνια πξνβιεκάηηζαλ ηελ νκάδα θαη πξνζέθεξαλ "απνιαβέο" ζην βξφρν ηεο 

απηνγλσζίαο - πιεξνθφξεζεο, ζεκαληηθέο θαη μερσξηζηέο γηα ηνλ θαζέλα. Σα 

απνηειέζκαηά απφ απηέο ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ήηαλ, γηα θάπνηνπο άκεζα θαη απφ 

άιινπο αλαγλσξίζζεθαλ κεηά απφ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, (ζε κηα πεξίπησζε κεηά 

απφ έλα ρξφλν). 
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Θεσξνχκε πξνζσπηθά πνιχηηκεο καξηπξίεο θαη "θαηάζεζε ςπρήο" απηά ηα θείκελα 

θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπληάθηε ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε, πξηλ 

αλαθνηλσζνχλ ζηελ νκάδα, φια ή απνζπάζκαηά ηνπο. 

Μεηά ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηα ίδηα ηα παηδηά δήηεζαλ λα ζπλερίζνπλ κηα αλάινγε 

πξνζπάζεηα, θαηαγξάθνληαο απηήλ ηε θνξά θάπνηεο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ζε 

εκεξήζηα βάζε θαη γηα κηα νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά. Έηζη ζρεδηάζζεθε θαη 

δεκηνπξγήζεθε κε ηελ έκπλεπζε θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ην 

"εκεξνιφγην γηα ηελ ςπρηθή δηάζεζε", ην νπνίν ζα πεξηγξάθνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Σν εκεξνιόγην γηα ηελ ςπρηθή δηάζεζε απνδείρζεθε ην δεκνθηιέζηεξν απφ ηα 

"εξεπλεηηθά εξγαιεία", πνπ νη καζεηέο καο αμηνπνίεζαλ. Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αλήθεη ζηνπο καζεηέο πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ηεο Α' Λπθείνπ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά (1992 - 93). Αθνξκή απεηέιεζαλ νη ζρεηηθέο 

κε ην απηνζπλαίζζεκα ζπδεηήζεηο, πνπ έγηλαλ ζην κάζεκα ηνπ .Δ.Π. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα ζρεδηαζζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά, (κε κηθξή 

βνήζεηά απφ εκάο), έλα είδνο εχρξεζηνπ εκεξνινγίνπ, (βι. Παξάξηεκα 4), κε ζθνπφ 

λα θαηαγξάθνληαη ζε απηφ ζχληνκα, πεξηεθηηθά θαη ζε εκεξήζηα βάζε θάπνηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ "απνηίκεζε" ηεο γεληθήο ςπρηθήο δηάζεζεο θάζε καζεηή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Καηαξηίζζεθε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα, (ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία 

απφ ηα Μαζεκαηηθά) θαη επηιέρζεθε ην ιηνληάξη σο ην ραξαθηεξηζηηθφ δψν πνπ ζα 

αληηπξνζψπεπε, (ζε δηάθνξεο ζηάζεηο), ηελ θιίκαθα. Πξνβιέθζεθε επίζεο ρψξνο γηα 

ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ην θείκελν γηα ηελ πεξίπησζε κηαο "εηδηθήο" θαηαγξαθήο 

ζηελ νπνία ζα ζεκεηψλεηαη θάηη ην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, ("ζπγθινληζηηθφ" ήηαλ φ 

φξνο πνπ επέιεμαλ νη ίδηνη νη καζεηέο), ην νπνίν κπνξεί λα ζπλέβε - εάλ ζπλέβε - ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επηδξνχλ ζην απηνζπλαίζζεκα 

ζπκπεξηέιαβε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο (κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο πάλσ ζηα 

πξνηεηλφκελα απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, βι. θαη Φινπξήο - Κνπινπνχινπ – 

ππξηδάθεο). 

Σε θχζε (ην βηνινγηθφ κέξνο ηνπ αλζξψπνπ, εκθάληζε , πγεία θ.ιπ). 

Σελ νηθνγέλεηα (χπαξμε ή απνπζία γνλέσλ, ζρέζεηο θ.ιπ). 
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Σν ζρνιείν (ην γεληθφ θιίκα , εηδηθέο θαηαζηάζεηο, επηδξάζεηο θ.ιπ). 

Σνπο νπζηψδεηο άιινπο (θίινπο, νκάδεο θ.ιπ). 

Σα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (πξφηππα, ζηάζεηο, αμίεο πνπ πξνβάιινπλ). 

Γπλαηφηεηα λα ζεκεηψζνπλ νηηδήπνηε άιιν. 

Απηή ε πνιχ ελδηαθέξνπζα ηδέα έγηλε ζχληνκα γλσζηή θαη ζηηο νκάδεο πνπ ηψξα 

ιεηηνπξγνχζαλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα πηνζεηεζεί κε ελζνπζηαζκφ αιιά θαη λα 

πξνθαιέζεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ ππνινίπσλ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 4 είλαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ 

εκεξνινγίνπ γηα ηελ ςπρηθή δηάζεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα, φπσο ζα 

πεξηγξάςνπκε ζηε ζπλέρεηα. Οη θαηαγξαθέο έηπραλ ζπζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο - 

πάιη απφ ηνπο καζεηέο - κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηξνθνδφηεζαλ 

κε ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα απηνγλσζία ηα κέιε ησλ νκάδσλ. 

Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία ήηαλ γηα φινπο καο, ζπγθινληζηηθή. Ήδε ηα παηδηά είραλ θάλεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, πεξηζζφηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. Δίραλ 

ζπκκεηάζρεη ζην ζρεδίαζκά, ηε ρξήζε, ηε ζπιινγή ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, γηα έλα "δηθφ ηνπο" πξντφλ. Έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ην κεηέηξεςαλ ζε "ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ" γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην 

ππεξάζπηζαλ "θαλαηηθά", απέλαληη ζε φζνπο απνπεηξάζεθαλ λα γεινηνπνηήζνπλ ή λα 

"εξκελεχζνπλ" πξφρεηξα θαη γεληθά ην πφλεκά ηνπο. 

Απηή είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, κηα ζεκαληηθή πξνζθνξά πξνο ηνπο καζεηέο καο, 

ζηα πιαίζηα κηαο κε γξακκηθήο εξεπλεηηθήο ινγηθήο, πνπ πξνζπαζήζακε λα 

παξαθνινπζήζνπκε απφ ηελ πξψηε καο ζπλάληεζε καδί ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο Μ. π.ρ, θαίλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο (θαη απηφ ην δηαπίζησζε ε ίδηα κειεηψληαο ηα) πσο νη 

πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο θαηαγξαθέο ηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο, ελψ παξάιιεια είλαη θαλεξφ φηη ζπαλίδνπλ νη ζεηηθέο θαηαγξαθέο.   
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Παξάδεηγκα 5 
32

 

Δξγαιείν: Σήξεζε εκεξνινγίσλ καζεηώλ  

Μεηά απφ ζπδήηεζε ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο κε ηε θίιε - ζχκβνπιν ηνπ ζρνιείνπ, 

απνθαζίζηεθε ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηηο  καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

παηδηψλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαη επεηδή δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά, δφζεθαλ γεληθέο νδεγίεο χκθσλα κ‘ απηέο ηα παηδηά θαινχληαη λα 

ζρνιηάζνπλ ζέκαηα φπσο: ην επίπεδν θαηά λφεζε ηνπ καζήκαηνο, ε χπαξμε θελψλ, ε 

ζπκκεηνρή, ην ελδηαθέξνλ θαη γεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, 

θαζψο θαη ζρνιηαζκφο ηεο δπζθνιίαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ εξγαζηψλ. Σνλίζηεθε 

επίζεο φηη είραλ βεβαίσο ηε δπλαηφηεηα - πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο - λα 

ζέζνπλ νπνηαδήπνηε δήηεκα ζεσξνχζαλ άμην αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ηνλίζηεθε φηη ζα 

ηεξεζεί ε αλσλπκία. 

Σειηθά θξάηεζαλ εκεξνιφγην 17 καζεηέο απφ 4 ηκήκαηα, 2 ηεο Α΄ ηάμεο θαη 2 ηεο Β΄ 

(ζχλνιν καζεηψλ ζηα ηκήκαηα απηά: 80, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πεξίπνπ 21%) γηα ηα 

εμήο καζήκαηα: Αξραία Διιεληθά θαη Μαζεκαηηθά ε Α‘ ηάμε, Νέα Διιεληθά θαη 

Μαζεκαηηθά ε Β‘ ηάμε. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή κε ην δεδνκέλν φηη ήηαλ 

πξσηφγλσξε ε εκπεηξία γηα ηα παηδηά θαη - παξά ηελ αλσλπκία ησλ εκεξνινγίσλ — ν 

θφβνο γηα ηπρφλ επηπηψζεηο απφ ηελ κεξηά ησλ θαζεγεηψλ ζηελ πεξίπησζε 

δηαηχπσζεο αξλεηηθψλ ζρνιίσλ έγηλε εκθαλήο. Αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

ζεσξήζεθε ην γεγνλφο φηη ε εξγαζία απαηηνχζε ζπζηεκαηηθή πξνζνρή, θαηαγξαθή 

αιιά θαη πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ησλ ζρνιηθψλ δξψκελσλ. Γηα φια ηα παξαπάλσ 

ζεσξνχκε φηη ην δείγκα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα βγνπλ 

ηεθκεξησκέλα γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη αθξηβέζηεξε αλάγλσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ δηεπθξηλίδνπκε 

φηη ηα λνχκεξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαγξάθνπλ πφζεο θνξέο εληνπίζακε ζρεηηθή 

                                                           

32 Απφ ην Δπξσπατθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο» - Παξάδεηγκα εξεπλεηηθήο αμηνπνίεζεο εκεξνινγίνπ καζεηψλ απφ ζρνιείν πνπ 

ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα. 
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παξαηήξεζε ζηα εκεξνιφγηα ηνπ ηκήκαηνο σο πξνο θάζε κάζεκα. Τπήξμε κηα 

πεξαηηέξσ δπζθνιία γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ, δηφηη θάπνηε παξαηεξήζεθε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο εκέξεο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξνινγίσλ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ εκεξψλ. 

Με ηηο παξαπάλσ επηθπιάμεηο παξαηεξνχκε ηα εμήο : 

Αξραία Διιεληθά 

ΣΜΖΜΑ Α1 (επί 7 εκεξνινγίσλ) 

- Καηαλφεζε: θαιή έσο πνιχ θαιή: 30 (θαηαγξαθέο ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο ηνπ 

ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ εκεξνινγίσλ) 

Ληγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή: 7 

- Κελά ζην κάζεκα δηαπηζηψζεθαλ ζε 8 πεξηπηψζεηο 

Αλππαξμία θελψλ: 24 θαηαγξαθέο 

- πγθέληξσζε πξνζνρήο: Τςειή: 28, Πεξηνξηζκέλε: 7 

- πκκεηνρή ζην κάζεκα: Θεηηθή απάληεζε (32) 

Αξλεηηθή απάληεζε (12) 

Δηδηθά : 4 θνξέο θαηαγξάθεηαη φηη ν θαζεγεηήο απεπζχλεηαη ζε ιίγα άηνκα θάζε 

θνξά. Πνιιέο δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη «γίλνληαη δηαθξίζεηο». 

- Δλδηαθέξνλ καζήκαηνο: Ηθαλνπνηεηηθφ: 32, κεησκέλν :9 

Δηδηθά : Γηαηππψζεθε ζπρλά ε παξαηήξεζε φηη ην κάζεκα ήηαλ «πνιιέο θάζε άιιε 

θνξά», πξάγκα πνπ πνιιέο δπζθφιεςε ζηελ θαηάηαμε ιφγσ πνιιέο νπδεηεξφηεηαο 

πνιιέο έθθξαζεο.  

- πλαηζζήκαηα: θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο: Γεληθά: επράξηζηα = 22, δπζάξεζηα = 

2  Άγρνο = 4 

Δηδηθά: Σα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη θνχξαζεο απνδφζεθαλ θπξίσο ζην κέγεζνο ηεο 

χιεο θαη ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ. Αθφκε εθθξάζηεθαλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη 

ζπλδέζεθαλ κε πηζαλφ επεηζφδην ζχγθξνπζεο θαη ε άπνςε φηη «φηαλ λεπξηάδεη ν 
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θαζεγεηήο, ηα παηδηά θνβνχληαη θαη δελ κπνξνχλ λα ππεξαζπίζνπλ ηνλ εαπηφ 

πνιιέο». Αθφκε ζρεηηθά δηαηππψζεθε φηη είλαη δχζθνιε ε δηαηχπσζε δηαθσλίαο. 

ε 4 πεξηπηψζεηο ηνλίζηεθε φηη ην κάζεκα είλαη θνπξαζηηθφ φηαλ γίλεηαη ζε 

ζπλερφκελεο ψξεο. Πνιχ ζεηηθά θαηαγξάθεηαη ζε 3 πεξηπηψζεηο ε ελαιιαγή ξφισλ 

κεηαμχ καζεηψλ – θαζεγήηξηαο πνπ θαίλεηαη φηη επηρεηξήζεθε ζε έλα κάζεκα. 

Πνιιέο ζεσξήζεθαλ επράξηζηεο νη γισζζηθέο αζθήζεηο (3) θαη εχθνιν ην ηεζη. 

Δλδηαθέξνλ (2) παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηα ζέκαηα γεληθνχ ραξαθηήξα. 

-Αζθήζεηο : ε 24 πεξηπηψζεηο ζεσξήζεθαλ πνιιέο θαη ζε 11 – πεξηπηψζεηο, ιίγεο 

θαη ζε 3 θαηαγξαθέο εχθνιεο. 

 

ΣΜΖΜΑ Α2 (Δπί 5 εκεξνινγίσλ) 

-Καηαλφεζε: θαιή έσο πνιχ θαιή: 14, Ληγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή : 1 

-Γηαπίζησζε θελψλ ζην κάζεκα: Αξθεηά ζε 2 θαηαγξαθέο, ιίγα = 6, θαζφινπ: 7  

-πκκεηνρή ζην κάζεκα: Θεηηθή απάληεζε (21) 

Αξλεηηθή απάληεζε (4) 

-πγθέληξσζε πξνζνρήο: Τςειή = 13, Πεξηνξηζκέλε: 1 

Δηδηθά: Απνδίδεηαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηελ θνχξαζε ιφγσ ηνπ 

φηη ην κάζεκα ήηαλ 2 ζπλερφκελεο ψξεο. Απηφ είρε σο επαθφινπζν ζρεηηθή 

παξαηήξεζε ηεο θαζεγήηξηαο (πξάγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην εκεξνιφγην). 

Δλδηαθέξνλ καζήκαηνο: Μεγάιν = 20, κεησκέλν :2  

-πλαηζζήκαηα: Δπράξηζηα =10, δπζάξεζηα = 1 

Δηδηθά: Αξλεηηθά αμηνινγήζεθε ηειηθά απφ ηνπο καζεηέο ην γεγνλφο φηη ε 

θαζεγήηξηα δαλείζηεθε ψξεο γηα λα θαιχςεη απηέο πνπ ράζεθαλ απφ ην κάζεκα ηεο, 

εθφζνλ ζε 3 πεξηπηψζεηο ήηαλ αηηία γηα λα δεκηνπξγεζεί θνχξαζε θαη λα βαξεζνχλ. 

Αθφκε δηαπηζηψζεθε άγρνο (4) θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα (1) πνπ θαίλεηαη λα 

απνδίδνληαη ζηελ χπαξμε θελψλ αιιά θαη πφηε ζην γξήγνξν ξπζκφ ηεο θαζεγήηξηαο, 

ιφγσ ηεο πίεζεο ηεο χιεο. 
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ε 2 εκεξνιφγηα θαηαγξάθεηαη κε πνιχ ζεηηθφ ηξφπν θαη εθηελψο ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα, αιιά 

γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Μαζεκαηηθά A1 

1. Καηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαιή έσο πνιχ θαιή :  38 

     κέηξηα :    3 

2. Γηαπίζησζαλ αξθεηά θελά :    4 

           ιίγα :    4  

          δελ δηαπίζησζαλ :  26 

3. πγθέληξσζε πξνζνρήο:  κεγάιε 34 

      Μέηξηα:   1 

4. πκκεηείραλ ζην κάζεκα :  32 

                δελ ζπκκεηείραλ :    8 

5. Σν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ήηαλ αξθεηά κεγάιν : 36 

 θαζφινπ :    1 

6. Σα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  επράξηζηα :  27 

         άγρνο :    4 

7. Οη αζθήζεηο - εξγαζίεο γηα ην ζπίηη   θαλνληθέο :  32 

                                                            πνιιέο :  10  

                                                             εχθνιεο :    7  

δχζθνιεο :  12 

Ηδηαίηεξεο παξαηεξήζεηο δελ έγηλαλ απφ ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηα ζεηηθά ζρφιηα 

γηα ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαζεγεηή.
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Μαζεκαηηθά Α2 

1. Καηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο       θαιή έσο πνιχ θαιή :  14 

κέηξηα :    1 

2. Γηαπίζησζαλ ιίγα θελά :    4 

       δελ δηαπηζηψζεθαλ :  10 

3. πγθέληξσζε πξνζνρήο         κεγάιε:  12 

Μέηξηα:    2 

4. πκκεηείραλ ζην κάζεκα :           14 

δελ ζπκκεηείραλ :    7 

5. Δλδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ήηαλ αξθεηά κεγάιν :   14 

6. πλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο    επράξηζηα :  11 

άγρνο :   4 

7. Αζθήζεηο — εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ιίγεο :    8 

        πνιιέο :    4  

       εχθνιεο :   6  

      δχζθνιεο :  16 

Έγηλε ε παξαηήξεζε φηη θπιιάδηα κε επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ εκπέδσζε ηνπ καζήκαηνο. Γηαηππψζεθαλ ζεηηθά ζρφιηα γηα ηνλ 

θαζεγεηή. Δπίζεο έγηλε ε παξαηήξεζε φηη ην «δχζθνιν» ησλ αζθήζεσλ πξνθαιεί 

άγρνο. 
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 Μαζεκαηηθά Β  

1. Καηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο       θαιή έσο πνιχ θαιή :  23 

            κέηξηα :    5 

2. Γηαπίζησζαλ αξθεηά  θελά :    2 

                  ιίγα :    4 

  δελ δηαπίζησζαλ: 18 

3. πγθέληξσζε πξνζνρήο         κεγάιε:  17 

κέηξηα:   3 

4. πκκεηείραλ ζην κάζεκα :           22 

δελ ζπκκεηείραλ :    4 

5. Δλδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ήηαλ αξθεηά κεγάιν :  16 

Καζφινπ:     6 

6. πλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο   επράξηζηα :  15 

       Γπζάξεζηα:    1  

άγρνο :   3 

                                                                                 αδηαθνξία:   4 

7. Αζθήζεηο — εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ιίγεο :    2 

        πνιιέο :    6  

       εχθνιεο :  10  

δχζθνιεο :  10 

 

Έλαο καζεηήο έθαλε ηελ παξαηήξεζε φηη ε απζηεξή ηππνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο 

θάπνηεο ψξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξνπηίλα.  
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Νέα Διιεληθά Β 

1. Καηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαιή έσο πνιχ θαιή :  24 

κέηξηα :    5 

2. Γηαπίζησζαλ αξθεηά θελά :    4 

ιίγα :    4 

 δελ δηαπίζησζαλ :   11 

3. πγθέληξσζε πξνζνρήο  κεγάιε:  18 

     Μέηξηα:    3 

4. πκκεηείραλ ζην κάζεκα :  22 

δελ ζπκκεηείραλ :    8 

5. Δλδηαθέξνλ     κεγάιν :  19 

ιίγν :    4  

θαζφινπ :   7 

6. πλαηζζήκαηα επράξηζηα :  13 

δπζάξεζηα:    3  

άγρνο :     1  

αδηαθνξία:  11 

7. Αζθήζεηο - εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ιίγεο :    4 

εχθνιεο :    7  

δχζθνιεο :  12 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αδηαθνξία κπνξεί λα εμεγεζεί αλ ζπλδπαζζεί κε ηελ παξνπζία 

απηψλ ησλ εκεξψλ δχζθνισλ αζθήζεσλ θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ γηα 

δπζλφεηεο εξσηήζεηο, θαη ελδερνκέλσο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηελ 

ηειεπηαία ψξα θαη ηελ αθαίξεζε ρξφλνπ απφ ην δηάιεηκκα. 
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6. Μαγλεηνθώλεζε, Βηληενζθόπεζε 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Ζ καγλεηνθψλεζε θαη ε βηληενζθφπεζε, σο ηερληθέο άληιεζεο δεδνκέλσλ, κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή θαηαζηάζεσλ θαη ζπκβάλησλ ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ε αληίζεζε κε άιιεο ηερληθέο, επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή/αλαζχλζεζε ησλ 

γεγνλφησλ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπο, ελδερνκέλσο απφ απηνχο πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο θαηαγξαθήο, ελψ επηπξνζζέησο πεξηνξίδνπλ 

ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ εξεπλεηή – παξέρνληαο κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα νπδέηεξε 

θαη φρη πξνθαηεηιεκκέλε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο ν 

θίλδπλνο ε παξνπζία ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ – ηνπ θαζεηφθσλνπ θαη ηεο 

βηληενθάκεξαο - λα επεξεάζεη ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο 

επίζεο θαη ην ελδερφκελν, ε πιήξεο θαηαγξαθή λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ 

επηιεθηηθή, κε ηελ πξνζπάζεηα λα εζηηάδεηαη πξνο κηα κφλν θαηεχζπλζε. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο απαηηείηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ απηψλ θαη ζηελ εξκελεία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

Ζ καγλεηνθψλεζε κπνξεί λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ιεθηηθψλ  

δεδνκέλσλ θαη γηα απηφ σο ηερληθή είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε φηαλ ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ βηληενζθφπεζε έρεη ην 

πιενλέθηεκα παξνρήο αθνπζηηθν-νπηηθψλ θαηαγξαθψλ θαη απνηειεί κηα αξθεηά 

ηζρπξή κέζνδν γηα παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηα ππνθείκελα ηεο θαηαγξαθήο, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξφθιεζε ζπδεηήζεσλ ζηελ νκάδα.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαηήξεζεο, ε καγλεηνθψλεζε θαη ε βηληενζθφπεζε 

κπνξνχλ λα βάινπλ ζε δχζθνιε ζέζε απηνχο πνπ θαηαγξάθνληαη. Ζ εμνηθείσζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ κε ηηο ηερληθέο απηέο, θαζψο θαη ε ελεξγή αλάκεημή ηνπο ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ακβιχλνπλ ηε δπζθνιία απηή. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη καζεηέο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηαηί, πφηε θαη 

πψο γίλνληαη βηληενζθνπήζεηο ή καγλεηνθσλήζεηο θαη λα ζπκθσλνχλ. 
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Παπαδείγμαηα Μαγνηηοθώνηζηρ & Βινηεοζκόπηζηρ 

 

1. Παξάδεηγκα Μαγλεηνθώλεζεο
33

 

Ζ καγλεηνθψλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

 Ψο έλα γεληθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάδεημε πηπρψλ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Μπνξεί λα θσηίζεη π.ρ. ηηο αιιεινδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε είηε 

αλάκεζα ζην δηδάζθνληα θαη έλα καζεηή είηε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Ζ 

αθξφαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην θείκελν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ σο 

ζχλνιν ή κε νξηζκέλνπο απφ απηνχο μερσξηζηά, θαζψο θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο.  

 Γηα λα δίλεη ιεπηνκεξείο καξηπξίεο /ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο 

ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε. 

Παξάδεηγκα 

Ζ δαζθάια ρξεζηκνπνίεζε έλα καγλεηφθσλν σο βνήζεκα γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηελ ηρλνγξαθία ραξηψλ ζην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο. 

Έλα ηκήκα Δ' Γεκνηηθνχ ρσξίζηεθε ζε νκάδεο 4-5 καζεηψλ θαη ζε θάζε νκάδα 

δφζεθαλ θσηναληίγξαθα απφ 4 ράξηεο. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ηνπο ζπδεηήζνπλ 

θαη λα απνθαζίζνπλ πνηνλ ζεσξνχλ θαιχηεξν. Ζ εθπαηδεπηηθφο δηέζεηε έλα κφλν 

καγλεηφθσλν θαη έηζη κπνξνχζε λα καγλεηνθσλήζεη κφλν κία ζπδήηεζε. ηαλ 

άθνπζε ηελ θαζέηα, θαηάιαβε φηη απηή ε ζπδήηεζε ζαθψο είρε ηε δπλακηθή ελφο 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη φηη απηή ε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

                                                           
33

 Hopkins, D. (19S5). A Teacher’s Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open 

University Press, ζει. 63. 
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ησλ καζεηψλ άμηδε λα επαλαιεθζεί. Οη καζεηέο δηαηχπσζαλ ξεαιηζηηθέο θξίζεηο γηα 

ηνπο ράξηεο. Ζ καγλεηνθσλεκέλε ζπδήηεζε βνήζεζε ηε δαζθάια λα δεη πνηα 

θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη καζεηέο ηεο θαη πψο απηέο νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπο 

κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ. 

Καηά ηελ επφκελε πξνζπάζεηά ηεο (πάιη ππήξρε δηαζέζηκν κφλν 1 καγλεηφθσλν), 

πάιη νκάδεο καζεηψλ αζρνινχληαλ κε ηνπο ράξηεο. Κάζε νκάδα δηάιεμε έλαλ αξρεγφ 

θαη απηφο έθαλε ηελ ηειηθή αλαθνξά ζηελ ηάμε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπδήηεζεο. Σφηε καγλεηνθψλεζε ε εθπαηδεπηηθφο κφλν απηέο ηηο ηειηθέο αλαθνξέο 

ησλ νκάδσλ. Κάπνηα ζεκεία βέβαηα ησλ απζεληηθψλ ζπδεηήζεσλ ράζεθαλ αιιά 

παξφια απηά νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζεκεία ήξζαλ ζην θσο. 

Φάλεθε φηη νη εμππλφηεξνη καζεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν κεζνδηθνί θαη αθξηβείο ζηηο 

θξηηηθέο ηνπο. 

(Απνζπάζκαηα απφ ηηο ηειηθέο αλαθνξέο ησλ καζεηψλ) 

Simon: Ζ εηπκεγνξία καο ζρεηηθά κε ην ράξηε 1 ήηαλ φηη ζα κπνξνχζε λα είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ράξαθαο. Κάπνηα θηήξηα εκθαλίδνληαλ ρσξίο πφξηεο. Αθφκα δελ 

ππάξρεη θακία θιίκαθα .... θαλέλαο ηίηινο νχηε ν βφξεηνο πξνζαλαηνιηζκφο. 

ζν γηα ην ράξηε 3, είλαη ζρέδην, δελ είλαη ράξηεο. 

Ο ράξηεο 4 είλαη κάιινλ θαιφο. Μνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ράξηε, έρεη 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη έλαλ θαηάιιειν ηίηιν. 

Sarah: Θεσξήζακε φηη ν ράξηεο 1 δελ είλαη πνιχ θαιφο, γηαηί φζα παξνπζηάδνληαη 

είλαη πνιχ κηθξά. Ο ράξηεο δελ είλαη πνιχ θαιφο - είλαη . . . πνιχ θαιιηηερληθφο. 

Valerie: Ο ράξηεο 2 είλαη ν θαιχηεξνο γηαηί δείρλεη φινπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ηηο γέθπξεο. 
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2. Παξάδεηγκα Βηληενζθόπεζεο
34

 

Ο Geoff (δάζθαινο) ρξεζηκνπνίεζε ην βίληεν γηα λα εμεηάζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη 

λα πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα απάληεζε ζηελ εξψηεζε ―γηαηί φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ ηάμε θαηαλαιψλνπλ πνιχ ρξφλν θαη θεχγεη ε δηδαθηηθή ψξα πνιχ γξήγνξα;‖ 

Ο G. απνθάζηζε λα βηληενζθνπήζεη ηελ δηδαθηηθή ψξα 9.30 - 10.15 πνπ ζεσξνχζε 

δηδαθηηθή ψξα κε πνιχ ελέξγεηα, πνιχ απνδνηηθή. Πξηλ ηε βηληενζθφπεζε ν G. 

αλαγλψξηζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία ήζειε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο: 

-πφζε ψξα δνπιεχεη θάζε καζεηήο 

-πφζε ψξα ζπαηαιά /ράλεη θάζε καζεηήο  

-πφζνο είλαη ν ρξφλνο πνπ κνηξαία ράλεηαη 

-πφζν ρξφλν αθηεξψλεη ν δάζθαινο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν καζεηή 

-πνηεο είλαη νη εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαηά ηε δηδαθηηθή ψξα απφ θάζε 

καζεηή. 

Ζ βηληενζθφπεζε πήγε θαιά. Ο G. είρε ήδε ηνπνζεηήζεη ηελ θάκεξα ζηελ ηάμε 

αξθεηέο κέξεο πξηλ ηε βηληενζθφπεζε θαη νη καζεηέο ηελ είραλ ζπλεζίζεη. 

Υξεζηκνπνίεζε επξπγψλην θαθφ θαη θαηάθεξε λα ζπιιάβεη φιε ηε δξάζε κέζα ζηελ 

ηάμε. Μεηά ν G. μαλαείδε ηε βηληενθαζέηα. πγθέληξσζε δεδνκέλα φρη κφλν πάλσ 

ζηα ζέκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ζηα αθφινπζα: 

-ζην ρξφλν πνπ θαηαλάισζε ν δάζθαινο ζε εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα (ήξζε ν 

ππνδηεπζπληήο θαη ζπδήηεζαλ έλα ζέκα) 

-πφζεο θνξέο επαίλεζε / κάισζε έλαλ καζεηή 

-πφζν ρξφλν νη καζεηέο έκεηλαλ ρσξίο επίβιεςε. 

                                                           
34 Hopkins, D. (1985). A Teacher's Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open 

University Press, ζει.71. 
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Ο G. κεηά αλέιπζε ηελ θαζέηα κε γλψκνλα έλα-έλα καζεηή θαη θαηέιεμε ζε κηα 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ πψο πεξλά ε ψξα αηνκηθά γηα θαζέλαλ καζεηή. Απφ απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο θαηάθεξε λα θαηαζηξψζεη έλα πξφγξακκα γηα πην απνηειεζκαηηθή 

δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ ηάμε ηνπ θαζεκεξηλά. 
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3. Παξάδεηγκα Φσηνγξάθεζεο - Ζρνγξάθεζεο – Μαγλεηνζθόπεζεο
35

 

πσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο:  

H θσηνγξάθεζε - ερνγξάθεζε – καγλεηνζθφπεζε απνδείρζεθαλ αλαληηθαηάζηαηεο 

ηερληθέο (ηδηαίηεξα ε καγλεηνζθφπεζε) θαη πξφζθεξαλ αλεθηίκεην πιηθφ γηα 

επεμεξγαζία ζηηο νκάδεο. Πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηε γεληθή ηνπο θηινζνθία, πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξν απηή ηνπ "ηαμηδηνχ" - κε ηελ Καβαθηθή αλ ζέιεηε έλλνηα - θαη 

ιηγφηεξν απηή ελφο "πξνθαζνξηζκέλνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ". ιεο αλεμαίξεηα νη 

καγλεηνζθνπήζεηο έγηλαλ αληηθείκελν μερσξηζηήο πξνζνρήο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί είραλ ελδνηαζκνχο θαη επηθπιάμεηο (απφιπηα θαηαλνεηέο) πξηλ 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Καλέλαο φκσο δελ αξλήζεθε ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ φινη 

δνχκε ζηελ αίζνπζα. 

Ζ Μαξίλα Μ. παξαμελεχηεθε κε "ηε ζηάζε" ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Δλψ πίζηεπε φηη ην κφλν πνπ επεδίσθε ήηαλ ην λα ηελ "αθήλνπλ ήζπρε", παξαηήξεζε 

φηη ε ζηάζε ηεο ζην θάζηζκα, ζην ληχζηκν θαη θάπνηνη εμσιεθηηθνί θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε (ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, αδηάθνπν 

κάζεκα ηζίριαο θ.ιπ.) θάζε άιιν παξά ζπλεγνξνχζαλ ζε απηφ. ηαλ κάιηζηα ηεο 

δεηήζεθε λα πξνηείλεη ε ίδηα (αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηεο θαζεγήηξηαο) ιχζεηο γηα 

ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζηελ αίζνπζα, δηαπίζησζε πσο ηα κέηξα πνπ πξφηεηλε 

ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξά θαη πάλησο φρη απηά πνπ ζα ήζειε λα ιεθζνχλ εηο βάξνο ηεο, 

ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε εδψ πσο ζην ηειεπηαίν θείκελν (πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην) πνπ καο έδσζε μερσξίδεη δχν πξάγκαηα (θαη επραξηζηεί γη‘ απηά): 

α) Σελ "αλαθάιπςε" πνπ έθαλε κέζα ζηελ νκάδα αιιά θαη ζηελ ηάμε φηη ππάξρνπλ 

πξάγκαηα ζηα νπνία θαη ε ίδηα ηα θαηαθέξλεη πνιχ θαιά, "... Αηζζάλζεθα φηη αμίδσ 

                                                           
35 Κεθέο, I. (1996) Ο καζεηήο σο εξεπλεηήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε κε 

ζπλεξγαηηθή ελεξγφ έξεπλα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθφ - 

Παηδαγσγηθφ - Φπρνινγηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  
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θαη εγψ ζε θάηη.  Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε ηελ έθπιεμή ηεο γηα ην "... θαη πφζνη 

άιινη έρνπλ ηειηθά πξνβιήκαηα φπσο ηα δηθά κνπ ... 

β) Σε δπλαηφηεηα πνπ είρε λα δνθηκάζεη ηηο "πξνζσπηθέο ηεο ζεσξίεο" γηα πξφζσπα, 

πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο βιέπνληάο ηα απφ ηελ πιεπξά ησλ "άιισλ", "... κνπ έθαλε 

κεγάιε εληχπσζε φηη εγψ ζην ξφιν ηεο θαζεγήηξηαο ήκνπλ ηφζν απζηεξή ... ηη 

πεξίεξγεο εθθξάζεηο παίξλεη ην πξφζσπφ κνπ φηαλ ζπκψλσ ... κέζα απφ ηελ ηαηλία 

ηνπ βίληεν είδα πσο κε βιέπνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ ...". 
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7. Φσηνγξάθεζε 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Ζ θσηνγξάθεζε δηεπθνιχλεη ηελ απνηχπσζε θαηαζηάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ θαηαγξαθή ζηηγκψλ νη νπνίεο, παξ‘ φηη κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ, είλαη θεπγαιέεο θαη κπνξνχλ λα ραζνχλ πνιχ πην εχθνια απφ ηε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο αμηνινγηθήο έξεπλαο κπνξεί λα 

απνβεί ρξήζηκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Μεηαμχ άιισλ:  

 ζπκπιεξψλεη ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο ή ηε καγλεηνθψλεζε κηαο 

θαηάζηαζεο, επηηξέπνληαο ηελ επαλαθνξά ζηε κλήκε κηαο νιηζηηθήο πεξηγξαθήο 

ηνπ «ηη ζπλέβε θαη πνχ» 

 ππνβνεζά ζηε κειέηε κε ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκβάλησλ 

 κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ κηαο 

έξεπλαο, δεκηνπξγψληαο ελαχζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ππνδεηθλχνληαο 

εξσηήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά λα δηεξεπλεζνχλ κε άιιεο κεζφδνπο ζηε 

ζπλέρεηα 

 κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απιψο σο ππελζχκηζε ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ή 

εθπαηδεπηηθψλ επηηεπγκάησλ ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ (Altrichter et al. 2001). 

Γηα ηνπο καζεηέο, απνηειεί κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα 

εκςπρψζεη, λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε θσηνγξάθεζε κπνξεί 

λα αλαδεηρζεί ζε έλα ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθφ εξγαιείν φηαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο 

θσηνγξαθίδνπλ ρψξνπο ή άηνκα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ εμαηξεηηθά επράξηζηνπο θαη 

αληίζηνηρα άιινπο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (MacBeath 

2005, Schratz 1997).  
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Διζαγυγικά ηοισεία 

1. Παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο θσηνγξάθεζεο
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Απφ ην Δπξσπατθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο» - 

Παξάδεηγκα εξεπλεηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο θσηνγξαθίαο απφ ζρνιείν πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα. 
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8. Κνηλσληνκεηξία θαη Κνηλσληνκεηξηθέο Σερληθέο 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Ζ θνηλσληνκεηξία αθνξά έλα ζχλνιν ηερληθψλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο πνπ καο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα κηα νκάδα, 

κηα ζρνιηθή ηάμε σο ζχζηεκα ζρέζεσλ κε ιεηηνπξγηθνχο θαη δνκηθνχο δεζκνχο.  

Παξέρεη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ή ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ηε 

δπλακηθή ηεο ηάμεο, πξνζδηνξίδνληαο ην βαζκφ απνδνρήο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ή ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ην θαηά πφζν ηα άηνκα είλαη αλεθηά ζε κηα 

νκάδα, ην πνηνο καζεηήο είλαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο θαη πνηνο φρη θ.ιπ. (νινκψλ 

1999, Hopkins 1985,  Schratz 1997). 

Σν θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη θαη ην θνηλσληφγξακκα απνηεινχλ ζπλήζεηο ηχπνπο 

θνηλσληνκεηξηθψλ ηερληθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 
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 Παπαδείγμαηα Κοινυνιομεηπικού Σεζη και Κοινυνιογπάμμαηορ 

 

1. Παξάδεηγκα Κνηλσληνκεηξηθνύ Σεζη θαη Κνηλσληνγξάκκαηνο
37

 

Ζ θνηλσληνκεηξία είλαη ζχλνιν ηερληθψλ, κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη θαη 

κειεηψληαη νη δηαπξoζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. 

Δκπλεπζηήο  ηεο είλαη ν Ρνπκαληθήο θαηαγσγήο Ακεξηθαλφο ςπρνθνηλσληνιφγνο J. 

L. Moreno (1934). Απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ακνηβαίαο απνδνρήο 

ησλ κειψλ ελφο ζπλφινπ πξνζψπσλ ψζηε κε βάζε απηφ ην θξηηήξην λα ρσξηζηνχλ 

ζε κηθξφηεξεο νκάδεο εξγαζίαο. 

πλίζηαηαη θπξίσο: α) ζηε δηελέξγεηα ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη, β) ζηε ζχληαμε ηεο 

θνηλσληφκεηξαο απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ηεζη, γ) ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θνηλσληφγξακκαηνο θαη ηειηθά δ) ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη πξνυπνζέηεη ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ φπσο ην 

παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί: 

 Ολνκαηεπψλπκν : 

Με πνηνπο ζπλαδέιθνπο  ζνπ επηζπκείο λα είζαη ζηελ ίδηα νκάδα. Γξάςε ηα νλφκαηα 

ηξηψλ απφ απηνχο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. 

α)  

β) 

γ)  

Ο δηδάζθσλ πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαβεβαηψζεη ηνπο καζεηέο φηη δελ ζα 

θνηλνπνηήζεη ηηο επηινγέο ηνπο. Θα δεηήζεη απφ ην ηκήκα λα γξάςνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο ρσξίο θακία πξνζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζε ζπλζήθεο κπζηηθήο 

                                                           
37 Καξαγθηνδίδεο, Π. (2008). Κνηλσληνκεηξία, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.polkarag.gr/FILES/didaktiki/koinoniometria.htm 

 

http://www.polkarag.gr/FILES/didaktiki/koinoniometria.htm
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ςεθνθνξίαο. Οη καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ ηελ εκέξα ηνπ ηεζη απνηεινχλ  επίζεο 

αληηθείκελν επηινγήο θαη ην δηθφ ηνπο ηεζη ζα δηελεξγεζεί φηαλ επηζηξέςνπλ. 

πληζηάηαη λα κε δίλεηαη ηεζη αξλεηηθήο κνξθήο, δει. ηνπ ηχπνπ  «κε πνηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ δελ ζα ήζειεο λα είζαη ζηελ ίδηα νκάδα.» 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη θαηαρσξνχληαη ζε  πίλαθα ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

θνηλσληόκεηξα, φπσο ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Επιλεχθέντες  Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν   

 

Α   α   β                γ   Α 

Β β     α         γ         Β 

Γ   α       β     γ         Γ 

Γ α               β       γ Γ 

Δ             γ   α       β Δ 

Ε              α   β      γ   Ε 

Ζ           α   β γ         Ζ 

Θ       γ             α β   Θ 

Η   γ   α β                 Η 

Κ       γ   β α             Κ 

Λ       β       α       γ   Λ 

Μ       γ       α      β     Μ 

Ν     γ   β       α         Ν 

1
η
 επιλογή 1 2 0 2 0 1 2 2 2 0 1 0 0 (α) 

2
η
 επιλογή 1 0 0 2 2 2 0 1 2 0 1 1 1 (β) 

3
η
 επιλογή 0 1 1 3 0 0 1 0 3 0 0 3 1 (γ) 

Σύνολο 2 3 1 7 2 3 3 3 7 0 2 4 2   

Επιλεχθέντες  Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν   
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Α, Β, Γ θηι: Ολφκαηα καζεηψλ (13) ζχκθσλα κε ην καζεηηθφ θαηάινγν. 

Αγφξηα ρξψκα γαιάδην, θνξίηζηα ρξψκα θφθθηλν.  

1
ε
 επηινγή: α,   2

ε
 επηινγή: β,   3

ε
 επηινγή: γ.    

 

Με ηα δεδνκέλα ηεο θoηλσληφκεηξαο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην 

θνηλσληόγξακκα, κε ην νπνίν έρνπκε άκεζε επνπηηθή εηθφλα ηνπ βαζκνχ 

ακνηβαίαο απνδνρήο π.ρ. ησλ ζπκκαζεηψλ ελφο ηκήκαηνο, ψζηε λα πεηχρνπκε 

ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο πνπ ζα ζρεκαηίζνπκε. Σν 

θνηλσληφγξακκα πνπ αθνινπζεί αληηζηνηρεί ζηελ πξνεγνχκελε θνηλσληφκεηξα.  

 

Καηάηαμε ζε νκάδεο 

1
ε
 νκάδα: Α  Γ  Β               2

ε
 νκάδα: Θ   Λ   Μ 

3
ε
 νκάδα: Ε   Ζ   Κ             4

ε
 νκάδα: Δ   Γ   Η  Ν 

 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 
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1. Μαζεηέο πνπ δείρλνπλ ακνηβαία πξνηίκεζε λα κπαίλνπλ, θαηά ην δπλαηφ, 

ζηελ ίδηα νκάδα. 

2. Γηα ηνλ θάζε καζεηή-ηξηα λα ηθαλνπνηείηαη κία ηνπιάρηζηνλ πξνηίκεζε. 

3. Μαζεηέο ηνπο νπνίνπο δελ επέιεμε θαλείο, λα ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο κε 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ νη ίδηνη πξνηηκνχλ θαη φρη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζε 

θάζε νκάδα. 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ (αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ) πξέπεη: 

 Να επηηξέπεηαη κηα ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ κεηά 

απφ ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο. 

 ηελ νκάδα νη καζεηέο λα ελαιιάζζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο σο πξνο ηηο 

εξγαζίεο (κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε νξγάλσλ, ιήςε κεηξήζεσλ, θαηαγξαθή 

κεηξήζεσλ, επεμεξγαζία θ.ιπ.) 

   

Δλδεηθηηθνί ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ θνηλσληνγξάκκαηνο: 

1. Δξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

2. Γηδαζθαιία καζήκαηνο γεληθψο. 

3. πγθξφηεζε ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ εηδηθψλ απνζηνιψλ ή ζχλζεζε 

πιεξψκαηνο ηεζσξαθηζκέλσλ. 
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2. Παξάδεηγκα Κνηλσληνκεηξηθνύ Σεζη  θαη Κνηλσληνγξάκκαηνο: Ζ ζπγθξόηεζε 

νκάδσλ εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην θαη νξγάλσζε εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο
38

 

 

Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξίνπ (κεησπηθνχ ή θπθιηθνχ) 

κε νκάδεο καζεηψλ είλαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηεο θάζε νκάδαο εξγαζίαο πνπ 

κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:  

 Γηακφξθσζε ειεχζεξσλ νκάδσλ ρσξίο παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πλήζσο 

ε (απην)επηινγή ησλ ζπκκαζεηψλ ή ησλ ζπκκαζεηξηψλ ζηελ νκάδα γίλεηαη 

αλάινγα κε ηε θηιία, ηηο ζπκπάζεηεο, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα ή αλάινγα κε ηε 

ζπλεξγαζία πνπ επηβάιιεη ε ηξέρνπζα ζρνιηθή θαηάζηαζε (επίδoζε ζην 

κάζεκα). Σξφπνο θαηάιιεινο γηα παηδηά ειηθίαο 13 -16 εηψλ – αιιά θαη κε 

νκάδεο φρη πάληνηε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο θαη επίδνζεο.  

 Καζνξηζκέλεο νκάδεο, πνπ ηε ζχλζεζή ηνπο δηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο βάζεη 

δηθψλ ηνπ, θαηά πεξίπησζε, θξηηεξίσλ. Σξφπνο ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηνπο καζεηέο 

ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηψλ.  

 Οκάδεο, βάζεη θoηλσληoγξάκκαηoο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

νξίζεη ν ίδηνο ηελ νκάδα πνπ ζα ήζειε λα αλήθεη, αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

θάλεη (αλαγθαίεο) δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο έρνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο 

βνήζεηαο. Απηφο ν ηξφπνο είλαη έλα θαιφ βνεζεηηθφ κέζν γηα ζπγθξφηεζε 

νκάδσλ ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην.  

Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνηηθή εξγαζία. 

Έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά φηη νκάδεο κε 3 έσο 4 κέιε δνπιεχνπλ θαιχηεξα. 

Bέβαηα, ζηελ πεξίπησζε ελφο κεησπηθνχ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο, ιφγνπ ράξε, ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαζνξίδεηαη θαη' αλάγθε θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζεηξψλ ησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ. ηε δηακφξθσζε ηεο νκάδαο δελ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θχιν (ακηγείο νκάδεο αγνξηψλ ή θνξηηζηψλ). Δπίζεο, 

ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο δελ πξέπεη λα είλαη άθακπηε θαη ακεηάβιεηε, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη ζπλερή κεηαθίλεζε κειψλ απφ ηε κηα νκάδα ζηελ άιιε. ηελ νκάδα είλαη 

αλαγθαίν νη «δπλαηνί» καζεηέο λα ζηεξίδνπλ ηνπο «αδχλαηνπο».  

                                                           
38

 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ. Ζ ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην θαη νξγάλσζε εξγαζηεξηαθήο 

άζθεζεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.epyna.eu/show/omades_ergast.doc 

http://www.epyna.eu/show/omades_ergast.doc
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Ζ θoηλσληoκεηξία θαη ην θνηλσληνκεηξηθό ηεζη 

 

 Ζ κέζνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θoηλσληoκεηξία βαζίδεηαη ζηελ ππνβνιή 

εξσηήζεσλ ζηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε / ηκήκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη σο κέζνδνο 

κέηξεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ  απνηειεί κηα θξίζε πνπ αθνξά ζπκπάζεηα, 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, αλεθηηθφηεηα θαη εκπηζηνζχλε ρσξίο φκσο λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην βάζνο ησλ ακνηβαίσλ θαη ινηπψλ ζρέζεσλ. Δξγαιεία ηεο είλαη ην 

θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη, ε θνηλσληφκεηξα θαη ην θνηλσληφγξακκα.  

Σν θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνπκε θαηά πφζν ηα 

άηνκα είλαη αλεθηά ζε κηα νκάδα. ηε ζρνιηθή ηάμε/ ηκήκα πιεξνθνξεί ην δάζθαιν 

πνηνο καζεηήο είλαη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο, πνηνο δέρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ (αζηέξαο ή δεκνθηιήο) θαη πνηνο φρη 

(απνκνλσκέλνο), πνηνη είλαη νη θίινη, πνηεο επηινγέο έρνπλ ακνηβαηφηεηα θαη πνηεο 

φρη, ηηο πξνηηκήζεηο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ ή ηνπ άιινπ θχινπ, ην ζρεκαηηζκφ 

δεπγψλ θ.ά.  

 Iδηαίηεξα πξέπεη λα ηoληζηεί ν ζσζηφο ρεηξηζκφο νκάδσλ κεηαμχ θίισλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηξίγσλν ή αιπζίδα θαη ησλ απνκνλσκέλσλ αηφκσλ (απηψλ 

δειαδή ηνπο νπνίνπο δελ πξνηηκνχλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο). ηελ πεξίπησζε ησλ 

θίισλ, αλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη «αδχλαηνη» καζεηέο, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

απνηπρίαο ηνπο ζαλ oκάδα εξγαζίαο ζην εξγαζηήξηo, ελψ oη απνκνλσκέλνη καζεηέο 

δελ πξέπεη λα κπαίλνπλ φινη καδί ζε κηα oκάδα αιιά κεκoλσκέλα κεηαμχ απηψλ πνπ 

νη ίδηνη πξνηηκνχλ.   

 Έλα θoηλσληoκεηξηθφ ηεζη ζηελ απιή κνξθή ηνπ (πνπ ελ πξoθεηκέλσ καο 

ελδηαθέξεη) είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην κε κηα εξψηεζε πάλσ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, 

δειαδή ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο ζην εξγαζηήξην, ε νπνία λα νδεγεί ζε ηξεηο επηινγέο 

θαηά ζεηξά πξoηίκεζεο. Mπoξεί λα έρεη ηε κνξθή:   
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Ολνκαηεπψλπκν: ……………………………………………………………………….  

 

Με πνηνπο ζπκκαζεηέο ή ζπκκαζήηξηέο ζνπ ζέιεηο λα είζαη ζηελ ίδηα νκάδα ζην 

εξγαζηήξην Φπζηθήο ηε θεηηλή ρξνληά; Γξάςε ηξεηο ζπκκαζεηέο ή ζπκκαζήηξηέο ζνπ 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο.  

1)………………………………………………………………………………………

… 

2)………………………………………………………………………………………

… 

3)……………………………………………………………………………………… 

 

 

Τπόδειγμα κοινυνιομεηπικού ηεζη με μία μόνο επώηηζη 

Μηα πξαθηηθή ππφδεημε είλαη λα βεβαηψζεη πξνθαηαξθηηθά ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

καζεηέο φηη ζα ηεξεζεί απφιπηα ε αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ηνπο, νη επηινγέο ηνπο 

ζα  ιεθζνχλ ππφςε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαη ηέινο, λα δεηεζεί απφ ηελ ηάμε 

λα γξάςνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ρσξίο θακηά πξoζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζε 

ζπλζήθεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Oη καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ ηελ εκέξα ηνπ ηεζη 

απνηεινχλ αληηθείκελν επηινγήο θαη ην δηθφ  ηνπο ηεζη ζα ιεθζεί κε ηελ επηζηξνθή 

ηνπο.  

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη εμαξηάηαη απφ ηελ 

εηιηθξίλεηα κε ηελ νπνία νη καζεηέο εθθξάδoπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο (επηζπκίεο πνπ 

κπνξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα αιιάδνπλ).  

 πλίζηαηαη λα κε δνζεί θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη αξλεηηθήο κνξθήο, δειαδή: Με πνηνπο 

ζπκκαζεηέο ή ζπκκαζήηξηέο ζνπ δε  ζα ήζειεο λα είζαη ζηελ ίδηα νκάδα (...)  

 

Ζ  θνηλσληόκεηξα 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη θαηαρσξίδνληαη ζηελ θνηλσληφκεηξα, 

ηεηξαγσληθφ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, κε αξηζκφ ζηειψλ θαη γξακκψλ ίζσλ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο (Πίλαθαο 1). Ο θάζε καζεηήο ζπκβνιίδεηαη κε ην 

νλνκαηεπψλπκν ή ηα αξρηθά  ηνπ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάινγνπ. Κάζε πξνηίκεζε 
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ζεκεηψλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 1 (πξψηε), 2 (δεχηεξε), 3 (ηξίηε), ζηα αληίζηνηρα 

ηεηξαγσλίδηα ηεο  κήηξαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξφζσπα πνπ πεγαίλεη ε πξνηίκεζε. 

ηε βάζε ηεο θνηλσληφκεηξαο γίλεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ, ελψ 

θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεσλ γηα ηνλ θάζε καζεηή θαη νη αληίζηνηρεο 

πιεξνθνξίεο.  

ηελ θνηλσληφκεηξα ηνπ Πίλαθα 1, ε καζήηξηα Γ ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά επηά 

επηινγέο (5 πξψηεο, 2 δεχηεξεο, 0 ηξίηεο), ελψ ν καζεηήο Κ θακηά, ελψ επέιεμε 

άιινπο θηι.  
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         Πίλαθαο 1. Κνηλσληόκεηξα ηάμεο 12 καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

 

      

επηιεγφκ.       

επηιεγέληεο 

Α Β 
Γ Γ Δ Ε Ζ 

Θ Η Κ Λ Μ 

Α 
  1  2  3      

Β   1  2    3    

Γ 
 1    2   3    

Γ 
2  1        3  

Δ 
1      3     2 

Ε   1    3  2    

Ζ 3    1   2     

Θ  3       2  1  

Η   2   3  1     

Κ 
  1  2    3    

Λ    2    1    3 

Μ 1  2  3        

1ε επηινγή 2 1 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 

2ε επηινγή 1 0 2 1 3 1 0 1 2 0 0 1 

3ε επηινγή 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0 1 1 

χλνιν 4 2 7 1 5 2 3 3 5 0 2 2 

 

Α, Β, Γ, Κ, Λ, Μ: νλνκαηεπψλπκν αγνξηψλ 

Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ,  Η : νλνκαηεπψλπκν θνξηηζηψλ 

1 : πξψηε επηινγή, 2 : δεχηεξε επηινγή,  3 : ηξίηε επηινγή 
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Σα δεδνκέλα ηεο θoηλσληφκεηξαο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε ηε κνξθή ηνπ 

θoηλσληoγξάκκαηoο, κηα εηδηθή θoηλσληoκεηξηθή ηερληθή, πνπ δίλεη κε δηάθνξεο 

κνξθέο ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρέζεσλ κηαο νκάδαο 

(καζεηηθήο ηάμεο / ηκήκαηνο).  Σν θoηλσληφγξακκα επηηξέπεη λα γίλνπλ άκεζα θαη 

επνπηηθά θαηαλνεηέο oη δνκέο κηαο νκάδαο αηφκσλ.  

Ο πηo ζπλεζηζκέλoο ηχπνο θoηλσληoγξάκκαηoο είλαη απηφο κνξθήο ζηφρνπ (κε ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξνπο νκφθεληξνπο θχθινπο). ην θoηλσληφγξακκα ηνπ Γηαγξάκκαηνο Η έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζηνλ πξψην (εζσηεξηθφ) θχθιν ε καζήηξηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξoηηκήζεηο (αζηέξαο) θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο απηνί κε ηηο ιηγφηεξεο πξoηηκήζεηο. 

ηνλ εμσηεξηθφ θχθιν είλαη oη απoκoλσκέλoη καζεηέο.  

Γηάγξακκα Η. Κνηλσληόγξακκα ηάμεο 12 καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 
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Ε                                                                          

Ζ  

 

 

Θ                                                                               
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          ακνηβαία επηινγή 

           απιή επηινγή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ βέινπο 

          ν Α επηιέγεη πξψην ηνλ Β         ν Α επηιέγεη δεχηεξν ηνλ Β 

           ν Α επηιέγεη ηξίην ηνλ Β 

 

Α, Β, Γ, Κ, Λ, Μ: νλνκαηεπψλπκν αγνξηψλ 

Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ,  Η : νλνκαηεπψλπκν θνξηηζηψλ 

 

                       Πίλαθαο 2. Οη ηέζζεξηο νκάδεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

 

                                                    1
ε
 νκάδα: Γ*  Η   Κ 

                                                    2
ε
 νκάδα: Θ   Λ   Γ 

                                                    3
ε
 νκάδα: Ε   Ζ   Α 

                                                    4
ε
 νκάδα: Δ   Μ   Β 

  

Ζ κειέηε θαη ε εξκελεία ηεο θoηλσληφκεηξαο θαη ηνπ θoηλσληoγξάκκαηoο νδεγνχλ ζε 

δηαπηζηψζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηηο δηαθoξoπoηήζεηο ηνπο, ηηο 

ακνηβαίεο επηινγέο κεηαμχ δχν ή ηξηψλ καζεηψλ θηι., πνπ βνεζνχλ ζηε ζπγθξφηεζε 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο (Πίλαθαο 2). Γηαηί κε βάζε ηηο φπoηεο δηαπηζηψζεηο γηα ηε δνκή 

ηεο ηάμεο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ αηoκηθφηεηά ηνπο, ν  

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα επέκβεη ζεξαπεπηηθά. Θα ζπληειέζεη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζηελ θαιχηεξε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ, φρη απζαίξεηα, αιιά φζν ην δπλαηφ 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, βνεζψληαο ηνπο απνκνλσκέλνπο θαη 

ρξεζηκoπoηψληαο ηνπο αζηέξεο γηα ην θαιφ ηεο ηάμεο. Eπεξεάδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

(πξνο ην θαιχηεξν) ηελ ακνηβαία πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, εθπιεξψλνληαο ηνλ φπoην θoηλσληθoπoηεηηθφ ηνπ ξφιν (ρσξίο απηφ λα είλαη 

απφιπην).       

Σα θαζoδεγεηηθά θαη δηoξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε 

θχξηεο γξακκέο είλαη :   
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 Μαζεηέο πνπ δείρλoπλ ακoηβαία πξνηίκεζε, αλ είλαη δπλαηφ, λα κπαίλνπλ ζηελ 

ίδηα νκάδα.  

 Γηα ηνλ θάζε καζεηή ή καζήηξηα λα ηθαλνπνηείηαη κία ηoπιάρηζηoλ επηζπκία / 

πξνηίκεζε.  

 Μαζεηέο πνπ δελ είλαη επηζπκεηoί απφ θάπνηνπο λα κελ κπαίλoπλ ζε νκάδεο κε 

απηνχο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ ηνπο απνδέρoληαη.  

 Οη απoκoλσκέλoη καζεηέο λα ηoπoζεηoχληαη ζε νκάδεο κε ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ 

αθελφο νη ίδηνη επηιέγνπλ / πξoηηκoχλ, θαη αθεηέξνπ ζε απηή απφ ηηο νκάδεο πνπ 

παξoπζηάδεη ηε ρακειφηεξε αληίζηαζε πξνο απηνχο (θαη φρη πεξηζζφηεξoη απφ 

έλαο ζηελ θάζε νκάδα).  

 Να επηηξέπεηαη κηα ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ.  

 ηελ νκάδα oη καζεηέο λα ελαιιάζζνπλ ηνπο ξφινπο σο πξνο ηηο εξγαζίεο 

(κεηαθνξά ησλ νξγάλσλ, κεηξήζεηο θηι.).  

 Σέινο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε απφιπηεο ερεκχζεηαο σο πξνο ηηο 

πξoηηκήζεηο / επηιoγέο ησλ καζεηψλ θαη γηα λα απνθιεηζηεί θάζε ελδερφκελν ηπραίαο 

δηαξξνήο θαιφ είλαη λα θαηαζηξαθνχλ ηα θoηλσληoκεηξηθά ηεζη ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ νκάδσλ. Δπίζεο, φινη νη ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θoηλσληoγξάκκαηoο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

θαη παηδαγσγηθά oξζνί.  
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9. Σξηγσλνπνίεζε
 
 

 

Διζαγυγικά ηοισεία 

 

Ζ ηξηγσλνπνίεζε αθνξά ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ, νπηηθψλ, ζεσξηψλ ή θαη 

εξεπλεηψλ ζηελ ίδηα εξεπλεηηθή/ αμηνινγηθή κειέηε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ( Denzin 1989, 

Cohen & Manion 1997, Brody 1992, Walker 1985, Stake 1994). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή αθνξά ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πεξηγξαθψλ ηεο 

ίδηαο θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο/εξεπλεηήο λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη 

λα πεξηγξάςεη ην ππφ εμέηαζε δήηεκα κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα, λα απνθχγεη 

παξεξκελείεο πνπ ζπλδένληαη κε πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη λα πεξηνξίζεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηκέξνπο δηαθνξεηηθέο 

κεζνδνινγίεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε αλάδεημε ηνπ ηδίνπ  ζέκαηνο ή ησλ ηδίσλ 

ζεκάησλ/θαηεγνξηψλ ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Maycut & Morehouse 

1994). 

Αμηνπνηήζηκεο κνξθέο ηξηγσλνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, κπνξεί λα είλαη: 

α) ε ηξηγσλνπνίεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ή ηξηγσλνπνίεζε δεδνκέλσλ (data 

triangulation),  φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ην ίδην ζέκα απφ 

καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

β) ε ηξηγσλνπνίεζε κεηαμχ κεζφδσλ ή κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε (methodological 

triangulation) – ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα άληιεζε δεδνκέλσλ κε έξεπλα αξρείνπ, 

παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ζπλεληεχμεηο κε επηιεγκέλν δείγκα καζεηψλ 

ή νκάδεο καζεηψλ (Denzin 1989, Altrichter et al. 2001). 
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Παπάδειγμα Σπιγυνοποίηζηρ 

   

1. Παξάδεηγκα Σξηγσλνπνίεζεο
39

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ε ηξηγσλνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ ηξεηο νπηηθέο γσλίεο: 

- ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (κέζσ κηαο ζπλέληεπμεο) 

- ηελ νπηηθή γσλία κεκνλσκέλσλ καζεηψλ (κέζσ ζπλεληεχμεσλ) 

- ηελ νπηηθή γσλία ελφο νπδέηεξνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ (κέζσ παξαηήξεζεο) 

Οπηηθή ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ 

 

 

 

 

 

                                                                            

Παξάδεηγκα : Ο Nice Moon, ζην πιαίζην ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο δαζθάινπ ππεχζπλνπ 

γηα ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθφξεζεο ζην ζρνιείν ηνπ, ήζειε λα δνθηκάζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο βηληενθάκεξαο ζε έλα κάζεκα πνπ 

είρε ζρέζε κε ηηο εηδήζεηο, ζε καζεηέο 10 εηψλ. Σχπσζαλ εηδεζενγξαθηθά άξζξα απφ 

έλα πεξηνδηθφ. Σα παηδηά έπξεπε λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα γξάςνπλ ζε 

ππνινγηζηή έλα δειηίν εηδήζεσλ, ην νπνίν θαη λα καγλεηνζθνπήζνπλ. 

                                                           
39  Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οη εθπαηδεπηηθνί Δξεπλνχλ ην Έξγν ηνπο. 

Μηα εηζαγσγή ζηηο Μεζφδνπο ηεο Έξεπλαο Γξάζεο, Γειεγηάλλε, Μ. (κηθξ),  Αζήλα, εθδφζεηο 

Μεηαίρκην, ζει.174-175.  

 

 

    Οπηηθή ησλ Μαζεηψλ 
       

Οπηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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Σν κάζεκα ζεσξήζεθε εηδηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηήξθεζε φιε ηελ κέξα. Έλαο 

«ζχκβνπινο θίινο», ν John Patt βνεζνχζε γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

Δθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ν «ζχκβνπινο θίινο» ζρεδίαζαλ ην κάζεκα απνθαζίδνληαο 

ηνπο ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνχξγεζαλ έλα θαηάινγν 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη εξσηεκάησλ ζηα νπνία ζα έπξεπε λα εζηηαζηεί ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ν «ζχκβνπινο θίινο» παξαηεξνχζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θξαηψληαο ζεκεηψζεηο θαη παίξλνληαο θσηνγξαθίεο (1). 

3. Λίγν αξγφηεξα ν «ζχκβνπινο θίινο» πήξε ζπλέληεπμε απφ ηξία δεπγάξηα 

καζεηψλ πνπ δηάιεμε ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ έλαπζκα ηηο 

θσηνγξαθίεο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη θαηαζηάζεηο (2). 

4. Μεηά ην κάζεκα ν εθπαηδεπηηθφο έγξαςε ιεπηνκεξψο ζεκεηψζεηο κε πιαίζην ηα 

εξσηήκαηα απηά θαη ηελ εληχπσζε πνπ απνθφκηζε (3). 

5. Έηζη πξνέθπςαλ ηξία ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπγθξίζεθαλ, θαη νη δηαθνξέο 

πνπ αλαδείρζεθαλ απεηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο. 

6. Σα απνηειέζκαηα ηξνθνδφηεζαλ λέν ζρεδηαζκφ γηα ην επφκελν κάζεκα κε έλα 

άιιν ηκήκα. 

 

Ζ αμία ησλ ηξηψλ νπηηθψλ θάλεθε φηαλ αλαιχζεθε ην πφζν ιεπηνκεξψο πξέπεη λα 

ζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ην κάζεκα: απφ ηε κηα πιεπξά έλαο θαιφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ νκάδσλ λα εξγαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ελψ απφ ηελ άιιε ηα παηδηά έλησζαλ φηη έθαλαλ θάηη ζεκαληηθφ 

φηαλ ζρεδίαδαλ θαη απνθάζηδαλ κφλα ηνπο. 

Ο «ζχκβνπινο θίινο» παξαηήξεζε φηη ζε θάπνηα ζηηγκή ε πξφσξε επέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ είρε δπζρεξάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. 
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Γεληθή Βηβιηνγξαθία  

γηα ηελ Έξεπλα Γξάζεο  

θαη ηε Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο
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