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Δπραξηζηίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ απφ 

θαξδηάο ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ δίπια κνπ ζε φιε απηή ηε 

δχζθνιε θαη ζπλάκα δεκηνπξγηθή δηαδξνκή.   

Πξσηίζησο, ζα ήζεια επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ θ. Κσλζηαληίλν Γεκφπνπιν γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε 

αιιά θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο. Πέξαλ απηψλ, ληψζσ ηελ αλάγθε λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ πάληα άκεζε 

αληαπφθξηζε ηνπ αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζε θάζε πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηζα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θα Σζαηζαξψλε 

θαη ηελ θα Σζαθίξε γηα ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, επραξηζηίεο επηζπκψ λα εθθξάζσ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο ρσξίο ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο δε ζα ήηαλ 

δπλαηή ε πινπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο. 

Κιείλνληαο,  ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή 

αιιά θπξίσο γηα ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σελ 

εξγαζία απηή ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ζηνλ παηέξα κνπ, πνπ δελ βξίζθεηαη πηα ζηε 

δσή θαη ζηνλ ζχδπγν κνπ, πνπ πίζηεςε ζε κέλα θαη κε πξνέηξεςε λα μεθηλήζσ απηφ 

ην φκνξθν ηαμίδη ζηε γλψζε.  
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Πεξίιεςε 

Σν δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα 

απνηειεί δεηνχκελν γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. Καηά θαηξνχο ε 

ειιεληθή πνιηηεία έρεη εηζάγεη πνιιά θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ζρνιείν. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ θαη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία απνηεινχλ πηα 

ζεζκφ γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. θνπφο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα απνδεηρζεί φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, απνηειεί κηα επθαηξία εηζαγσγήο λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

επηρεηξείηαη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

θηινζνθία ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην 

θαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κέζα απφ ηελ 

νπνία εληνπίδεηαη έλα θελφ σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 132 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ πεξηνρψλ Λάξηζαο θαη Γ’ Αζήλαο (κε 

επηινγή βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο), νη νπνίνη είραλ ζπζηεκαηηθή εκπινθή κε ηε 

πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ θαη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

Μέζα απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ κηα επθαηξία νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ θαη λα εηζαρζνχλ λέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη πνπ αιιάδνπλ ην 

ζρνιηθφ θιίκα αιιά θπξίσο ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιείν.    
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Abstract 

The issue of innovation in education has always been and continues to be a challenge 

for educational systems worldwide. Periodically, the Greek state has introduced many 

innovative educational programs aimed at promoting creativity at school.  The 

Programs of School Activities belong in this category and have become a tradition in 

Greek education. 

This thesis is an attempt to show the contribution of School Activities Programs in the 

Greek school. The survey aims to prove that the involvement with School Activities 

Programs is an opportunity to introduce new teaching methods which can lead to a 

better quality of education. This is carried out through the investigation of the views 

of primary school teachers on the degree of achievement of program objectives, the 

necessity of implementing them and their effectiveness.  

The first part presents the theoretical framework underlying the philosophy of the 

Programs of School Activities, their institutional framework and the historical 

background of their appearance in the reality of the Greek school. Through the 

literature review, also included in the first part, a gap is identified concerning the 

investigation of all types of School Activities Programs. 

Next comes the part of the research, in which the methodology of the research, the 

results and finally the conclusions are presented. The survey involves 132 primary 

school teachers from all the directorates of Larissa and the third directorate of Athens 

(selected through convenience sampling), who were systematically involved in the 

implementation of programs and answered the questionnaire prepared for the 

purposes of the research.  

According to the research results, it was found that the Programs of School Activities 

are an opportunity for students to address issues which concern them. In addition, the 

programs introduce new teaching methods which can change the school climate, but 

mainly the attitude of students toward school. 

Keywords: Programs of School Activities, innovative actions, Flexible Zone, cross-

thematic integration, new teaching methods, creative thinking, teacher’s concepts. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 

Καηλνηόκα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ: Ηζηνξία θαη εμέιημε ζην 

ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

1.1 Δηζαγσγή 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ν ηξφπνο πνπ εμειίρζεθαλ απηά κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο πνξείαο πνπ 

είραλ ηα Πξνγξάκκαηα. Σν θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ κεηαμχ ηνπο ρξνλνινγηθή ζχλδεζε θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο θαζηέξσζε ηνπο. ηελ 

πξψηε ελφηεηα ζθηαγξαθείηαη ν ραξαθηήξαο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη πεξηγξάθνληαη 

ηα είδε πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

εκθαλίδνληαη κέρξη ηελ γελίθεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία αιιά 

θαη ηεο μερσξηζηήο δηαδξνκήο πνπ είραλ αξρηθά. Σν ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ 

πεξηγξάθεη ηελ πνξεία πξνο ηελ επίζεκε ζεζκνζέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

θαζηέξσζε ηνπο.    

1.2. Ο ραξαθηήξαο ησλ Καηλνηόκσλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζήκεξα  

Με ηνλ φξν «Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» ελλννχκε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξναηξεηηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην Τινπνίεζεο 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (εθεμήο ΠΓ) ζηα ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πξνζθέξνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαζψο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα άιιε θηινζνθία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ λέεο,  ελαιιαθηηθέο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην Νφκν (Ν.1566) θηλείηαη ζην ζρήκα γλψζεηο – 

δεμηφηεηεο – ζηάζεηο – αμίεο – ζπκπεξηθνξέο.  

Αλαιπηηθφηεξα ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινχλ ε Αγσγή Τγείαο, (Αγσγή θαηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή αγσγή), ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ηα πξνγξάκκαηα Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, ηα 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα: e-Twinning θαη  Erasmus+ (πξψελ Comenius – Leonardo 

da Vinci) θαη ηέινο ε Αγσγή ηαδηνδξνκίαο πνπ πινπνηείηαη κφλν ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
1
  

                                                           
1
 Ζ παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζεη θαη ζα αλαιχζεη ηα Πξνγξάκκαηα κφλν εθείλα πνπ πινπνηνχληαη 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ ΠΓ ζηελ Π.Δ. είλαη εληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη εμαηηίαο ηνπ πξναηξεηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα αξθεηά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

βξίζθνπλ ζέζε ζε απηφ θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηεο επέιηθηεο δψλεο. χκθσλα κε 

ην Π.Γ. 79/2017 (Α΄ 109) πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνβιέπεηαη ζηελ Δπέιηθηε 

Εψλε, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ζην 

νινήκεξν ζρνιείν. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ νη ηάμεηο Δ΄- Σ΄ ζηηο νπνίεο ηα ΠΓ 

αλαπηχζζνληαη κφλν ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαζψο δελ ππάξρεη δηαθξηηφο ρξφλνο γηα ηελ Δπέιηθηε Εψλε (Δγθχθιηνο  ΓΓ4/ 

188142/17).  

Οη ζηφρνη ησλ θαηλνηφκσλ πξναηξεηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ άιισλ είλαη ε 

αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηαο, 

ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ 

πηνζέηεζε ζεηηθψλ ηξφπσλ θαη ζηάζεσλ δσήο. Δπηπξνζζέησο, ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο κέζα απφ 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηελ 

παξαγσγή γλψζεο. Ζ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο απηφλνκεο ζθέςεο θαη ηνπ 

θξηηηθνχ πλεχκαηνο απνηεινχλ επίζεο ζηφρνπο ησλ ΠΓ. ηελ εγθχθιην Τινπνίεζεο 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ έηνπο  2017–2018 ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη «νη βαζηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ 

πνιηηψλ» (Δγθχθιηνο  ΓΓ4/ 188142/17).  

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ηα ΠΓ βαζίδνληαη ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ε καζεηνθεληξηθή 

δηαδηθαζία ζηνρεχνληαο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κέζα απφ ηε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ θαη ελεξγψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ  δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη αιιεινυπνζηήξημεο 

ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. Σα ΠΓ 

βαζίδνληαη ζηελ βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηελ ρξήζε πξσηνγελψλ 

πεγψλ φπσο ε δηεμαγσγή έξεπλαο, ε κειέηε πεδίνπ θ.ι.π. αιιά θαη ζηελ 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Σέινο κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ δίλεηαη ψζεζε ζηε δεκηνπξγηθή θαη ειεχζεξε έθθξαζε ησλ καζεηψλ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα επηδηψθεηαη ε εκπινθή φιεο ηεο 

ζρνιηθήο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηφζν θαηά ηελ εθπφλεζή ηνπο φζν θαη 

θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο εθφζνλ νινθιεξσζνχλ (Δγθχθιηνο  ΓΓ4/ 188142 /2017).  

1.3. Ζ εκθάληζε ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ειιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα: Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξηλφηαλ θπξίσο 

απφ κηα δαζθαινθεληξηθή θηινζνθία ζηεξηγκέλε ζηε γλψζε πνπ ήηαλ απζηεξά 

θαζνξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη βαζηδφηαλ ζρεδφλ εκκνληθά ζηελ 

ζηείξα κάζεζε κέζσ ηεο απνζηήζηζεο. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηζηνξηθά 



12 
 

είρε δεκηνπξγεζεί κηα θιεηζηή ζρέζε αλάκεζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην αιιά θαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ζε φια ηα καζήκαηα. Ζ ζρέζε απηή είρε σο 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπγθεληξσηηθή θαη δαζθαινθεληξηθή αληίιεςε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο (Φινπξήο 1995,  Φινπξήο & Παζηάο, 2004). 

ε επίπεδν Πξνγξακκάησλ πνπδψλ απφ ηε Μεηαπνιίηεπζε σο ην 1997, 

παξά ηηο αιιεπάιιειεο κεηαξξπζκίζεηο, παξέκεηλαλ ηα παξαδνζηαθά θαη θιεηζηά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ήηαλ ζπγθεληξσηηθά θαη ραξαθηεξίδνληαλ βαζηθά απφ 

δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σα Π ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ 

απνηεινχζαλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο, έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ αιιά 

ειάρηζηε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, παξαβιέπνληαο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, n.d.). Σν 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο βηβιηνθεληξηθφ. Απηφ ην 

ζχζηεκα δελ επέηξεπε θαλέλα πεξηζψξην έξεπλαο, πξσηνβνπιίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο νχηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά νχηε θαη ζηνπο καζεηέο.      

Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο πνπ ππήξμαλ 

δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηάζεηο ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, δεκηνχξγεζαλ 

πξνθιήζεηο πνπ νδήγεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηα ζρνιεία ζε αιιαγέο ζηελ 

θνπιηνχξα ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ  

(Elliott, 1998’ Posch, 2000’ Posch, 2004) ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θξαηψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είραλ εθαξκνζηεί θαη αμηνινγεζεί αξθεηά Καηλνηφκα 

Πξνγξάκκαηα, πνπ είραλ ζαλ ζηφρν ηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, 

ζθνπεχνληαο ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ απνκλεκνλεπηηθή-αηνκηθή ζηελ δηεξεπλεηηθή-

νκαδνζπλεξγαηηθή θαζψο επίζεο θαη ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Δπηπιένλ ζηφρεπαλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ (C.I.D.R.E.E., 1999). 

Οη ζπλζήθεο είραλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, γεγνλφο πνπ δελ κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη θαη ην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη απαηηήζεηο είραλ αξρίζεη λα απμάλνληαη. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νδήγεζε ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη ζηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ήηαλ ε αλάγθε δηακφξθσζεο 

ελεξγψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα δηέζεηαλ θξηηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηεο αιιά θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  κάζεζεο πνπ θξίλνληαλ απαξαίηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνχο 

επξσπαίνπο πνιίηεο.  

Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε φθεηιε λα αληαπνθξηζεί απφ ηε κηα ζηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθφ - δηδαθηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη απφ ηελ άιιε 

ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (ππξνπνχινπ θ.α., 2008). 

ε απηφ ην θιίκα θάπνηνη πξσηνπφξνη εθπαηδεπηηθνί κε αλεζπρίεο θαη φξακα 

αξρίζνπλ λα εληάζζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα πξνγξάκκαηα 
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δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ Μπαγάθε (2000) «ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ιίγνη 

“παξάμελνη” εθπαηδεπηηθνί κε “ρίιηα βάζαλα” επηρεηξνύζαλ λα θάλνπλ θάηη πέξα από 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ρσξίο θαλέλα ζεζκηθό πιαίζην ή ρξεκαηηθή ελίζρπζε».  

Απηνί νη πεηξακαηηζκνί απνηέιεζαλ ην έλαπζκα πνπ νδήγεζε ζε κηα 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 

ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ 

ζηεγλή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γλψζεο. Χο ηφηε ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

ιεηηνπξγνχλ ππφ άηππε κνξθή θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εληάζζνπλ ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα απμάλνληαη, σζηφζν δελ ππάξρεη αθφκα θακία επίζεκε έληαμή ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη θαηεγνξίεο ησλ Π..Γ. δελ εκθαλίζηεθαλ ηαπηφρξνλα ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα θάζε κηα απφ απηέο αθνινχζεζε ηε δηθή ηνπ 

μερσξηζηή πνξεία θαη αλαπηχρζεθε θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ έθθξαζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ζηε ζρνιηθή πξάμε έγηλε κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά ν φξνο Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, γχξσ 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηε ρψξα καο ην 1977 ζπγθξνηήζεθε κηα νκάδα 

εξγαζίαο πνπ είρε ζαλ ζηφρν ηελ έληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Χζηφζν νη πξνηάζεηο απηέο  δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ γηαηί νη 

κέρξη ηφηε ζπλζήθεο δελ επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ 

ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζεσξείηαη φηη έρεη ηηο ξίδεο ζην κάζεκα ηεο 

παηξηδνγλσζίαο ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηελ αξρή φηη ε δηδαζθαιία μεθηλάεη απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ παηδηνχ (Αλδξένπ, 2002). Σν κάζεκα απνηεινχζε κηα ζπλνιηθή θαη 

νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηφζν ηνπ γεσθπζηθνχ, φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ (Αξεηάθε, n.d).  Μέζα απφ απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο είραλ κηα έκκεζε επαθή κε ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο  σο ηελ 

θαηάξγεζή ηεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, σο κάζεκα ζηαηηθφ θαη αλαρξνληζηηθφ 

(Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 2008). Αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1964 έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ζρνιείνπ-πεξηβάιινληνο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» ην νπνίν φκσο γξήγνξα 

θαηαξγήζεθε απφ ηε δηθηαηνξία.  

Χζηφζν νη ελέξγεηεο γηα κηα πην ζνβαξή πξνζέγγηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Αγσγήο έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 φηαλ ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα άξρηζε λα 

απαζρνιεί επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο (Κνχζε, 2004). Οη 

βαζηθφηεξεο απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο ήηαλ δχν, αξρηθά ην 1976, ζηo  πιαίζην ηνπ 

Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, φπνπ ε Γξακκαηεία 

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αλέιαβε δξάζε θαη ην 1977 φηαλ 
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αλαηέζεθε ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο, (Κ.Δ.Μ.Δ. 

θαηφπηλ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη λπλ Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο), ε 

επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα γηα ηελ κεηέπεηηα ζπλέρεηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σελ πεξίνδν εθείλε πινπνηήζεθαλ ζηα ζρνιεία 

αξθεηά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Κνχζνπιαο, 2000 & Euricon Δ.Π.Δ., 2008).   

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαιακβάλνληαη δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. ε απηφ ην πιαίζην εηζήρζε ην 1981 θαη 

ζηελ Διιάδα ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κε αξθεηή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη κέζσ ηνπ Παγθνζκίνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Π.Δ. ηεο 

UNESCO (Παπαδεκεηξίνπ, 1998, Παπαδεκεηξίνπ, 2004) φρη σο λέν κάζεκα αιιά 

σο πξναηξεηηθή εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνηέιεζε ην πξψην 

θαηλνηφκν δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (ππξνπνχινπ  

θ.α., 2008). Σν ζρνιηθφ έηνο 1984-85 ην ππνπξγείν παηδείαο κε εγθχθιην ηνπ, έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα ζε ζρνιεία εθηφο ησλ Αζελψλ λα εθαξκφζνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Υξηζηφπνπινο, 2007). 

Ο λφκνο 1892/90 (ΤΠΔΠΘ, 1992 ΦΔΚ 101Α) ήξζε λα ηζρπξνπνηήζεη ην 

ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο ραιαξφ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Με απηφλ θαζηεξψλεηαη θαη 

ζεζκνζεηείηαη επίζεκα ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(λφκνο 1892/90, άξζξν 111, παξ. 13) θαη αληηζηνίρσο, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Γ1/308/1991 ζεζκνζεηείηαη θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο λφκνο ηζρπξνπνηεί 

θαη βνεζά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο δχν 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Κνχζνπιαο, 2008).  

Με ηνλ ίδην λφκν ζεζκνζεηνχληαη θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε καζεηέο. Δπηπιένλ νξίζηεθαλ ππεχζπλνη πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκφ ηεο Διιάδαο θαη ππεχζπλνη ζε θάζε θέληξν 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο επεηδή ν ζεζκφο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είρε 

αλάγθε απφ ζπληνληζκφ θαη ελεκέξσζε. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ θέληξσλ 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ2/3026/27-

8-90.  

Ο λφκνο 1892/90 πεξηφξηζε αξθεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην 

μεθίλεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ε απηφ βνήζεζε επίζεο θαη ε 

δεκηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΤΠΔΠΘ, ν νξηζκφο 

ππεπζχλσλ Π.Δ. ζηηο δηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε 

ίδξπζε θαη ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ  ζεκηλαξίσλ θαη 
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εκεξίδσλ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ΠΔΚ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σέινο ε 

εηζαγσγή ζρεηηθψλ καζεκάησλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

ρνιψλ, ε ζπγγξαθή ζρεηηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηεο Παλειιήληαο 

Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ.) ην 1991 

απνηέιεζαλ απνδείμεηο ζνβαξήο αληηκεηψπηζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε 

νπνία αξγφηεξα αλαγλσξίζηεθε σο ηκήκα ησλ ζρνιηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη απνηέιεζε επίζεκν αληηθείκελν ζηελ εθπαίδεπζε απαξηίδνληαο καδί κε ηα 

πξνγξάκκαηα Αγσγήο πγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηηο «ρνιηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο» (Φ.Δ.Κ. 629/23-10-1992). 

Ζ Αγσγή Τγείαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 είρε βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, γηα απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε ην θαηαιιειφηεξν φρεκα γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο (ππξνπνχινπ, 2008).  

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο είρε ηελ ίδηα πεξίπνπ 

πνξεία κε απηά ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ε κηα εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ ηνπ 

1991, ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κηα 

απφ ηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε Αγσγή Τγείαο (Παπαδφπνπινο & Γεσξγηάδεο, 2000), ε 

νπνία απνηεινχζε κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξα θξάηε ήδε 

απφ ην 1960 (Γήκνο θ.α., 2000).  

ηελ Διιάδα ην πξψην ζρνιηθφ κάζεκα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πγεία, 

εκθαλίδεηαη ην 1899 ζηα καζήκαηα ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ (λ. 3692) ππφ ηνλ 

ηίηιν «Τγηεηλή». Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ Αγσγή 

Τγείαο φπσο ηελ ελλννχκε ζήκεξα ζε ζεσξεηηθφ ή πξαθηηθφ επίπεδν (Mavrikaki, 

Kyridis, Golia, & Gouvra, 2005). Αξρηθά, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

δειψζνπλ παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο αληί ηεο Αγσγήο Τγείαο ήηαλ ε Δθπαίδεπζε 

Τγείαο θαη ε Τγεηνλνκηθή Γηαθψηηζε, ρσξίο θαλέλαο απφ ηνπο δχν λα απνδίδεη ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Αγσγήο Τγείαο. Απφ ηε κηα ε Δθπαίδεπζε Τγείαο, 

αθνξνχζε ζηε δηδαζθαιία ζε αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, ελψ απφ ηελ άιιε ε πην 

δηαδεδνκέλε Τγεηνλνκηθή Γηαθψηηζε, ζηφρεπε ζηελ ελεκέξσζε θαη φρη ζηελ 

κεηαβνιή θαη πηνζέηεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ (Σνχληαο, 2006).   

Αξρηθά, ε Αγσγή Τγείαο, κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο, ήηαλ κηα εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαη φιεο νη πξναηξεηηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο νπνίαο 

ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο βξηζθφηαλ ζε άκεζε εμάξηεζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ρξνληθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

πξνζέθεξε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Ζ αξρηθή εθαξκνγή ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία δελ βαζηδφηαλ ζε ζαθείο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νχηε είρε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αλππαξμία 

μεθάζαξεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ε νπνία νδήγεζε ζε 
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ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγσγή 

Τγείαο (Mavrikaki, Kyridis, Golia, & Gouvra, 2005).   

Ζ Αγσγή Τγείαο εηζάγεηαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ην 1988 κεηά απφ  

απφθαζε ησλ 12 Κξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία θαζφξηδε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

(Αζαλαζίνπ, 1999). Ζ έληαμε ηεο ζηα πξναηξεηηθά καζήκαηα γίλεηαη κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 35/ΦΔΚ11, η.Α΄, 4-12-91 (Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, 2001). Ζ 

ζεζκνζέηεζε γηα ην ζρεδηαζκφ  θαη ηελ πινπνίεζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο 

Τγείαο νξίδεηαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΔΚ 629 η. Β/23-

10-1992), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο φισλ ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ) (ηάππα, 

2001). Γχν αθφκα Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο 

Τγείαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 8976 /Γ2 29-

11- 1995 µε ζέκα: «Καζνξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ Τπεπζχλσλ Αγσγήο 

Τγείαο» θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 7668 / Γ2 18-12-1997 (ΦΔΚ 1153 η. Β /29-12-

1997) µε ζέκα: «Ζ Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Ο ζεζκφο 

εηζάγεηαη θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην 2001 µε ηε δεκηνπξγία Γξαθείσλ 

Αγσγήο Τγείαο ζε θάζε Γηεχζπλζε θαη ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ ζε θάζε Γξαθείν 

(Μειέηε θαηάξηηζεο Δζληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ Αγσγή Τγείαο ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 2008).  

ε αληίζεζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο Π..Γ. ηα Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα, δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο µε πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν,  έρνπλ καθξφρξνλε 

ηζηνξία θαη παξάδνζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, φρη φκσο κε απηή ηε κνξθή. 

Υξφληα πξηλ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο έλλνηεο φπσο «πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε» 

ή «αγσγή πγείαο», ηα ειιεληθά ζρνιεία έδηλαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, δηνξγάλσλαλ 

κνπζηθέο εθδειψζεηο, θπθινθνξνχζαλ έληππα, «έζηελαλ» βηβιηνζήθεο, έθαλαλ 

αθηεξψκαηα ζε ινγνηέρλεο, ζην πεξηβάιινλ, ζηα λαξθσηηθά, ζηνλ ξαηζηζκφ θαζψο 

επίζεο θαη ζε άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε κεγάιε ζπκκεηνρή φρη κφλν καζεηψλ αιιά θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φιεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Γθφβαο & Γεκεξηδή, 2000).   

Χζηφζν, νη δξαζηεξηφηεηεο κε πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν είραλ ηνλ ραξαθηήξα 

κηαο απιήο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο θη φρη ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο Γθφβα θαη Γεκεξηδή (2000, ζει.73) «ζρεδόλ πνηέ δελ ππήξμαλ 

αληηθείκελν νπζηαζηηθήο κειέηεο νύηε γηα ην ηη αθξηβώο πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε 

νύηε έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθηνύλ ζεζκηθά ή νηθνλνκηθά». 

Σα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα εηζάγνληαη επίζεκα ζηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/29-8-92, (ΦΔΚ 629 η. 

Β/23-10-1992) πνπ ζεζκνζεηεί ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ αγσγή πγείαο 

αιιά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ηελ Τ.Α. 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα αθηεξψλνπλ κηα ψξα ηελ εβδνκάδα 



17 
 

γηα ηελ πινπνίεζε καθξνρξφλησλ νξγαλσκέλσλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεδηαζκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ζηα αληηθείκελα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα «Πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά 

ζέκαηα» ηα νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο 

εθδειψζεηο, ζεαηξηθφ εξγαζηήξη, παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, ινγνηερληθέο εθδειψζεηο, 

ιέζρε θσηνγξαθίαο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, εθδφζεηο εθεκεξίδσλ – πεξηνδηθψλ, 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, νξγάλσζε βηβιηνζήθεο, θηινηειηζκφ, εθζέζεηο 

ρεηξνηερλεκάησλ  θαη θσηνγξαθία (Αλαζηαζηάδεο, 2012) 

Σν 2003 ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα ζεζκνζεηνχληαη σο απηνηειήο θαηεγνξία 

Πξναηξεηηθψλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

69259/Γ7/10-07-03 θαη 106137/Γ7/30-09-03. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο θαζηεξψλνληαη 

θαη νη ζέζεηο ησλ Τπεπζχλσλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη Τπεχζπλνη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ. Οη Τπεχζπλνη  

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ είλαη επηθνξηηζκέλνη λα ππνζηεξίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

ελεκεξψλνληαο θαη επηκνξθψλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο 

αιιά θαη παξέρνληαο ηνπο βνήζεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε.  

1.4. Ζ θαζηέξσζε ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ε έληαμε 

ηνπο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ κέζσ ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο  

Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ αληηκεησπίζηεθαλ κε πνηθίινπο  

ηξφπνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέρξη ηελ αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηνπο, ε 

νπνία ήξζε ζηαδηαθά θαη νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 (Μπαγάθεο. 2000). Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

έδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν θαη κεξάθη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ,  ελψ άιινη δπζθνιεχηεθαλ λα απνδερηνχλ ηηο θαηλνηνκίεο εθείλεο 

πνπ ζπλεπάγνληαλ ηα πξνγξάκκαηα, κε απνηέιεζκα άιινη λα δπζπηζηνχλ θαη άιινη 

απιά λα αδηαθνξνχλ.   

Βαζηθφο ιφγνο πνπ δπζθφιεπε ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

ησλ καζεηψλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ εληαγκέλα ζην επίζεκν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ππαγφξεπαλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ λα ελεκεξψζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηνί 

κε ηε ζεηξά ηνπο λα βξνχλε έλα ειθπζηηθφ ζέκα πνπ λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην Πξφγξακκα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, αθνχ νη καζεηέο φθεηιαλ λα παξαηείλνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζην 

ζρνιείν. Έηζη νη θπξηφηεξνη ππιψλεο ζηήξημεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε πξσηνβνπιία θαη ην ελδηαθέξνλ θάπνησλ 

πξφζπκσλ ή πην πξννδεπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ επνρή ζε επξσπατθφ αιιά θαη 

παγθφζκην επίπεδν έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αιιαγήο θαη δεκηνπξγίαο κηαο λέαο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Έλαο λένο 
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πνιπδηάζηαηνο ηχπνο ζρνιείνπ γελληέηαη απηή ηελ πεξίνδν, ν νπνίνο απφ ηε κηα 

εηζάγεη λέεο έλλνηεο φπσο ε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη απφ ηελ άιιε αιιάδεη ηελ νπηηθή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ καζεηή. Οη αιιαγέο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, 

ησλ λέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαζψο επίζεο θαη ηε ζπγγξαθή λέσλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

ηελ Διιάδα κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1997-

2003, αιιά θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ δηεζλψλ θαη ησλ επξσπατθψλ δεδνκέλσλ, 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηα Α.Π.. λα αιιάμνπλ ζηαδηαθά ραξαθηήξα θαη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε λέα, πην επέιηθηα πξνγξάκκαηα, πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο κάζεζεο φρη σο απιή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ αιιά σο δεκηνπξγηθή πνξεία 

απφθηεζεο ηεο γλψζεο, ζηνρεχνληαο ζε κηα πνιππξηζκαηηθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο 

κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, n.d.).   

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα θαη εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο αλαηέζεθε ζην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ε εθπφλεζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.) κε ζηφρν ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο. Σν 2003 κε ην λέν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. πηνζεηήζεθε επίζεκα ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη επηρεηξήζεθε ε δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ πξφηαζε απηή εληζρχζεθε αξγφηεξα κε ηα Π.. ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ εθπνλήζεθαλ ην 2010-2011 (ΦΔΚ 166/Β/1-2-

2016). 

Σν λέν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. πνπ ην ζπλφδεπαλ, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε 

έθζεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζθνπφ είραλ λα «εθζπγρξνλίζνπλ ην 

πεξηερόκελν ζπνπδώλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, όπνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν θαη 

λα εηζάγνπλ αξθεηέο θαηλνηνκίεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο». Μεξηθέο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο  θαηλνηνκίεο πνπ δηαθνξνπνίεζαλ ην 

Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ ίζρπαλ σο ηφηε θαη 

ζηφρεπαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ε αληηζηνίρηζε ζηφρσλ – πεξηερνκέλνπ – 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε θαζηέξσζε ηεο εθπφλεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο 

(projects) ζε φια ηα καζήκαηα θαζψο επίζεο θαη ε επέιηθηε δψλε, ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο κε ηε βησκαηηθή γλψζε αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο. Άιινο έλαο ηνκέαο εθζπγρξνληζκνχ ησλ λέσλ Α.Π.. αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ, καζεκαηηθνχ 

θαη θπζηθνεπηζηεκνληθνχ αιθαβεηηζκνχ (γξακκαηηζκνχ).  

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Γ.Δ.Π.Π. δηακνξθψζεθαλ ε 

«Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» θαη ε «Εψλε 

Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ» γηα ην Γπκλάζην (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2001).  Ζ Δπέιηθηε Εψλε 

είλαη  έλα νινθιεξσκέλν θαηλνηφκν πξφγξακκα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην 
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νπνίν  ζε αξρηθφ ζηάδην εθαξκφζηεθε πηινηηθά θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 ζε 

230 πεξίπνπ ζρνιεία θαη ιεηηνχξγεζε ζε εζεινληηθή βάζε, ελψ αθξηβψο ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά ε εθαξκνγή επεθηάζεθε ζε 900 πεξίπνπ ζρνιεία (Μαηζαγγνχξαο, 

2002). ηηο 13 επηεκβξίνπ 2005 κε Τπνπξγηθή Απφθαζε αλαθνηλψζεθε ε γελίθεπζε 

ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ 

Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, έρεη ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζην νπνίν νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα εξεπλνχλ θαη λα καζαίλνπλ, κέζα απφ ηε ζχλζεζε δηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή δηθνχ ηνπο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Γηπιάξε, 

2017).  

Ζ Δπέιηθηε Εψλε εληάζζεηαη πηα ζηελ πξσηλή ιεηηνπξγία ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο εηζάγνληαο επίζεκα ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιεία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα  

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη κε βάζε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηε 

κέζνδν ζρεδίσλ εξγαζίαο (project) θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

(Αιαρηψηεο, 2002, Μαηζαγγνχξαο 2002). Με απηφ ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά δφζεθε 

ιχζε ζην πξφβιεκα εμεχξεζεο ρξφλνπ πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ Αιαρηψηε, πνπ ήηαλ ηφηε Πξφεδξνο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε Δπέιηθηε Εψλε «κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα 

«θίιηξν» δξάζεο ηεο «θπζηθήο επηινγήο» ζην νπνίν ζα δνθηκαζηνύλ ηα ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα θαη ζα δνθηκάδνληαη ηα κέιινληα, γηα λα δηαθαλεί πνην κπνξεί λα 

επηβηώζεη θαη λα απνηειέζεη ζπζηαηηθό ηεο ζηνηρείν» (Αιαρηψηεο, 2002, ζει.8-9).  

Σν πξφγξακκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, πινπνηεί ζην έπαθξν ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη πξνζεγγίδεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεηνχκελε θαιιηέξγεηα θαη δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ καζεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο κάζεζεο (Αιαρηψηεο, 2002, 

Μαηζαγγνχξαο 2002). Ζ Δπέιηθηε Εψλε βαζίδεηαη ζηελ πξνσζεκέλε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαζψο ζε απηήλ θαηαξγείηαη ε απηνλνκία ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία 

αληηθαζηζηνχλ ζέκαηα, δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα.  Ζ Δπέιηθηε Εψλε είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί ζην θάζκα ησλ δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, 

θαιιηεξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή 

(Αιαρηψηεο, n.d). 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Ε. νπζηαζηηθά ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

θαη ρξνληθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ε ηάμε ζα κειεηά ελδηαθέξνληα γηα ηνπο 

καζεηέο ζέκαηα αθνινπζψληαο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

εθαξκνζηνχλ ζην ζπκβαηηθφ πξφγξακκα. Οη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

Δ.Ε. αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ καζεηή θαη ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

γεθπξψλνληαο ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία θαη ηε ζρνιηθή γλψζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Μαηζαγγνχξαο 2002). Ζ Δπέιηθηε Εψλε ζπλέβαιε θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζην ειιεληθφ 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηδέεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.  

Χζηφζν ε Δπέιηθηε Εψλε δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο απηά εθαξκφδνληαη κε δηάρπζε ζε 

φια ηα καζήκαηα θαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο πινπνηνχληαη θαη ζην 

πιαίζην ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ δηαζέηεη ηνπο νκίινπο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη αθηεξσκέλνη ζηα πξνγξάκκαηα απηά.  

ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο πηνζεηήζεθε ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε νπνία ζεσξήζεθε σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

ηελ αιιαγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ γλσζηνθεληξηθή ζε καζεηνθεληξηθή. 

Αλάινγα µε ηε θηινζνθία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην εθάζηνηε Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

δηακνξθψλνληαη ηα αληηθείκελα ηεο γλψζεο, νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (Koutselini, 1997). Ζ θηινζνθία ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ 

ηα λέα Α.Π.. δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Χξνιφγην ρνιηθφ Πξφγξακκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 

Παηδαγσγηθά Ρεύκαηα θαη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ζρεδηαζκό ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

2.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί απαξηζκνχληαη ηα παηδαγσγηθά θαη κεζνδνινγηθά 

ξεχκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε θηινζνθία ησλ ΠΓ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ δηαξζξψλεηαη ζε έμη ππνθεθάιαηα είλαη λα παξνπζηάζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ησλ ΠΓ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπο.  

ην πξψην ππνθεθάιαην απνζαθελίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ΠΓ κε ηελ ηδέα ηεο 

πξννδεπηηθήο - ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ θηλήκαηνο 

ηεο Νέαο Αγσγήο. ηα επφκελα ηέζζεξα ππνθεθάιαηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ησλ ΠΓ 

ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην πινπνίεζεο ηνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18. Σν 

θεθάιαην θιείλεη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ αξρψλ ηεο πξννδεπηηθήο - ελαιιαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο θαζηέξσζεο ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.   

2.2. Σν θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία 

Ζ αλάγθε αιιαγήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ επηηαθηηθή θαη νδήγεζε ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ εηζαγσγή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ πνπ δηέζεηαλ θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα γλσζηά θαη σο 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ήηαλ ε πξσηνηππία θαη νη πξσηνπνξηαθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθνχο λεσηεξηζκνχο ζην επίπεδν ησλ πξαθηηθψλ, ηεο λννηξνπίαο 

θαη ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Ζ εηζαγσγή απηψλ ησλ δξάζεσλ επέθεξε αιιαγέο 

ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πην 

ζεκαληηθέο ήηαλ ε πηνζέηεζε βησκαηηθψλ κνξθψλ κάζεζεο, ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη βαζηθφηεξα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηηο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Mateusen, 2003). 

Σα παηδαγσγηθά ξεχκαηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε θηινζνθία ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη δηάθνξα, ηα νπνία ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν αληαλαθιψληαη κέζα απφ ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθνχο παηδαγσγνχο. Όζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηα 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηνθεληξηθέο, 

νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη δεκνθξαηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο θαηάγνληαη απφ ηα δχν 

κεγάια θηλήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην δπηηθφ θφζκν ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα, ηε Νέα Αγσγή ζηελ Δπξψπε κε βαζηθφ ζεσξεηηθφ ηνλ Jean Piaget θαη ηελ 

Πξννδεπηηθή Αγσγή ζηε βφξεηα Ακεξηθή, πξσηεξγάηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν 

παηδαγσγφο θαη θηιφζνθνο John Dewey. Σν ρνιείν Δξγαζίαο θπξηάξρεζε θαη 
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απνηέιεζε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα παηδαγσγηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ αηψλα θαζψο 

ακθηζβήηεζε θαη θαηφπηλ μεπέξαζε ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ηεο Δξβαξηηαλήο 

ρνιήο, ε νπνία είρε απνθηήζεη δνγκαηηθή κνξθή σο ην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα. 

Μεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν, αλαπηχρζεθε µηα θαηλνχξγηα ηάζε ζηελ 

παηδαγσγηθή ςπρνινγία, ε νπνία μεπεξλά ηε κειέηε ηεο αηνκηθήο ςπρηθήο εμέιημεο 

ηνπ παηδηνχ θαη πεξλάεη ζηε κειέηε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε µε ην πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη, απνδεηθλχνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη θπξίσο 

ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ ζηελ εμέιημή ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί ζχκθσλα κε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη. Ζ άπνςε απηή δηακφξθσζε έλα λέν πεδίν γηα ηελ 

Αγσγή, αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο (Σδήθαο, 2004).   

Κνηλφ ζεκείν ζχλδεζεο ησλ θηλεκάησλ είλαη ε απνδνρή φηη ην ζρνιείν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζεκειησδψλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη 

θαλφλσλ, ζηα πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο παηδνθεληξηθήο 

παηδαγσγηθήο. Ζ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή βάδεη ζην επίθεληξφ ηεο ην παηδί θαη ηε 

«θχζε» ηνπ, κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο – 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο – θαη ηειηθφ ζηφρν ηελ απηελέξγεηα (Κππξηαλφο, 2008). 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θηλήκαηνο ε κάζεζε ζηεξίδεηαη ζηε δξάζε, ζηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. Ο Dewey ππήξμε 

απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ακθηζβήηεζε θαη πξνζπάζεζε λα αλαζθεπάζεη ηηο αξρέο ηνπ 

δαζθαινθεληξηθνχ ζρνιείνπ θαζψο πίζηεπε φηη ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα κεηαβηβάζεη 

θνηλσληθν-πνιηηηθέο αμίεο, ζηάζεηο θαη γλψζεηο πνπ ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).  

Γηα ηνλ Dewey ε εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απφ 

ζηελά ρξνληθά φξηα θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζην δηαξθή κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ. Ο δηάζεκνο παηδαγσγφο πίζηεπε βαζηά φηη ν άλζξσπνο 

καζαίλεη απφ ηελ ίδηα ηε δσή θη έηζη ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ψζηε 

«όινη λα καζαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο είλαη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ηεο 

ζρνιηθήο θνίηεζεο» (Dewey, 1964, ζει.51). Ο Dewey πηζηεχεη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ζρνιηθήο θαη θαζεκεξηλήο δσήο θαζψο θαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

αγσγήο, γη απηφ ραξαθηεξίδεη ηελ ζρνιηθή δσή σο «an embryonic community life» 

(κηα εκβξπαθή θνηλνηηθή δσή) (Γθνπηδακάλεο, n.d.). Τπνζηήξηδε κε ζέξκε ηε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή φρη κφλν κε ην δάζθαιν αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπ, θαη πίζηεπε φηη ε ηάμε δελ είλαη απιψο ε πξνζνκνίσζε ηεο θνηλσλίαο 

αιιά κηα απηνηειήο θνηλσλία. 

θνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε δηαξθή αλάπηπμή ηνπ. Γηα ηνλ Dewey ην ζρνιείν απνηειεί 

κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη ηδαληθά ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα εηζάγεη ηνπο 

καζεηέο ζηε δσή. Σν ζρνιείν αθνχ γίλεη ηαπηφζεκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

παηδηψλ, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα ηφπν ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, 
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ζπλαλαζηξνθήο, νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηνλ νπνίν βαζηθή 

επηδίσμε ζα είλαη ε ειεχζεξε επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη απψηεξνο 

ζθνπφο ε πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπ παηδηνχ (learning by doing = κάζεζε κέζα απφ 

ηελ πξάμε). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ Dewey είλαη ε βνχιεζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ε λφεζε.  

Ο παηδαγσγφο ππνζηεξίδεη φηη ην κέζν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δηαξθνχο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ζηνραζηηθή ζθέςε. Απηή 

επηηξέπεη ζην καζεηή λα απνθεχγεη ηηο ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο θαη ηνλ ελζαξξχλεη 

λα αλαιάβεη ελεξγή θαη επνηθνδνκεηηθή δξάζε, νδεγψληαο ηνλ ζηελ πξνζέγγηζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, 

ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ. Μέζσ ηεο 

ζηνραζηηθήο ζθέςεο ν άλζξσπνο καζαίλεη λα ιεηηνπξγεί κεζνδηθά, λα θαηαλνεί ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη λα θαηαθέξεη λα ηελ ειέγρεη.  

 Σν απνηέιεζκα ησλ δχν απηψλ παηδαγσγηθψλ ξεπκάησλ ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ζεκειηαθψλ αξρψλ γηα ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή. Ζ ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηα ζηάδηα 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πεξηγξάθεη ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη έλα παηδί 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε ειηθία. Σα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ Piaget  δείρλνπλ απφ ηε κηα 

ηα φξηα πνπ έλαο παηδαγσγφο/εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ θαη απφ ηελ άιιε πεξηγξάθνπλ ηε κάζεζε σο κηα δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Dewey, 

ζεσξεί ηελ απηελέξγεηα σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κάζεζε θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ (constructivism) ηνπ Piaget,  ε 

κάζεζε είλαη ε αηνκηθή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο γλψζεσλ κέζσ εκπεηξηψλ. ηφρνο 

ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θαη πινχζηνπ πεξηβάιινληνο κε ην 

νπνίν αιιειεπηδξά ν καζεηήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ εηζάγνληαη λέεο έλλνηεο 

φπσο ε δηαζεκαηηθή έξεπλα θαη ε νιηζηηθή ζεψξεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ε 

γλψζε θαη επηηπγράλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη αλαδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο.  

Σν «Νέν ρνιείν» ηνπ Dewey πξνηάζζεη ηε βησκαηηθή θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαηαμηψλεη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζεσξψληαο  βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηελ εκπινθή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηφ. Κχξηα κεζνδνινγηθή αξρή ηνπ «ζρνιείνπ 

εξγαζίαο» ήηαλ ε κάζεζε κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Καηζίξαο, 2014) πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

θαληαζίαο. Γηα ηνλ Dewey νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο ηάμεο 

απνηεινχζαλ απαξαίηεην κέζν γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία.  

Οη δχν απηέο ζέζεηο νδήγεζαλ ζε δχν βαζηθέο θαη θνηλά απνδεθηέο 

παηδαγσγηθέο αξρέο φπσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ιεηηνπξγία αλά νκάδεο (Κππξηαλφο, 
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2008). Ο καζεηήο καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο, απνθηά λέεο εκπεηξίεο 

πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα δεη ηνλ θφζκν κε άιια κάηηα θαη ηνπ παξέρνπλ λέα 

εξεζίζκαηα ηα νπνία θεληξίδνπλ ην δηαθέξνλ ηνπ θαη ην νδεγνχλ ζην λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε.  

Σν θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο εθθξαζηέο ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ πνιιέο κεγάιεο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο παηδαγσγηθήο (Maria Montessori, Georg Kerschensteiner, 

William Kilpatrick θ.α.) πξνθάιεζε πνιιέο αιιαγέο ζην κέρξη ηφηε δαζθαινθεληξηθφ 

κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη θαηάθεξε λα θέξεη ζε πξψην πιάλν ηνλ καζεηή 

κεηαηξέπνληαο ην δάζθαιν ζε δηακεζνιαβεηή. Ο καζεηήο γηα λα θαηαθηήζεη ηε 

γλψζε έπξεπε λα αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 

βαζηζκέλσλ ζηε καζεηηθή απηελέξγεηα (Μαηζαγγνχξαο, 2011).  

Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο ηεο Νέαο Αγσγήο δνθηκάδνπλ λένπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο κε θχξην ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ελφο παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

έρεη ζην θέληξν ην παηδί θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Αξθεηέο απφ ηηο 

αμίεο ηεο Νέαο Αγσγήο ηαπηίδνληαη κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο. ήκεξα ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επνρή ην παηδί βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο βάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο απηέο παηδαγσγηθέο κέζνδνη έκειε λα αιιάμνπλ 

γηα πάληα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κέρξη θαη 

ζήκεξα. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθέο αξρέο 

ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ απηέο νη λέεο παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο. 

2.2. Ζ βησκαηηθή κάζεζε 

Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί νθείινπλ λα 

ζηεξίδνληαη ζε λέεο κεζφδνπο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα πξνσζνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ. Ζ βησκαηηθή κάζεζε είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεζφδνπο πνπ 

εμππεξεηεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαζψο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο 

αλάιπζεο. Δπίζεο νη καζεηέο θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν, ελψ απφ ηελ άιιε ν 

εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη κφλν φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν.   

Ζ έλλνηα ηνπ βηψκαηνο γηα πνιινχο εξεπλεηέο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

ζπγθηλεζηαθφ θαηλφκελν. Χο βίσκα ζχκθσλα κε ηνλ Μπαθηξηδή (2007, ζει.1) 

νξίδεηαη «ε πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ ζπγθηλεί θαζώο θαη γλώζε πνπ απηή παξέρεη 

(βησκαηηθή γλώζε)».  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε είλαη ε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ζηνρεχεη ζηελ 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο. Ο φξνο «βησκαηηθή κάζεζε» αλαθέξεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο κάζεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία (learning by doing), πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ (active learning) ζε δξαζηεξηφηεηεο. ηε βησκαηηθή κάζεζε νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, 
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ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Νάζαηλαο, n.d.). Ζ βησκαηηθή 

κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκπεηξία ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηε ζχλδεζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή 

(Γεδνχιε, 2002).  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Dewey, Lewin θαη Piaget. Ο Dewey κέζα απφ ηε θηινζνθηθή 

πξννπηηθή ηνπ πξαγκαηηζκνχ επεζήκαλε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εκπεηξία, πηζηεχνληαο βαζηά φηη θάζε γλήζηα κνξθή εθπαίδεπζεο δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ εκπεηξία (Γεδνχιε, 2002). Γηα ηνλ Dewey ε εκπεηξηθή κάζεζε δηαρσξίδεηαη ζε  

γξακκηθή θαη ζε δηαδξαζηηθή. Όζνλ αθνξά ηελ γξακκηθή  βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη 

καζαίλνπκε απφ θάζε εκπεηξία ζεηηθή ή αξλεηηθή. Δλψ ε δηαδξαζηηθή κάζεζε 

ζηεξίδεηαη ζηε γξακκηθή εκπεηξία θαη εμεγεί γηαηί κηα εκπεηξία ζην παξειζφλ επηδξά 

ζην παξφλ θαη δηακνξθψλεη ην κέιινλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ν Dewey ππνζηεξίδεη φηη ε κνλαδηθφηεηα ησλ καζεηψλ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε ην κάζεκα λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

ζεκαληηθή θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ 

γλψζε (Dewey, 1929). 

Ζ δεχηεξε κεγάιε ζρνιή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε βησκαηηθή κάζεζε 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Κ. Lewin  θαη ηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ 

θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο-δξάζεο, νη νπνίεο επηζήκαλαλ ηελ αμία ηεο 

ππνθεηκεληθήο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε (Γεδνχιε, 2002). Ζ δπλακηθή ηεο 

νκάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα φηαλ νη 

αληηιήςεηο ηνπ καζεηή ζπγθξνχνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ. χκθσλα κε απηά ην 

πιαίζην ην ζρνιείν είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ θχθιν ηεο κάζεζεο, ν νπνίνο  

αξρίδεη κε εκπεηξίεο δξάζεο, γηα λα εμαθνινπζήζεη ε ζηνραζηηθή αλάιπζε 

(reflection) θαη λα θαηαιήμεη ζε γεληθεχζεηο, νη νπνίεο ζα ηεζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

δνθηκαζίεο επαιήζεπζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2011).  

Σν κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν Lewin ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε, ε αιιαγή θαη ε 

αλάπηπμε, επηηπγράλνληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθθηλεί απφ κηα 

«εκπεηξία» θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ 

πάλσ ζηελ εκπεηξία απηή. Αθνινχζσο, ηα ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία αλαιχνληαη θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα απνηεινχλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα άηνκα πνπ έδεζαλ ηελ 

εκπεηξία, ψζηε λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα δηαιέμνπλ λέεο εκπεηξίεο 

(Φίιιηπο, 2004).  

Πνιχ ζεκαληηθή ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Piaget  θαη 

αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηεο κάζεζεο, σο κηαο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεδνχιε, 2002). χκθσλα κε ηνλ Piaget 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο δηαδξακαηίδνπλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο 

εκπεηξίαο θαη ησλ ηδεψλ, ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο δξάζεο. Ζ δηεξγαζία πνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε είλαη θπθιηθή θαη αθνξά ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, ε νπζία ηεο 

κάζεζεο εληνπίδεηαη ζηελ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηδεψλ 

ζηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ησλ γεγνλφησλ 

θαη ησλ εκπεηξηψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο ηδέεο πνπ ήδε ππάξρνπλ (Φίιιηπο, 

2004).  

Ο Piaget ηφληζε φηη  ν λνπο δελ θαηαγξάθεη απιψο ηηο εκπεηξίεο καο αιιά ηηο 

κεηαζρεκαηίδεη. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εκπεηξηψλ απνηειεί κία ελεξγεηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία δηαζθαιίδεη ζην παηδί ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2011). 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο γηα πάξα πνιινχο 

επηζηήκνλεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο σο θαη ηελ ζχγρξνλε επνρή. Σν 

θνηλφ ζηνηρείν πνπ έρνπλ φιεο νη κειέηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε βησκαηηθή 

κάζεζε (experiential learning), είλαη φηη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην καζεηή έλαληη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ν καζεηήο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο πνπ 

πξνυπάξρνπλ θαη βαζηδφκελνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ απηνλνκία, δίλεη λφεκα ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, νξγαλψλεη ην πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζε 

κηα δνκεκέλε γλψζε, βάζε ηεο νπνίαο  θαη επηιχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Δπίζεο νη 

ζρνιέο ζηήξημεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζεσξνχλ φηη ε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ε νξγάλσζε ηεο γλψζεο δηεπθνιχλεηαη ηα κέγηζηα απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία (Μαηζαγγνχξαο, 2011).   

Ζ παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ «ηηο ελδνςπρηθέο δηεξγαζίεο ηδηνπνίεζεο 

θαη δηακόξθσζεο ηνπ ςπρηθνύ θόζκνπ, ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ επηζπκηώλ, 

αλαγθώλ, θηλήηξσλ, ελδηαθεξόλησλ» (Μπαθηξηδήο, 2000, ζει.102).  

Ζ κάζεζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία είλαη ε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε, ε 

γλψζε ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ην άγγηγκα θαη βνεζά ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο 

πνπ δηδάζθεηαη εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ αιεζηλή εκπεηξία (Κνπιατδήο, 1994). 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

εηδηθφηεξα ζηε κάζεζε, κέζα απφ ηελ νπνία πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ αλαδήηεζε πεξηζζνηέξσλ 

πιεξνθνξηψλ πάλσ ζην αληηθείκελν κειέηεο, ρσξίο ηελ εκκνλή ζηελ παξαδνζηαθή 

αθνκνίσζε απηνχ (Μαηζαγγνχξαο, 2005). 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε ζεσξείηαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο, ν 

νπνίνο μεθεχγεη απφ ην ρσξνηαμηθφ ζηεξεφηππν ηεο ηάμεο, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, 

ηεο «θαηά κέησπν» δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο ηεο απνκλεκφλεπζεο ηεο ζεσξίαο. 

Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο ν 



27 
 

παηδαγσγνχκελνο απνθηά άκεζε εκπινθή ζην δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο κειέηε, αθνχ 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ην ζέκα πνπ εξεπλνχλ. 

2.3. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε 

Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

αλαζχληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ αλακνξθψλεηαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε λέεο 

καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο (ππξνπνχινπ, 2008).  

Μηα απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ζηελ νπνία βαζίδνληαη κεζνδνινγηθά ηα 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ίδην ην άηνκν απνθηά ηε γλψζε. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε 

ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη γηα λα κάζεη ην ππνθείκελν πξέπεη λα δξάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θη έηζη νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ αξρέο ή αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ πξαθηηθή, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ αθεξεκέλνπ ή ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (κπξλαίνπ, 2018).  ηφρνο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο είλαη ε 

παξαθίλεζε ηνπ καζεηή ζηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ ήδε έρεη 

θαηαθηήζεη κε ζθνπφ ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ αλαθάιπςε ζεσξείηαη έλα είδνο «επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ», θαζψο νη 

καζεηέο πεξλάλε απφ ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ ζηηο δηαπηζηψζεηο 

γεληθψλ θαλφλσλ, ελλνηψλ αιιά θαη αξρψλ. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε ζπλαληάηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη σο κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, δηεξεπλεηηθή, εκπεηξηθή ή 

επνηθνδνκεηηθή κάζεζε (Kirschner et al., 2006).   

O Bruner νξγαλψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο σο  δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning) δηαθξίλεηαη απφ 

πνιχπινθεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη  κε ηελ πξφζθηεζε, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζεσξψληαο απφ ηε κηα ηνλ 

άλζξσπν σο έλαλ «επεμεξγαζηή πιεξνθνξηψλ» θαη απφ ηελ άιιε ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία πξφζθηεζεο γεληθψλ γλψζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εθαξκνγή ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο (Σζαθίξε, & 

Καπεηαλίδνπ, 2007). 

Ο Bruner αλαθέξεηαη ζηα ηξία ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ηεο γλψζεο. χκθσλα κε ηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο νη ηξφπνη ζθέςεο ή 

ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά είλαη ηξία.  

1) Ζ πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε ε νπνία απνηειεί κηα παξαδεηγκαηηθή δηδαζθαιία κε 

ηε ρξήζε πξνηχπσλ επίδεημεο, παηρλίδηα ξφισλ θαη παξαδεηγκάησλ (Σζαθίξε & 

Καπεηαλίδνπ, 2007). Σα παηδηά ζε απηή ηε θάζε θαηαλννχλ ηνλ θφζκν κφλν κέζα 

απφ ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Δίλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ έλα νπνηνδήπνηε 
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αληηθείκελν κηιψληαο κφλν γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε απηφ. ε απηφ ην ζηάδην, 

είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ε κνληεινπνίεζε θαη ε παξαδεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

(επίδεημε, παηρλίδηα ξφισλ, παξαδείγκαηα) (ηπιηαξάο & Γήκνπ, 2015).  

2) Ζ εηθνληζηηθή αλαπαξάζηαζε είλαη ε κάζεζε κέζα απφ εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, 

ζθίηζα θαη δσγξαθηέο (Σζαθίξε & Καπεηαλίδνπ, 2007). Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα 

ζπκνχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε λνεηηθψλ εηθφλσλ ή νκνησκάησλ. ε απηή ηε θάζε 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο νπηηθήο κλήκεο θαη ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ζθέθηνληαη 

γηα κηα πξάμε ρσξίο λα ηε βηψλνπλ ξεαιηζηηθά. ε απηφ ην ζηάδην ε κάζεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή κέζα απφ ηελ απεηθφληζε γηα παξάδεηγκα ζηα αληηθείκελα ηεο 

Γεσγξαθίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο ή ζηελ Πιεξνθνξηθή κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ θαη 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. Χζηφζν, νη απνθάζεηο ζε απηφ ην ζηάδην ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη φρη κέζσ ηεο γιψζζαο (ηπιηαξάο & Γήκνπ, 2015).  

3) Ζ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ιέμεηο, καζεκαηηθά 

ζχκβνια, ζήκαηα. Οη καζεηέο μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδηαζκέλεο εηθφλεο ή 

ζχκβνια γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ αλζξψπνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη αληηθείκελα. 

Μπνξνχλ πηα λα ζθέθηνληαη αιιά θαη λα κηινχλ γηα πξάγκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

αθεξεκέλνπο φξνπο (ηπιηαξάο & Γήκνπ, 2015). 

Ο Bruner ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε αλαθαιχπηεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ απηή ζπληειείηαη θαη βαζίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο θαη ζηελ εμάζθεζε ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο έρεη πνηνηηθφ θη φρη 

πνζνηηθφ ραξαθηήξα. Τπνζηήξημε επίζεο φηη φπνηνο εμαζθείηαη ζηελ αλαθάιπςε 

εθπαηδεχεηαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθηά λα είλαη πην ρξήζηκεο ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη ζπεηξνεηδή  κνξθή θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη λα ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο. Ο Bruner επίζεο έδσζε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θνηλσληθφ θαη ζην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ δηεξγαζηψλ 

ηεο γλψζεο (κπξλαίνπ, 2018).  

Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη δνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε θάλνληαο ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πην εχθακπην ηξφπν. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλαδήηεζε, 

ζηελ αλάιπζε θαη ζηε ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη θαηαθέξλνπλ λα βξνχλε απαληήζεηο 

ζην πξφβιεκα πνπ κειεηνχλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν.   

2.4. Ζ δηαζεκαηηθόηεηα 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζεσξείηαη ε πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε θαη κειέηε 

ελφο ζέκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ζπληνληζκφ πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Θενδσξφπνπινο, n.d.). χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα ν φξνο δηαζεκαηηθφηεηα 

(thematic ή cross-curricular thematic approach) αλαθέξεηαη ζηε «ζεσξεηηθή αξρή 

νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαιύεη ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο 

πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, παξαζεσξεί ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο θαη ηηο 
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εζσηεξηθέο δνκέο ηνπο θαη επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηε ζρνιηθή γλώζε εληαηνπνηεκέλε» 

(Μαηζαγγνχξαο, 2012, ζει.48).  

H δηαζεκαηηθφηεηα ππήξμε αληηθείκελν κειέηεο πνπ απαζρφιεζε ηνπο 

παηδαγσγνχο ζε δηεζλέο επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ θαηαγσγή ηεο 

πξνέξρεηαη απφ ην παηδαγσγηθφ ξεχκα ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηελ Δπξψπε θαη ην 

θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο αγσγήο ζηελ Ακεξηθή, ηα νπνία ακθηζβήηεζαλ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν ζρνιείνπ θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχζε, φπσο ε 

απνκλεκφλεπζε θαη ε αλαπαξαγσγή ηεο θσδηθνπνηεκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Θενδσξφπνπινο, n.d.).  

ηελ παηδαγσγηθή βηβιηνγξαθία ε πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ην βησκαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο είλαη παιηά θη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο 

αγσγήο, ηνπ Νένπ ρνιείνπ πνπ ήηαλ αληίζεην κε ην δηαρσξηζκφ ηεο κάζεζεο ζε 

μερσξηζηά καζήκαηα θαη είρε ζηξαθεί πξνο ηελ εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο. Ζ 

ακθηζβήηεζε βαζίζηεθε ηφζν ζε ςπρνινγηθά φζν ζε θαη παηδαγσγηθά θξηηήξηα 

θάλνληαο αλαθνξέο ζηελ αλαληηζηνηρία ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο γλψζεο κε ηηο 

νιηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παηδηθή ςπρνινγία (Μαηζαγγνχξαο, 2002).   

 Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηεο παηδαγσγηθήο πξνο ηηο εκπεηξηθν-βησκαηηθέο 

γλψζεηο νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ αθεξεκέλσλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ 

πεξηέρνληαλ ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζε 

απηφ, πέξα απφ ηνπο παηδαγσγνχο, είραλ θαη νη θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

ν B. Bernstein, νη νπνίνη εξεπλψληαο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θάπνηα παηδηά 

θαη ηδηαίηεξα φζα πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ησλ 

παξαδνζηαθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2012). 

Ζ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή ζηεξίρζεθε ζηε δξάζε θαη ζηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ηνπ καζεηή  ππνζηεξίδνληαο φηη πξέπεη λα κάζεη ηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο ηεο γλψζεο αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηαο πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο (Υξπζαθίδεο, 2003) αθνχ ηα παηδηά 

καζαίλνπλ «πψο λα καζαίλνπλ».  

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ήηαλ ε απηελέξγεηα, ε 

δξάζε, ε δσή θαη ε θαζνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε 

βάζε γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο λα απνηειέζνπλ νη δηδαθηηθέο αξρέο ηεο απηελέξγεηαο, 

ηεο επνπηηθφηεηαο θαη ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο. Ο Dewey επηδίσμε ην ζπλδπαζκφ 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζέινληαο λα μεθχγεη απφ ηελ επηθέληξσζε ζε έλα κεκνλσκέλν 

αληηθείκελν. Μαδί κε ηνλ καζεηή ηνπ William Kilpatrick πξνέβαιαλ έλα είδνο 

εληαίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν νξγάλσλαλ νη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Κεληξηθφο άμνλαο απηνχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αθελφο 

ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη νη πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ ε κάζεζε 

πνπ βαζηδφηαλ ζηε δξάζε, πξνηάζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε βησκαηηθή κάζεζε.  
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Απφ ηελ παηδαγσγηθή θίλεζε ηνπ Dewey θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ καζεηψλ ηνπ 

πξνέθπςαλ δπν είδε δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ε «κέζνδνο ησλ πξνβιεκάησλ» θαη ε 

«κέζνδνο project» ή αιιηψο «ζρέδην εξγαζίαο». Θεκειησηήο ηεο δεχηεξεο ππήξμε ν 

Kilpatrick θαη ηελ ζρεδίαζε ζηεξηδφκελνο ζε κειέηεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ 

Ferriere, ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο ηνπ Kerschensteiner θαη ηνπ ζρνιείνπ «γηα ηε δσή κε 

ηε δσή» ηνπ Decroly. χκθσλα µε ηνλ Kilpatrick ε κέζνδνο project είλαη «µία 

ζρεδηαζκέλε δξάζε, ε νπνία γίλεηαη µε όιε ηελ θαξδηά θαη ιακβάλεη  ρώξα κέζα ζε έλα 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ» (Kilpatrick, 1935, ζει.163). Ζ κέζνδνο project είλαη ε 

κέζνδνο εθείλε ηνπ θηλήκαηνο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δηαηήξεζε κέρξη 

ζήκεξα ηε γνεηεία κηαο πεηπρεκέλεο κεηαξξπζκηζηηθήο ηδέαο γηα απηφ θαη απνηειεί 

βαζηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.  

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη κε 

νιηζηηθφ ηξφπν κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ θαη κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν 

ζε θάζε επθαηξία, θη φρη κφλν εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαηαξγψληαο σο 

πιαίζην επηινγήο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ηα δηαθξηηά καζήκαηα. Ζ 

δηαζεκαηηθφηεηα αληηκεησπίδεη ηε γλψζε σο εληαία νιφηεηα θαη ηελ πξνζεγγίδεη 

κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. Οη 

δηαζεκαηηθέο δξάζεηο νξγαλψλνληαη ζε δηάθνξα κνληέια θαη εθηείλνληαη απφ ην απιφ 

ή ζπλδεηηθφ κνληέιν σο ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν (ζχκπξαμε εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθφξσλ εηδηθφηεησλ) θαη ηε κέζνδν «project» (Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηνχλ 

εληαίεο θαη φρη απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, 

λα αιιάμνπλ ζηάζεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ αμίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε δηαζεκαηηθφηεηα 

απνηειεί έλα ελδεδεηγκέλν ηξφπν πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ βξίζθνληαη ε 

ζχλζεζε κεκνλσκέλσλ γλψζεσλ ζε νιφηεηεο, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο θαζψο επίζεο ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπο.  

2.5. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε (ή νκαδν-ζπλεξγαηηθή) 

Με ηνλ φξν ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζεσξείηαη ε εξγαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

εξγάδνληαη καδί ζε κηα κηθξή νκάδα, ζηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζε κηα ζπιινγηθή εξγαζία θαζνξηζκέλε κε ζαθήλεηα. Δπίζεο αλακέλεηαη νη καζεηέο 

λα δηεθπεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ρσξίο ηελ άκεζε θαη 

θαηεπζπλφκελε επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ (Cohen, 1994). ηελ παηδαγσγηθή 

βηβιηνγξαθία ζπρλά εκθαλίδνληαη νη φξνη «νκαδνζπλεξγαηηθή», «νκαδνθεληξηθή», 

«ζπλεξγαηηθή» ή αθφκα «εξγαζία ζε νκάδεο», ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηελ νκαδν-ζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία νη καζεηέο νξγαλψλνληαη 

ζθφπηκα ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.  
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 Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη εληφο 

ηάμεο κηθξέο νκάδεο καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2012). θνπφο ησλ 

καζεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη είλαη ε πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ζε πξνζσπηθφ (αηνκηθφ) 

επίπεδν αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κάζεζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

Σν θίλεκα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο πηνζέηεζε ηελ 

επηζηεκνινγηθή άπνςε φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ νπνία 

απνθηάηαη ε γλψζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή µε ην πεξηερφκελν, ίζσο δε 

ζεκαληηθφηεξε (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Σν θίλεκα απηφ εμειίρζεθε ζηε κνξθή πνπ 

έρεη ζήκεξα κέζα απφ ηε ζχλζεζε αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ. Σν 

θίλεκα είρε σο αθεηεξία ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, νη νπνίεο ππεξηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο κε ζθνπφ ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Οη εθπξφζσπνη ηεο Νέαο 

Αγσγήο, εηζήγαγαλ  θαη εθάξκνζαλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία αθελφο γηαηί 

πξνσζνχζε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο 

θαη αθεηέξνπ δηφηη απνηεινχζε έλα απζεληηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ βησκαηηθήο κάζεζεο (Καµαξηλνχ 2000). Πξψηνο ζεσξεηηθφο ν νπνίνο 

ηεθκεξίσζε θαη εθάξκνζε ζηελ πξάμε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή ππήξμε ν Dewey πνπ 

νξακαηίζηεθε ηελ ζρνιηθή ηάμε σο κηα κηθξνθνηλσλία δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε.  

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζηεξίρζεθε επίζεο ζηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ε επίζεζε πξνο 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα μεπεξληνχληαη εθφζνλ εμαζθαιηζζνχλ ζπλζήθεο θπζηθήο θαη 

ηζφηηκεο αιιειεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξσηεξγάηεο απηήο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο ήηαλ ν G. Allport. Ο θιάδνο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο κε 

θχξηνπο εθπξφζσπνπο ηνλ Κ. Lewin θαη κεηέπεηηα ηνπο Johnson θαη Johnson, ν 

νπνίνο αζρνιείηαη µε ηε δπλακηθή  ησλ νκάδσλ (group dynamics) θαη δηαηχπσζε ηελ 

ζεσξία παξψζεζεο θαη θηλήηξσλ, επίζεο ζηήξημε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο κειέηεζε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο νκάδαο, ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο ηεο, ηελ επίδξαζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νκάδαο ζηα µέιε ηεο θαζψο επίζεο 

ηε ζπκπεξηθνξά κηαο νκάδαο ζηηο ππφινηπεο. Μηα ηειεπηαία ππνζηεξηθηηθή ζρνιή 

ππήξμε ε ςπρνινγία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηδηαηηέξσο ην ηκήκα κε ηνπο 

εληνλφηεξνπο επηζηεκνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε θχζε ηεο γλψζεο, ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. Κπξηφηεξνη  εθπξφζσπνη ηεο 

θαηεχζπλζεο απηήο πνπ είλαη γλσζηή σο (θνηλσληθφο) επνηθνδνµεηηζµφο (social 

constractivism), είλαη νη J. Piaget θαη L. Vygotsky (Μαηζαγγνχξαο, 2000).  

Ζ εξγαζία ζε νκάδεο είλαη κηα κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ε νπνία 

θαηαθέξλεη λα εμαζθαιίζεη θαηά ην κέγηζην ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. χκθσλα κε ηελ Cohen, (1994, ζει.4) ε νκαδνζπλεξγαηηθή «έρεη γίλεη 

απνδεθηή σο ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ε νπνία επηθέξεη καζεζηαθά θέξδε θαη βνεζά 

γεληθόηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ αλώηεξσλ λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ελδνθπιεηηθήο απνδνρήο». Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

πξνηξέπεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ 
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απνηειεί ζηφρν ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο δεκηνπξγεί έλα πιαίζην απζεληηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ θάλεη ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε απαξαίηεηε γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη φηη 

αλαπηχζζεηαη ε απφθηεζε αμηψλ θαη δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, δηαπξαγκάηεπζεο, 

δηαιιαθηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο, κε θίλεηξν ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. 

Απηέο νη δεμηφηεηεο νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε, αηνκηθή 

θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη δεκνθξαηηθφ ήζνο.   

2.6 Ζ δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηλνηνκία θαη έρεη νξηζηεί 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Καηά ηνλ Vernon, (1989, ζει.94) δεκηνπξγηθφηεηα είλαη «ε 

ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα παξάγεη λέεο ή πξσηόηππεο ηδέεο, λα έρεη ελνξάζεηο, λα 

κεηαζρεκαηίδεη θαη λα αλαθαιύπηεη, λα θαηαζθεπάδεη αληηθείκελα, ηα νπνία 

αλαγλσξίδνληαη από ηνπο εηδηθνύο όηη έρνπλ μερσξηζηή επηζηεκνληθή, αηζζεηηθή, 

θνηλσληθή ή ηερλνινγηθή αμία. Βαζηθό θξηηήξην αμηνιόγεζεο ελόο πνλήκαηνο σο 

«δεκηνπξγηθνύ» είλαη ε θαηλνηνκία, αιιά απαηηείηαη, επίζεο, λα είλαη ρξήζηκν θαη 

απνδεθηό, αθόκε θαη αλ ε αμία ηνπ κεηαβιεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ». Ο 

Robinson ζηε κειέηε ηεο Δζληθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γεκηνπξγηθή 

θαη πλεξγαηηθή Δθπαίδεπζε νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ελφο έξγνπ ή κηαο πξσηφηππεο ηδέαο ε νπνία έρεη αμία (κπξλαίνπ, 2018).  

 Οη ζεσξίεο θαη νη ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα έρνπλ καθξά 

ηζηνξία, γεγνλφο πνπ δελ πξνθαιεί έθπιεμε δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ 

θαη πξσηφηππσλ πξντφλησλ είλαη έλα ηδηαίηεξα αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ έλλνηα 

ηεο «έκπλεπζεο» ή «ηνπ έρσ κηα ηδέα» (Ryhammer & Brolin, 1999), βξίζθεηαη ζηελ 

ειιεληθή, ηνπδατθή, ρξηζηηαληθή θαη κνπζνπικαληθή παξάδνζε θαη βαζίδεηαη ζηελ 

πεπνίζεζε φηη κηα αλψηεξε δχλακε ηελ παξάγεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξνκαληηθήο 

επνρήο ζηελ Δπξψπε, ε πεγή ηεο έκπλεπζεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο 

ζεσξήζεθε ν άλζξσπνο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επνρήο, ηελ πξσηνηππία, ηε 

δηνξαηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθή ηδηνθπΐα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ήηαλ κεγάιεο αμίαο. Απφ ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα 

δηεξεπλνχλ ην δήηεκα ηνπ ηη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Craft, 2001).  

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη κηα πνιχ καθξά ηζηνξία, 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Σα πξψηα ρξφληα 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θίλεζε πξνο ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο λέαο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο. Τπήξραλ 

ηέζζεξηο κεγάιεο παξαδφζεηο εληφο ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα, ε ςπραλαιπηηθή 

παξάδνζε, ε γλσζηηθή παξάδνζε, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή (behaviourist) παξάδνζε θαη 

ε αλζξσπηζηηθή παξάδνζε. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, νη πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θηινζνθηθή πηζαλνινγία παξά απφ 

εκπεηξηθέο έξεπλεο, εμαηηίαο ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ 
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ηεζζάξσλ θιάδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ζεσξεηηθά πιαίζηα ζηνπο εξεπλεηέο, 

αλ θαη κε δηαθνξεηηθή έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο (Craft, 2001). 

 Ζ πην πινχζηα πεξίνδνο ηεο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ππήξμε ε 

δεθαεηία ηνπ 1950. Σελ πεξίνδν εθείλε δφζεθε έκθαζε ζηνπο ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αηνκηθή ηδηνθπΐα θαη ραξηζκαηηθφηεηα θαη 

πινπνηήζεθαλ αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ απνηέιεζαλ ηε κεζνδνινγηθή βάζε 

εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο. Απηή ε επνρή ηεο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

Guilford ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ηεζη λνεκνζχλεο θαη ηεο έξεπλαο ηνπ γηα 

ηελ «απνθιίλνπζα ζθέςε» (Craft, 2001). Ζ κειέηε γηα ηε ζπγθιίλνπζα θαη ηελ 

απνθιίλνπζα ζθέςε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξψηε πξνζθέξεη ηνπο ζηφρνπο 

γηα κηα εληαία θαη ζσζηή ιχζε ζε έλα πξφβιεκα, ελψ ε δεχηεξε πξνζθέξεη έλα 

ζχλνιν απφ πνιιαπιέο ιχζεηο (κπξλαίνπ, 2018). Οη δχν ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ θπξηάξρεζαλ είλαη ε ςπρνινγηθή αλάιπζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ θαη ε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

σο ςπρνινγηθνχ θαηλνκέλνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). Αθνινχζεζε κηα κεγάιε 

πεξίνδνο εξεπλψλ πνπ επηρείξεζαλ λα κεηξήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα 

θαηαζηήζνπλ αληηιεπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ψζηε λα πξνσζεζεί κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.   

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο πνπ επεξεάδεη ηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη ηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο δηακνξθψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

21νπ αηψλα. Ο βαζκφο πνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή, θαιιηεξγείηαη θαη 

ζπλδέεηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αιιάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ νη ζχγρξνλνη κειεηεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνί πξνζεγγίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε (Harris & De 

Bruin, 2018).  

ηε ζχγρξνλε επνρή ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζε δηεζλή βάζε. ε αξθεηέο ρψξεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ε Απζηξαιία, δεηνχλ καζεηέο θαιά εμνπιηζκέλνπο κε δεκηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο, φρη κφλν ζε εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ζε κηα επνρή 

ξαγδαίσλ αιιαγψλ, δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηερλνινγηθψλ πξνφδσλ (Harris & De 

Bruin, 2018). 

ε απηφ ην πιαίζην δε ζα κπνξνχζε ε Δπξψπε λα κελ αθνινπζήζεη ην πλεχκα 

ησλ αιιαγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα 

απφ ηα επίζεκα έγγξαθα ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. H απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ κε αξηζ. 1350/2008/ΔΚ, θάλεη μεθάζαξνπο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία κε απψηεξε επηδίσμε λα θαηαζηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε ε πην 
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αληαγσληζηηθή θαη πην δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν. Να γίλεη ηθαλή 

γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη κε πην κεγάιε θνηλσληθή ζπλνρή (European Council 2000). 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε 

θαηλνηφκσλ θαη πξσηφηππσλ ιχζεσλ γηα ηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο αηζζεηηθήο επαηζζεζίαο, ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο δηαίζζεζεο ζε φια ηα 

παηδηά απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο (κπξλαίνπ, 2018). Όια ηα 

παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.   

 Ζ εξψηεζε πνπ ζπλήζσο ηίζεηαη είλαη θαηά πφζνλ ην ζρνιείν βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κε πνηνλ ηξφπν. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζπλήζσο 

εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ ηέρλε, ηε κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή, ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ην ζέαηξν. Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

εθθξάδεηαη κφλν κέζα απφ θαιιηηερληθά πξντφληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θάζε άλζξσπνο είλαη δεκηνπξγηθφο θαη ιαλζαζκέλα έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

εληχπσζε φηη δεκηνπξγηθνί είλαη ιίγνη πξνηθηζκέλνη άλζξσπνη. Σελ ιαλζαζκέλε απηή 

εληχπσζε πξνθαιεί ε δηαθνξά ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα κεηαμχ 

ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο ζπλήζσο εζηίαδαλ ζε κεκνλσκέλα άηνκα πνπ 

ήηαλ ηδηαηηέξσο αλαγλσξηζκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθέςεο ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη ζε 

ιηγφηεξν ή αθφκα θαη θαζφινπ πξνβεβιεκέλα άηνκα, πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα επηλννχλ πξσηφηππεο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη έκθπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο αιιά 

ε θαιιηέξγεηα ηεο δελ είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη  

λα θαιιηεξγήζεη απηή ηελ ηδέα, ψζηε λα θαηαξξηθζεί ν κχζνο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα  

αθνξά κφλν θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο ή άιινπο πξνηθηζκέλνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

κε ην έξγν ηνπο κεηέβαιαλ ηελ πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κε ηα κηθξά θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ηεο δσήο (Γεκφπνπινο, 2007).  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηάθνξα είδε ζθέςεο, θαζψο ε 

θξηηηθή ζθέςε είλαη πνιχ ζεκαληηθή αιιά ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ίζσο είλαη αθφκα 

θαιχηεξε.  Ζ δεκηνπξγηθφηεηα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επειημία ζηελ 

ζθέςε ηνπο, λα γίλνπλ πην εθεπξεηηθνί θαη θαηλνηφκνη. Ζ απνθιίλνπζα ζθέςε, ζαλ 

ειεχζεξε πλεπκαηηθή δηεξγαζία, ζπληειεί ζηε κεηαγλψζε, κε ηε βνήζεηα 

επηηπρεκέλσλ ζπζρεηηζκψλ ζπλεηζθέξνληαο ζηε κάζεζε. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ελζαξξχλεη ηε δνθηκή θαη ηελ απηελέξγεηα, απνδεζκεχνληαο ηηο 

δπλάκεηο ηεο θαληαζίαο (Κνληδάξε, 2015). 
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ε απηφ ην πιαίζην ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο βξήθε ηε ζέζε ηεο 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν κέζα απφ ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

Δπέιηθηε Εψλε, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε ζεζκηθή θαη ηε ρξνληθή 

«ειεπζεξία» λα αθνινπζήζεη πξσηφηππεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο φπσο 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, νκάδεο εξγαζίαο, ζπδήηεζε, κειέηε πεξίπησζεο, παηγληψδε 

κάζεζε, δεκηνπξγηθή γξαθή, πξνζνκνίσζε, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θ.α. , νη νπνίεο 

δελ είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζην ζπκβαηηθφ πξφγξακκα. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο 

δξάζεηο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, λα βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο (Κπξηαθψδε & Σδηκνγηάλλεο, 2015).  

2.7 Σν Κίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη νη ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε 

Όια ηα παξαπάλσ παηδαγσγηθά ξεχκαηα φπσο είλαη θπζηθφ δελ άθεζαλ ηε ρψξα καο 

αλεπεξέαζηε. ηελ Διιάδα νη αξρέο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο βξήθαλ ππνζηήξημε 

αλάκεζα ζηα κεγαιχηεξα νλφκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Αιέμαλδξνο 

Γεικνχδνο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο θαζψο επίζεο ν Μηράιεο 

Παπακαχξνο, ν Θεφδσξνο Κάζηαλνο, ν Γεκήηξηνο Γιελφο θαη ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ηνπ ξεχκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αληηκεησπίζηεθε αξρηθά κε θαρππνςία θαη 

ζπληεξεηηζκφ δεκηνπξγψληαο θχκαηα αληηδξάζεσλ, κέρξη λα αξρίζεη λα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν απνδεθηή θπξίσο απφ ηηο πην πξννδεπηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο 

(Γεσξγηάδνπ, 2013).   

ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα πνιινί Έιιελεο παηδαγσγνί γλψξηζαλ ηελ 

κεηαξξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή θίλεζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηε θηινζνθία ηνπ ρνιείνπ 

Δξγαζίαο θαζψο θάπνηνη απφ απηνχο έθαλαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε Γεξκαλία. Οη 

έιιελεο παηδαγσγνί κεηέθεξαλ, δηέδσζαλ θαη άξρηζαλ κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ησλ  αξρψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Πνιινί απφ απηνχο μεθίλεζαλ ηελ 

θξηηηθή ζην εξβαξηηαλφ ζρνιείν πνπ ζεσξνχληαλ πηα θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

ζπλψλπκν κε ην «παιαηφ ζρνιείν».  

Οη  πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (ρξενθνπία ηνπ 1893, Μαθεδνληθφ δήηεκα, 

αλαιθαβεηηζκφο θ.α.). ην θιίκα απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα θιίκα ελαληίνλ ηνπ 

αξρατζηηθνχ ηδενινγηθνχ ξεχκαηνο θαη γελλήζεθε ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Οη 

απφςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ επεξέαζαλ ηνπο νπαδνχο ησλ αξρψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ, 

νη νπνίνη εξγάζηεθαλ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν ζηελ εδξαίσζε ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα θαη είραλ σο θχξην αίηεκα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε (Καλδήξνπ, 

2012).  
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νένπ ρνιείνπ ήηαλ ε απνζηαζηνπνίεζε απφ 

ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ε πξνψζεζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ε ρξήζε ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο, ε παηδνθεληξηθή αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε αξρή ηεο 

απηελέξγεηαο, ηα νπνία έξρνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

«παιηνχ ζρνιείνπ» πνπ ήηαλ ν δηδαθηηθφο πιηζκφο, ν αξρατζκφο θαη ε 

δαζθαινθεληξηθή αληίιεςε.  

Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα πνπ λα ρσξίδνπλ ηελ παιηά απφ ηε 

λέα παηδαγσγηθή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ζπλερηδφκελε εθαξκνγή πνιιψλ 

ζηνηρείσλ ηεο παιηάο παηδαγσγηθήο πνπ πθίζηαληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε ζρνιεία 

δηάθνξσλ ρσξψλ θαζψο θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία (Σδήθαο, 2004). Χζηφζν θάπνηεο 

απφ ηηο αξρέο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, νθείινπλ ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζην ρνιείν 

Δξγαζίαο. Μεξηθέο απφ απηέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα δεηνχκελν γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία, ε αξρή ηεο απηελέξγεηαο, ε 

δηεξεπλεηηθή θαη ε νκαδν-ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ε νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

καζεηή (πλεπκαηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή) (Καλδήξνπ, 2012). 

Χζηφζν φιεο νη παξαπάλσ απφπεηξεο κεηαξξχζκηζεο θαη επηθξάηεζεο ησλ 

αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ηεο επνρήο έγηλαλ ζηελ πξάμε θαη ζηα 

ζρνιεία πνπ ππεξέηεζαλ νη πξννδεπηηθνί παηδαγσγνί θη φρη ζε θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν. Σέηνηα ζρνιεία ήηαλ ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη ην Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ (Γεικνχδνο), Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο 

(Κνπληνπξάο), Γηδαζθαιείν Λακίαο (Παπακαχξνο) θ.α. Οη πξνζπάζεηεο απηέο ηειηθά 

δηαθφπεθαλ θαζψο αζθήζεθε ελαληίνλ ηνπο έληνλε θξηηηθή απφ δηάθνξνπο θχθινπο 

παιαηψλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ εμαπνιχνληαο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηο βάξνο 

ηνπο (Γεκαξάο &Σζνιάθεο, 1997 & Καλδήξνπ, 2012).  

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ έθεξαλ ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα λέα δεδνκέλα. Σν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα είλαη απηφλνκν, 

απηνηειέο θαη δεκνθξαηηθφ. Σν λνκνζρέδην ηνπ 1913 είρε απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ηνπο 

νπνίνπο φκσο δελ θαηάθεξε λα θαζηεξψζεη, γηαηί νη αληηδξαζηηθέο δπλάκεηο ήηαλ 

αθφκε πνιχ ηζρπξέο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ θαη σο ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο επηρεηξήζεθαλ κηα ζεηξά κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ, πνπ 

αθνξνχζαλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη ηε 

γιψζζα δηδαζθαιίαο (Γηπιάξε, 2017). Όιεο απηέο νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

είραλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θφληξα αλάκεζα ζην δίπνιν ζπληεξεηηζκφο – 

πξννδεπηηζκφο, σο ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 ε νπνία πξνρψξεζε κηα ζεηξά απφ 

αιιαγέο πνπ απνηεινχζαλ βαζηθά ζεκεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1964 (κεηαμχ 

άιισλ ε επίιπζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, ε επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο, 

ε ζηξνθή ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε). Παξά ην γεγνλφο φηη πεξηείρε θάπνηα 

ζεηηθά ζεκεία νχηε απηή ε κεηαξξχζκηζε θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ην ζπληεξεηηθφ 
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ηξίπηπρν ηεο ζξεζθεπηηθήο, εζληθήο θαη εζηθήο ζπλείδεζεο ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιιηεξγνχζε ην ζρνιείν (Μεηξφπνπινο, 2012) 

Ζ κεηαξξχζκηζε δελ πξνψζεζε εζσηεξηθή κεηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

αιιά παξέκεηλε ζηελ εμσηεξηθή αιιαγή. Πνιιά δσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έκεηλαλ αλαιινίσηα φπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο 

απνκλεκφλεπζεο έλαληη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε ζηέξεζε παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ζρέζεηο καζεηψλ-δαζθάισλ αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα κέζα 

ηεο κάζεζεο (Καξαθχιιεο, 2002). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο αθφκα εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο 

εηζήγαγαλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ειιεληθφ ζρνιείν πνπ αθνξνχζαλ 

ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο. Ζ αιιαγή θπβέξλεζεο ην 1981 άξα θαη ηδενινγηθήο 

καηηάο γχξσ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζα θέξεη ηα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα ηεο 

πεξηφδνπ 1981-84 (θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο σο επίζεκεο ηνπ θξάηνπο, 

θαζψο θαη ηνπ κνλνηνληθνχ ζπζηήκαηνο, θαηάξγεζε ησλ επηζεσξεηψλ θαη εηζαγσγή 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θ.α.). Σελ επφκελε ρξνληά (1985) ςεθίδεηαη ν 

λφκνο «γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» πνπ δηαηππψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ 

δχν πξψησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηψλ κε 

ππεπζπλφηεηα, δεκνθξαηηθφ πλεχκα, εθηίκεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

εξγαζίαο θαζψο θαη θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν (λφκνο 1566/1985).  

Δπίζεο ν λφκνο απηφο πξνσζεί ηελ απνθέληξσζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο αθήλνληαο λα δηαθαλεί κηα θαηλνχξηα θηινζνθία γχξσ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαζψο ν λφκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (δηαηχπσζε ζηφρσλ ηεο, λέα ζρνιηθά 

βηβιία θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα) θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δαζθάινπ 

(παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, ζπλερήο επηκφξθσζε).  

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο ηεο ηεηξαεηίαο 1981-85 κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ 1566 ζεσξνχληαη σο ην πην ξηδνζπαζηηθφ εγρείξεκα ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαζψο απνηέιεζε ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα πνπ 

έγηλε κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο παηδείαο. Ήηαλ κηα 

κεηαξξχζκηζε πνπ θαηάθεξε λα αγγίδεη θαη ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ αζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ 

είρε κείλεη αλνινθιήξσηε απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 έιαβε ρψξα κηα πξνζπάζεηα λα εθζπγρξνληζηεί ε 

ειιεληθή εθπαίδεπζε κε αιιαγέο, νη νπνίεο άγγηδαλ φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Με 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαζηεξψλνληαη νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Πξνγξάκκαηα 
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ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ) ηα νπνία σο ηφηε πινπνηνχζαλ εθπαηδεπηηθνί κε κεξάθη 

θαη θηιφηηκν.  

Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ είρε ζθνπφ 

λα επηιχζεη ρξφληεο παζνγέλεηεο θαη δπζεπίιπηα ζέκαηα φπσο θαηάξγεζε δεζκψλ θαη 

λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, θαηάξγεζε επεηεξίδαο, δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε, ζρνιηθή γλψζε, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, παηδαγσγηθή 

πξνεηνηκαζία θαζεγεηψλ. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα ρξεηαδφηαλ φξακα θαη 

ηζρπξφ πνιηηηθφ ζάξξνο θαζψο ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηζρπξέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ήηαλ ε ζέζπηζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, 

ελφο ζεζκνχ πνπ απνηέιεζε κία ζεκαληηθή παηδαγσγηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

δηακφξθσζε κηα λέα ζρνιηθή θνπιηνχξα (Μπνπδάθεο, 2007). 

Σν Οινήκεξν Γεκνηηθφ κε ην δηεπξπκέλν σξάξην θαη πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο είρε ζθνπφ αθελφο  λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ είραλ 

εκθαληζηεί απφ ην λέν ηξφπν δσήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ 

λα ππεξεηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ λεφηεξσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ. Σν βαζηθφ 

πξφγξακκα δηεπξχλεηαη θαη ζπλνδεχεηαη απφ ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

θπξίσο βησκαηηθήο κνξθήο, θαη κε ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη λέεο 

εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο ππνζηεξίδνληαη επίζεο απφ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ πξαθηηθή παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηελ πεηξακαηηθή 

ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη άιισλ κέζσλ εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο (Γηπιάξε, 2017). 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ 1997 ζχκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο ηνπο 

είραλ ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη θαζνιηθνχ αλζξψπνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ (αηνκηθή πξνζσπηθφηεηα, επάγγεικα, δεμηφηεηεο θαη 

ηδαληθά), ηελ θνηλσλία (αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ζηάζε), ηε γλψζε 

(επηζηήκεο, ηερλνινγία, εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη πνιηηηζκφο γεληθφηεξα), ην έζλνο 

(ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη παξάδνζε, ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή αλάπηπμε) θαη ηηο 

ζρέζεηο κε αλζξψπνπο θάζε θπιήο (αλζξσπηζκφο). 

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, είραλ σο κεηαξξπζκηζηηθφ πξφηππν ηε 

θηιειεχζεξε κεηαξξχζκηζε ηεο «λέαο αγσγήο», φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηηο δπηηθέο 

ρψξεο απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο παηδαγσγνχο θαη ηελ ειιεληθή κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα ηεο δεθαεηίαο 1920 - 1930. Χζηφζν νη αιιαγέο απηέο δελ έηπραλ ηεο 

απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο θαη δφζεθε ζε απηέο έλαο επηθαλεηαθφο θαη θαθέθηππνο 

ραξαθηήξαο (Πεηξνπνχινπ, 2012).  

Σελ επνρή εθείλε επίζεο απνθαζίζηεθε ε αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Σελ πεξίνδν 1997–2001 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πινπνίεζε ην ΔΠΠ, 

ελψ ηελ πεξίνδν 2001-2003 πνπ αθνινχζεζε επηρεηξήζεθε απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε 

κηα «κεηαξξχζκηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο». Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 
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πξαγκαηνπνίεζε  παξεκβάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο δηακνξθψλνληαο ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΓΔΠΠ), ησλ λέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ) θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο» ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην 

(Πακνπθηζφγινπ, 2007) .  

Ζ θαηλνηνκία ησλ ΓΔΠΠ θαη ησλ ΑΠ ζπληζηάηαη απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα, 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δνκήο θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο αμηφινγεο γλψζεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν, ηελ Δπέιηθηε 

Εψλε, ηα ρέδηα Δξγαζίαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ηε 

βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ αιθαβεηηζκψλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο χιεο κε ηα λέα 

βηβιία (Αιαρηψηεο 2003).  

Δληφο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη ησλ πξναηξεηηθψλ ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, αλαπηχζζνληαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ηε 

βησκαηηθή, δηεπηζηεκνληθή θαη νκαδηθή πξνζέγγηζε βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε, πξνσζψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (Γηπιάξε, 2017). Μέζσ απηψλ 

νινθιεξψζεθε ε εηζαγσγή ζην ειιεληθφ ζρνιείν ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο πνπ 

ππήξμαλ δεηνχκελν ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Σειεπηαία κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ θέξεη ηελ ζθξαγίδα ησλ αξρψλ 

ηεο Νέαο Αγσγήο έγηλε ην 2011 κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» πνπ είρε 

ζαλ θεληξηθφ ζχλζεκα «Πξψηα ν καζεηήο». χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 

εκπλεπζηψλ ηνπ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην επίζεκν site ηεο πξψελ ππνπξγνχ, 

πξφθεηηαη γηα «έλα ρνιείν Αλνηθηό ζε ηδέεο, ρώξν πξνβιεκαηηζκνύ θαη αλαδήηεζεο, 

ρώξν δεκηνπξγίαο, κε εμσζηξέθεηα θαη αλαδήηεζε ηεο αξηζηείαο ηόζν γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ όζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ζρνιείν ζην νπνίν ν καζεηήο ζα καζαίλεη λα 

απηελεξγεί, λα πξνβιεκαηίδεηαη αιιά θαη λα ζπλεξγάδεηαη, λα ζπλζέηεη απόςεηο, λα 

απνδέρεηαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ άιινπ ρσξίο λα απεκπνιεί ην δηθό ηνπ. Έλα ζρνιείν ην 

νπνίν ζα αλνίγεη δξόκνπο ζηνπο καζεηέο ηνπ, επηθεληξσκέλν όρη κόλν ζηα ζηελά 

γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ζηε δηακόξθσζε αμηώλ θαη αγσγήο. Έλα ζρνιείν ζην 

νπνίν ην ζέαηξν, ε κνπζηθή, ν  θηλεκαηνγξάθνο, νη ηέρλεο, ε θηινζνθία ζα έρνπλ ηε 

ζέζε πνπ ηνπο αξκόδεη» (Γηακαληνπνχινπ, 2012).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ «Νένπ 

ρνιείνπ» είλαη βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηηο αξρέο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο 

αιιά θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο. Σν Νέν ρνιείν είλαη ζηεξηγκέλν 

ζηε θηινζνθία ηεο λέαο παηδαγσγηθήο θαη θέξλεη ζην επίθεληξν ην καζεηή, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε ρξήζε λέσλ κέζσλ αιιά θαη 

ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. Σν Νέν ρνιείν δηαδίδεη ζηνπο καζεηέο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο, ηελ ηζνλνκία ησλ πνιηηψλ, ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηε ζπκκεηνρή 
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ζηα θνηλά θαη ηελ αιιειεγγχε απνηειψληαο ηφπν εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο «Νέαο Αγσγήο».   

ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» ιεηηνχξγεζαλ αξρηθά 800 θαη 

ζηε ζπλέρεηα 1300 Γεκνηηθά κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα, ην 

νπνίν εηζήγαγε λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην πξσηλφ σξνιφγην πξφγξακκα (ηηο 

ηέρλεο, ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο, ην 

πξφγξακκα πξψηκεο εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο, ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο γηα αγσγή 

πγείαο, πεξηβάιινλ θαη αεηθνξία). Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα θνπιηνχξα ζην 

ζχγρξνλν δεκνηηθφ ζρνιείν κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ 

ηνπο (είζνδνο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ), κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηελ 

θνηλφηεηα, βάδνληαο ηα ζεκέιηα ελφο δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ.  

Όιεο νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή 

έκεηλαλ ζηα ραξηηά (αληηκεηαξξπζκίζεηο) κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν θαζψο ε εθπαίδεπζε δελ ιεηηνπξγεί ζην θελφ 

αιιά είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο (Γηπιάξε, 2017 & Apple, 1989). 

ηελ Διιάδα ε εθπαίδεπζε απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα ηνκέα 

δηακάρεο γηα ηηο θπβεξλήζεηο. Κνηλφο ηφπνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε βειηίσζε 

θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο.  

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο αιιάδνπλ πξνζαλαηνιηζκφ κεηά ηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο 

ηνπ Μάαζηξηρη, φηαλ ε ΔΟΚ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Δπξσπατθή Έλσζε,  γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε κηα ζεηξά απφ  αιιαγέο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιάδεη ραξαθηήξα θαζψο ε Δπξψπε γηα πξψηε θνξά ζηξέθεη 

ην βιέκκα ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ σο ηφηε 

αθνξνχζε ηα εζληθά θξάηε θαη αλήθε ζηε δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα.  Ζ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ε έξεπλα κπαίλνπλ ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ. Ζ δηαθήξπμε ηεο Ληζαβφλαο ην 2000 έζεζε σο ζηφρν λα θαηαζηεί ε 

Δπξσπατθή Έλσζε «ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

ζηνλ θφζκν». Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ ε εηζβνιή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν 

θαηλνχξγησλ ελλνηψλ απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο παξαγσγηθφηεηα θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα.    

Όιεο νη κεηαξξπζκίζεηο κεηά ηελ αληηπνιίηεπζε  ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ ηελ 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή θαη ηελ επηζπκία ηεο Διιάδαο λα ζπκπνξεπζεί κε 

απηήλ. Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

λννηξνπίαο ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εμνπιίδνληαο ηνπο καζεηέο (αλζξψπηλν 

δπλακηθφ) κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη δίλνληαο ηνπο δπλαηφηεηεο εμέιημεο πνπ 

ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθφηεξνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ηε κειέηε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα ΠΓ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. ηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην ζέκα 

«Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθνί» δελ είλαη ηδηαηηέξσο 

πινχζηα παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη πηα αξθεηά ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα αληζφηεηα ζηελ αλαινγία ηεο 

έξεπλαο σο πξνο ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηε δπγαξηά λα θιίλεη θαηά πνιχ ζηα 

ζέκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα δηαρσξηζηεί ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ζε έξεπλεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηηο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε2. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ 

αθνινπζεί, αζρνιείηαη κε ηηο έξεπλεο απηέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεηά θαη αθνινπζνχλ 

ρξνλνινγηθή ζεηξά σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηνπο. 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία θαη ε κεζνδνινγία 

κε ηελ νπνία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα ΠΓ, θαζψο 

θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο απηέο. 

3.2. Έξεπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ εληνπίζηεθε είλαη ηεο Παπαδεκεηξίνπ, (1995). ηφρνο 

απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ΠΔ 

θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απαξηηδφηαλ απφ 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 32 εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ ε εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά φζν θαη ζηελ ΠΔ εηδηθφηεξα. ηελ 

έξεπλα δελ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αιιά 

πεξηγξάθνληαη νη  ηξείο ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ θαη είλαη νη εμήο:  

 νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ΠΔ 

 νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζέζε ηεο ΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

 ηα θίλεηξα πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ηνπο σζνχλ λα θάλνπλ ΠΔ 

                                                           
2
 Στο εξισ ΠΕ 
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Χο πξνο ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ δειαδή ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην 

δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Όζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν 

ζεκαηηθφ άμνλα ε έξεπλα εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Ο ηξίηνο άμνλαο δηεξεπλά 

ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο  κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πξνψζεζεο αιιά θαη 

άιισλ πξνζσπηθψλ ηνπο θηλήηξσλ.  

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην φηη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο είλαη φηη δηαζέηνπλ κηα ζαθή αληίιεςε 

γχξσ απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, ηα νπνία θαη ελζσκαηψλνπλ ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα επηβεβαίσζε ηηο δηαπηζηψζεηο άιισλ εξεπλεηψλ 

σο πξνο ηνλ αλαζηαιηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε κε θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ ηεο ΠΔ ζην 

λα ηελ εηζάγνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα ιεθζεί ππφςε ζηελ ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο δεχηεξνο 

παξάγνληαο ν νπνίνο αλαδείρζεθε είλαη ε πίζηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ε εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Χζηφζν ν πην ζπνπδαίνο 

παξάγνληαο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη νη αλεζπρίεο ηνπο γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη φηη ε ΠΔ 

απνηειεί κηα επθαηξία έκπξαθηεο έθθξαζεο ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

αλαρξνληζηηθφ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΠΔ απνηειεί φρεκα 

πξνψζεζεο ηεο αιιαγήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.   

Ζ επφκελε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ηεο Παπαλανχκ, (1998) θαη 

ζθνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 

ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξφιεςε ή / θαη ζηελ επίιπζή ηνπο. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηειείην απφ εθπαηδεπηηθνχο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη σο κεζνδνινγία επηιέρζεθε ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο επηζθφπεζεο κε εξσηεκαηνιφγηα.  

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη ιεηηνχξγεζαλ σο γλψκνλεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θηλήζεθαλ ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν ήηαλ 

ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα. ε 

δεχηεξν επίπεδν δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ 

άπνςε δηδαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθαλ:  

 ην πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη γηα ηελ ΠΔ θαη ζε πνην βαζκφ έρνπλ αζρνιεζεί 

κε απηήλ  
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 νη παξεκβάζεηο ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία, ζρεηηθά µε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

 νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφιεςε ή/θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ   

 νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ελλννχλ ή 

δπζθνιεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη φζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ ζηφρσλ ηεο. Δθεί 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ελεκέξσζε – ελαζρφιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ΠΔ, ηα νπνία δείρλνπλ φηη έλα 40% ηνπ δείγκαηνο είρε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε θαη κφιηο ην 20% είρε αζρνιεζεί κε ηελ ΠΔ, κε ζαθέο πξνβάδηζκα ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο (53% έλαληη ηνπ 40% ησλ 

γπκλαζίσλ θαη 30% ησλ ιπθείσλ). Όζνλ αθνξά ην θαηά πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ αλαθνξέο ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ή φρη ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά θαζψο έλα 90% απαληά 

θαηαθαηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, σο 

επί ην πιείζηνλ, απφ ηα Μαδηθά Μέζα Δλεκέξσζεο θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ 

επηζηεκνληθά άξζξα θαη βηβιία. Γεληθά απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε ΠΔ 

ελδηαθέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αξθεηνί, αθφκε θαη ρσξίο επηκφξθσζε, 

εκπινπηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην πεξηβάιινλ.  

Αλαθνξηθά κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην ζρνιείν ζηελ πξφιεςε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαηαγξάθνληαη 

απφ ηηο αλάινγεο απαληήζεηο, δείρλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε (95%) θαη ζην ίδην  πνζνζηφ 

απαληνχλ ζεηηθά θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο ΠΔ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ρεηηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεδφλ νη κηζνί ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη πηζηεχνπλ φηη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο. Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ 

φηη νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ ΠΔ είλαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ηα ζρεηηθά καζήκαηα θαη νη ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο.  

Αληηζέησο αξλεηηθνί παξάγνληεο είλαη ην αλειαζηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

θαη ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο, ε ειιηπήο 

ζρνιηθή ππνδνκή θαη ηέινο ε απνπζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ. ε γεληθέο γξακκέο ε 

έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο είλαη 

ελεκεξσκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Έρνπλ 

δηάζεζε λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο πξνο απηφ ην ζθνπφ κέζσ ηεο πεπνίζεζεο ηνπο φηη ην 

ζρνιείν είλαη θνξέαο αγσγήο ηεο λέαο γεληάο.  

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί, Γνχπνο (2001) δηεξεπλά ηηο δπζθνιίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ ή ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζην 

ζρνιείν. ηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ:  
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 Να αμηνινγήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο νη νπνίνη ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ µε πξνγξάκκαηα ΠΔ 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Να πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηηο δπζθνιίεο πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ΠΔ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 1094 εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο πεξηνρή ηεο έξεπλαο 

απνηεινχζε φιε ε επηθξάηεηα. Χο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, 

ζην νπνίν παξαηίζεληαη δεθαπέληε πηζαλέο δπζθνιίεο θαη ππήξρε ρψξνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη άιισλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πην κεγάιε 

δπζθνιία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ απνηεινχζε ε δπζθακςία ηνπ 

σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Άιιεο δπζθνιίεο ήηαλ ε έιιεηςε σξψλ 

ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ, ε έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ βηβιηνζεθψλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ε 

έιιεηςε ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά µε ηελ 

ΠΔ, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ΠΔ, ε έιιεηςε 

θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Απφ ηηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξνέθπςαλ θαη άιιεο πξφζζεηεο δπζθνιίεο νη νπνίεο ήηαλ 

ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ, ε επζχλε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, ε δπζθακςία ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πξαγκαηνπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ΠΔ αλάινγα µε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έδεημαλ φηη επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηδηφηεηα, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο, ηε κεηεθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαζψο θαη απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα νη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδνπλ 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ ηελ αδηαθνξία ησλ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ έιιεηςε σξψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ, απφ ηε δπζθακςία ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη απφ ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Φαίλεηαη επίζεο φηη ε αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα µε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ είλαη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο γηα ηνπο θαζεγεηέο απ' φηη γηα ηνπο δαζθάινπο. Όζνλ 

αθνξά ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε, θαζψο θαίλεηαη 

φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο απφ ηελ αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ, απφ ηα πξνβιήκαηα µε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, απφ ηελ 

έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη απφ ηελ έιιεηςε 

θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Ζ ειηθία επίζεο επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία εθπαηδεπηηθνί (θπξίσο φζνη είλαη απφ 41-50 ρξνλψλ) ζπλαληνχλ πην κεγάιε 

δπζθνιία εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θαηφπηλ 

ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηειεπηαία ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί µε αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο (θπξίσο φζνη έρνπλ 11-20 ρξφληα) 

βξίζθνπλ  δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη απφ 

ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα κνξθή κεηεθπαίδεπζεο ή 

επηκφξθσζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο  αξρηθά απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην 

δηεπζπληή, απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη θαηφπηλ απφ 

ηελ αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ κεηαβιεηή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή εξγαζίαο δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο θαη εµηαζηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ζην 

ιεθαλνπέδην Αηηηθήο θαίλεηαη λα ζπλαληνχλ πην κεγάιεο δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ην ζεζκφ ηεο ΠΔ, απφ ηελ έιιεηςε ζεσξεηηθήο 

θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο ζρεηηθά µε ηελ ΠΔ, απφ ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, απφ ηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ΠΔ, απφ 

ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ βηβιηνζεθψλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαζψο θαη απφ ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ. Φαίλεηαη επίζεο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζε κεγάια αζηηθά 

θέληξα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο µε ηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή, 

απφ ηελ αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ  θαζψο θαη απφ ηα 

πξνβιήκαηα µε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

Σελ ίδηα ρξνληά εληνπίζηεθε κηα αθφκε έξεπλα ηεο Γαζθνιηά, (2001). θνπφο 

απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλαδήηεζε, επάλσ ζηε βάζε ηεο πξνζσπηθήο νπηηθήο θαη 

ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνηλψλ αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ, 

µε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

ζηελ ΠΔ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Σν δείγκα απηήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ 15 εθπαηδεπηηθνί 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Αζελψλ, νη νπνίνη 

αζρνινχληαη κε ηελ ΠΔ. Ζ έξεπλα αθνινχζεζε ηε κεζνδνινγία ηεο κέγηζηεο 

δηαθνξνπνίεζεο κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξαδέρεηαη φηη αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα ηα νπνία νθείινληαη  θαηά 

κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη ε ΠΔ απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, ε νπνία 

παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ηεο αξρψλ αιιά θαη ηελ 

έιιεηςε επηκφξθσζεο. Σν είδνο θαη ε έθηαζε ησλ δπζθνιηψλ ζρεηίδνληαη κε ην 

βαζκφ εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΠΔ θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο 

εηδίθεπζε. πγθεθξηκέλα κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 
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κηθξφηεξε εκπεηξία θαη πξνέιεπζε απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ή επηζηήκεο ηεο 

αγσγήο. Σα είδε ησλ δπζθνιηψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξείο πεξηνρέο α) ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο καζεηέο, β) ηα ζηάδηα εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ΠΔ θαη γ) εμσηεξηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Ζ έξεπλα ηεο ππξνπνχινπ, (2001) είρε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ δηαηχπσζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο ελλνηνινγηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ΠΔ ψζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο λα:  

 απνθηήζνπλ ζπγθξνηεκέλεο νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο  

 επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα θψδηθα ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ζηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ   

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απάξηηζαλ 119 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Έβξνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΠΔΚ ή ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία κε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε θαη ην εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην.   

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ πξνέθπςε ηδηαίηεξε δηαθνξά ζηηο 

απφςεηο ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ αληίζεηα 

θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν πεξηνρψλ σο πξνο 

ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Αηηηθήο, σο πξνο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζηελ επαξρία 

είλαη εληνλφηεξεο αιιά θαη σο πξνο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ε νπνία επηζεκάλζεθε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αηηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη αξθεηά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, πηζηεχνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο φηη ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ε πξφθιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε επηκφξθσζε ηνπο ζε ζέκαηα ΠΔ απνηεινχλ 

θίλεηξα γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηελ ΠΔ. Αληηζέησο, πηζηεχνπλ φηη ε εξγαζία 

εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε έιιεηςε ρξφλνπ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαξθνχο επηκφξθσζεο αιιά θαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο ηεο ΠΔ είλαη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο.  

Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, ππνζηήξημε ηεο 

ΠΔ κε επηκνξθσηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ, ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ αιιά θαη επηθνπξηθή βαζκνιφγεζε ηνπο, 

έληαμε ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ΠΔ, ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο ζην ππφ κειέηε 

ζέκα, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο άκεζνπ ελδηαθέξνληνο θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 Ζ έξεπλα ησλ Ληάθνπ, Γθνχζηα-Ρίδνπ, Γέηζε θαη Ακπειηψηε, (2004), 

αθνξνχζε ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο 
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απνηέιεζαλ 61 εθπαηδεπηηθνί ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο 

απνηέιεζε ε ελαζρφιεζε πνπ είραλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη νη αλαθνξέο πνπ έθαλαλ 

ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, βαζηζκέλεο ζηηο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθε εξσηεκαηνιφγην.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, απφςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο ΠΔ 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα: 

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αξρέο, ηηο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ην ζχγρξνλν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

δηδάζθεη ΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΠΔ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηνλ 

ηξφπν πινπνίεζεο ηεο ΠΔ, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνληαη πην ζεηηθέο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη ε απνπζία θαηεπζπληήξηαο γξακκήο απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε αηηία 

ηεο έιιεηςεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε απνπζία θαηεπζπληήξηαο 

γξακκήο απφ ηελ Πνιηηεία, ελψ αηηία γηα ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζεσξνχληαη νη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε νη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επηηπρία 

ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν 

βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ. αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΠΔ θαη ην 

γεγνλφο φηη αληηιακβάλνληαη ηνλ ζχγρξνλν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φηη νη 

δπζθνιίεο θαη νη ειιείςεηο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν µε ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο.  

Ζ έξεπλα ησλ Βαρηζεβάλνπ, Παπαδνπνχινπ θαη Παξαζθεπφπνπινπ, (2005), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη σο δείγκα 

επηιέρζεθαλ 140 εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη είραλ 

πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη σο  εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε πξνγξάκκαηα ΠΔ πξνο αλίρλεπζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Με ηνλ φξν πξνθίι εθηφο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ελλννχληαη 

θαη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζθάισλ (ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πεγψλ, 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη αμηαθφ ππφβαζξν).   
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΠΔ είλαη γπλαίθεο, κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο θαη 

κεγάιεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Τςειφηεξν παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν έλαληη ησλ δαζθάισλ κε ζπνπδέο βαζηθνχ 

επηπέδνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ αιιά φρη γηα επηθνηλσλία (κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή κε άιια ζρνιεία) γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο. ρεηηθά κε ην ηδενινγηθφ ηνπο ππφβαζξν νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

έρνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ΠΔ ελψ απφ ηελ άιιε δελ έρνπλ θακία ζπκκεηνρή 

ζε πεξηβαιινληηθά δξαζηήξηεο νξγαλψζεηο.  

ηελ έξεπλα ησλ Γεκεηξίνπ θαη Εαραξηάδνπ, (2005) ην δείγκα απνηέιεζαλ 80 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ 

Έβξνπ (15 λεπηαγσγνί θαη 65 δάζθαινη). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ πνηνηηθή 

θαη ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο έγηλε κε ζηξσκαηνπνίεζε, ηα θξηηήξηα ηεο νπνίαο ήηαλ ε ζρνιηθή βαζκίδα 

φπνπ ππεξεηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί (λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ) θαη ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ΠΔ ζην ζρνιείν. 

 θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ΠΔ ζην ζρνιείν. Δηδηθφηεξα, ν εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο 

ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πεξηβαιινληηθή, παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε απηφ. Σα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εζηίαδαλ  ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Ζ ζέζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε: ηξφπνη 

εθαξκνγήο, παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ζηεο 

ζηελ πξάμε 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν: 

ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη θαη παηδαγσγηθέο κέζνδνη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

ΠΔ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηνλ πξψην άμνλα θαλεξψλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΠΔ νξκψκελνη απφ πξνζσπηθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο, παηδαγσγηθνχο αιιά θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Δπηζπκνχλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, λα ηνπο 

δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Βαζηθά 

θίλεηξα γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ ΠΔ είλαη επίζεο ε δηδαζθαιία κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ΠΔ. Χο πεξηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΠΔ αλαγλσξίδνληαη, ε αλεπαξθήο νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ν 
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κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε, αιιά θαη ειιηπήο θαηάξηηζε ζε ζρεηηθά 

ζέκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξίην άμνλα ε επηθξαηέζηεξε παηδαγσγηθή κέζνδνο γηα ηελ 

πινπνίεζε  πξνγξακκάησλ ΠΔ θαίλεηαη λα είλαη ε κέζνδνο Project θαη αθνινπζνχλ 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε κειέηε πεδίνπ, ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηα παηρλίδηα 

ξφισλ θαη ε ζπδήηεζε.  

Ζ επφκελε έξεπλα ησλ Αγγειίδνπ θαη Κξεηηθνχ, (2005) δηεξεπλά ηηο αηηίεο 

δηαθνπήο ηεο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΠΔ. Χο δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.) Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθφςεη ηελ ΠΔ κεηά απφ θάπνηα ρξφληα πινπνίεζεο. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν θάζεηο θαη βαζίζηεθε ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο: α) ζηα αξρεία ηεο Γ/λζεο θαη β) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

πινπνηνχζαλ ηελ ΠΔ, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Μεηά ηελ 1ε θάζε ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςε ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ 167 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη πινπνίεζαλ 

πξφγξακκα ΠΔ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2000-2001 έσο 2004-2005 θαη 

δηέθνςαλ.  

θνπφ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δηαθνπή θαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη ιφγνη απηνί 

ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ηεο ΠΔ ζην ζρνιείν ηεο επνρήο πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα επηδηψθεη:  

 λα δηεξεπλήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ΠΔ ζηε Γ.Γ.Δ. Αλαη. Αηηηθήο 

(πφζα ζρνιεία, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζηελ ΠΔ, πνηα είλαη ε 

ηάζε κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαηά ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα (4) έηε απφ ηε έλαξμε ηεο έξεπλαο) 

 λα θαηαγξάςεη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχζαλ ηελ ΠΔ αιιά 

δηέθνςαλ (πξνζσξηλά ή κφληκα) 

 λα θαηαγξάςεη θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηελ ΠΔ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηαθφπηνπλ 

 λα δηεξεπλήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα θαηλνηφκα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Πνιηηηζηηθά, Αγσγήο Τγείαο, 

Δπξσπατθά) 

Απφ ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ΠΔ δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ ην πνζνζηφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ είραλ 

εκπιαθεί ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ ήηαλ αξθεηά κεγάιν (33,3% ή ην 1/3 ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ), ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ πνιχ κηθξφ (4,3%).  

Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηψλεηαη 

φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη γπλαίθεο, άλσ ησλ 40 εηψλ, πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

Γπκλάζηα, κε πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο (άλσ ησλ 15 εηψλ), δελ είραλ 
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κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νχηε επηκφξθσζε ζηελ ΠΔ. Όζνη απφ απηνχο είραλ 

επηκφξθσζε δηαπηζηψλεηαη φηη ε επηκφξθσζε απηή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

ηνπο Τπεχζπλνπο ΠΔ. Οη κηζνί πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη νη άιινη κηζνί, ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ.  

Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξφηη δηέθνςαλ 

(κφληκα ή πξνζσξηλά) ηελ ΠΔ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεηηθή ηξνθνδφηεζή ηνπο κε λέεο 

παηδαγσγηθέο ηδέεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ, θαζψο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο κε ηηο ηδέεο απηέο. Χο θίλεηξα ζπκκεηνρήο 

αλαγλσξίδνληαη θπξίσο ηα «παηδαγσγηθνχ ηχπνπ», πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαηλνηφκν 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ (κεζφδνπο, δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΠΔ) θαη αθνινπζνχλ 

ηα θίλεηξα κε «νξζνινγηθή αηηηνιφγεζε» πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη δηαθνπήο 

είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ΠΔ εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηα πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ (ζηάζε δηεπζπληή θαη 

ζπλαδέιθσλ απέλαληη ζηελ ΠΔ θ.ά.).  

Σέινο έλα πνζνζηφ 15,7%, εκθάληζε ηάζε κεηαθίλεζεο πξνο άιιε θαηλνηφκν 

δξάζε, ηελ νπνία εληζρχεη θαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί (22%) πνπ είραλ 

δηαθφςεη ηελ ΠΔ, πινπνίεζαλ θάπνηα άιιε θαηλνηφκν δξάζε (Πνιηηηζηηθά, Αγσγή 

Τγείαο, Δπξσπατθά) ην επφκελν έηνο. Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία (78,6%), δείρλεη λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε γεληθά ζηηο θαηλνηνκίεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαηνινγία ή 

ην αληηθείκελν πνπ απηέο δηαπξαγκαηεχνληαη.  

Ζ επφκελε έξεπλα ησλ Αγγειίδνπ θαη Κξεηηθνχ, (2006) δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο 

ζπκκεηνρήο θαη ηα εκπφδηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΠΔ ζηελ 

ίδηα πεξηνρή. Μπνξεί λα εηπσζεί ινηπφλ πσο ε έξεπλα απηή είρε ηελ αθξηβψο 

αληίζηξνθε ινγηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη άξα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο. Γείγκα 

ηεο έξεπλαο ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη δηαθνξεηηθφ θαη απαξηίδεηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Αλαη. Αηηηθήο πνπ πινπνηνχζαλ πξνγξάκκαηα 

ΠΔ, γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ α) λα εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ζπζηεκαηηθή εκπινθή κε ηελ ΠΔ θαη β) λα θαηαγξάςεη, λα 

δηεξεπλήζεη θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζηελ ΠΔ αιιά θαη ηα εκπφδηα 

πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν θαη γ) λα ζπζρεηίζεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ κε απηψλ πνπ δηαθφπηνπλ.  

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ειάρηζηνη είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ εκπινθή κε ηελ ΠΔ (5%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δηεχζπλζεο θαη αθφκα κηθξφηεξν φζσλ είραλ εκπινθή (1%). 

Παξαηεξήζεθε δειαδή πεξηνξηζκέλνο ραξαθηήξαο ηεο ΠΔ θαη ε πεξηζηαζηαθή/κε 

ζπζηεκαηηθή εκπινθή ηνπο. Ο ζηαζεξφο ππξήλαο εθπαηδεπηηθψλ κε ζπζηεκαηηθή 
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εκπινθή άγγηδε κφιηο ην 1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη ηα ίδηα πεξίπνπ ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ε πιεηνςεθία 

ππεξεηνχζε ζε Γπκλάζηα, ήηαλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, είραλ πνιιά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (άλσ ησλ 15 ρξφλσλ) θαη δελ είραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νχηε 

επηκφξθσζε ζηελ ΠΔ. Οη βαζηθνί ιφγνη ζπκκεηνρήο ήηαλ ην παηδαγσγηθφ πιαίζην 

ηεο ΠΔ, ελψ σο θπξηφηεξν εκπφδην εκθαληδφηαλ ε αλειαζηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν πινπνηείηαη ε ΠΔ.  

Δηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη θχξηνη ιφγνη 

ζπζηεκαηηθήο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΠΔ είλαη «παηδαγσγηθνχ ηχπνπ», 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ θαη ηνλ θαηλνηφκν παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ΠΔ θαη αθνινπζνχλ νη ιφγνη «πεξηβαιινληηθνχ ηχπνπ». Χο θπξηφηεξν εκπφδην πνπ 

ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζπζηεκαηηθή εκπινθή ζηελ ΠΔ, παξνπζηάδεηαη ε 

ζέζε ηεο ΠΔ ζην ζρνιείν θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηή εθαξκφδεηαη θαη αθνινπζεί ην 

εκπφδην ηεο έιιεηςεο ζεζκηθήο ζηήξημεο ηεο ΠΔ θαζψο επίζεο ην θνηλσληθφ πιαίζην. 

Σέινο σο εκπφδην αλαγλσξίδεηαη ε αδηαθνξία θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε 

ζπλαδέιθνπο. 

Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ησλ Καξνχληδνπ θαη Φιεβάξε, 

(2007) αθνξά ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΠΔ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαλ ή είραλ αζρνιεζεί µε ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΠΔ ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

Αξγνιίδαο θαη σο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Ο ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ δηηηφο: 

 λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζηελ ΠΔ εθφζνλ ε 

έιιεηςε ηνπο πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ 

 λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΠΔ 

Απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πηνζεηνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο γλψζεηο ζηελ ΠΔ. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πνιιψλ θαη ζε 

επξεία θιίκαθα δηαθνξνπνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ µε ηελ ΠΔ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αζρνινχληαη µε απηή. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλάγθεο πνπ δειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο φηη 

έρνπλ αθνξνχλ ηφζν ζε γλψζεηο γηα ζέµαηα ζπλαθή µε ηελ ΠΔ φζν θαη ζε ηθαλφηεηεο 

ηνπο ζρεηηθέο µε δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ΠΔ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο ΠΔ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ πξψηε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη ηθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη µε ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 
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δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο µε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Αθνινπζνχλ νη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα µε ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή ηεο ΠΔ 

θαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαπηζηψζεθε επίζεο 

φηη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζηελ ΠΔ επεξεάδνληαλ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθή επηκφξθσζε θαζψο θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΠΔ, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία 

ηνπο. 

Αθνινπζεί ε έξεπλα ησλ Νηηβέξε, ηαγηάλλε, Λνχθα θαη Γθαικπνγθίλε 

(2008). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 68 δηεπζπληέο, 43 πξσηνβάζκηαο θαη 25 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ 

ηνπ δείγκαηνο ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αεηθνξίαο, ζηελ 

πινπνίεζε θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ, ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο µέζσ ησλ λέσλ βηβιίσλ θαη ην πξφγξακκα 

“Καιιηζηψ”. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηεπζπληέο 

ηνπ λνκνχ Λάξηζαο, δειψλνπλ γλψζηεο ηνπ φξνπ «Αεηθνξία», αιιά παξφια απηά 

εκθαλίδνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ εηξήλε, ηελ αλεξγία θαη ηε δηθαηνζχλε ζηηο 

ηειεπηαίεο ηνπο επηινγέο σο ζέµαηα θαηάιιεια γηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαη θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο 

επηκφξθσζεο. Γηα ηε µε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο, ζεσξνχζαλ 

φηη θπξίσο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλδπαζκφ  

µε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηελ ΠΔ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ είζνδν ηεο ΠΔ ζηα ζρνιεία. Μηθξφ δείγκα ησλ δηεπζπληψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

(9,5%), ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθφ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ λέσλ βηβιίσλ γηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, µε αθνξκέο γηα αλαθνξέο ζε 

ζέµαηα Αεηθνξίαο. Οη δηεπζπληέο ηεο πξσηνβάζκηαο, ζεσξνχζαλ φηη ε δηάρπζε ηεο 

ΠΔ/Αεηθνξίαο ζε φια ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη δξάζεηο, ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο 

φθεινο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πεξηζζφηεξν, απφ φηη ε δεκηνπξγία πξναηξεηηθνχ 

ή μερσξηζηνχ καζήκαηνο ΠΔ. 

ηελ επφκελε έξεπλα ησλ Γήκνπ θαη Γαζθνιηά, (2010) ζπκκεηείραλ είθνζη 

(20) εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Αζελψλ, πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη ην εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

Ζ έξεπλα είρε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ΠΔ, ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζσ 

ηεο ΠΔ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ 

αλαδεηθλχεηαη θπξίαξρε (9/20), ελψ αθνινπζνχλ ε εθπαηδεπηηθή (8/20) θαη ζε 
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κηθξφηεξν βαζκφ ε πεξηβαιινληηθή (3/20). Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ηαχηηζαλ  

ηελ ΠΔ πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαλεσηηθή θαη κεηαξξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζην 

ζρνιείν. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί επίζεο ζεσξνχζαλ φηη ππάξρεη κεγάιε 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηελ ΠΔ θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαζψο πηζηεχνπλ φηη 

ηφζν ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φζν θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ ΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε ε αληίιεςε πεξί «εζηθήο» δηάζηαζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη 

άιισλ εηδψλ ζθέςεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε ζπζηεκηθή ζθέςε θαη άιιεο. 

Ζ ηειεπηαία έξεπλα πνπ εληνπίζηεθε θαη αθνξά ζηελ ΠΔ είλαη ηνπ Γηαλλίξε, 

(2012), ε νπνία είρε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκφ ησλ 20 ρξφλσλ 

ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΔ. πγθεθξηκέλα, επηρεηξεί αθελφο λα εθηηκήζεη ηελ 

επίδξαζε ηεο ΠΔ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ λα αμηνινγήζεη ην έξγν 

ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Χο δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί 50 ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 50 ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο απφ φιε 

ηελ επηθξάηεηα.  

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ηεο 

ΠΔ, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ ΠΔ πνιχ ζεκαληηθή, ην 98% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηνχζε πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ΠΔ ή Αεηθνξίαο. Σν 

64% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πίζηεπε φηη ε ΠΔ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθή. Χζηφζν κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ αλέιαβε λα πινπνηήζεη 

πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη απφ απηνχο ην 97% ζπλάληεζε δπζθνιίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχζαλ επίζεο φηη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ πξνζθέξεη πνιιαπιέο 

εθπαηδεπηηθέο σθέιεηεο (πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε κεγαιχηεξε πξνζπκία ζην 

ζρνιηθφ κάζεκα). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πξφγξακκα ΠΔ πίζηεπαλ φηη 

ηνπο βνήζεζε αξθεηά ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε πιεηνςεθία ηνπο 

ην επαλέιαβε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο.  

3.3. Έξεπλεο γεληθνύ πεξηερνκέλνπ 

Ζ κφλε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ εληνπίζηεθε είλαη απηή ησλ 

ππξνπνχινπ, Αλαζηαζάθε, Γειεγηάλλε, Κνχηξα θαη Μπνχξα, (2007) κε ηίηιν 

«Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε». Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε ζπλέληεπμε. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ: 

• Γηνηθεηηθά θαη Δπηζηεκνληθά ηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο: Γηεπζπληέο/ηξηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ (90), ρνιηθνί χκβνπινη (99) θαη 

Τπεχζπλνη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (155) 
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• Γηεπζπληέο/ηξηεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ (97) (ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνηεο ήηαλ 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο), εθπαηδεπηηθνί (971), καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ' θαη η' Σάμεο 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (811), καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ (412) θαη καζεηέο/ηξηεο 

Γεληθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (357) 

• Γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο 

(1172). 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ 

Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ν βαζκφο δηάρπζεο ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην βαζηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα. Με βάζε απηφ νη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ήηαλ ηξείο θαη απνηέιεζαλ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο 

έξεπλαο. Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ζηε ιεηηνπξγηθή δηεηζδπηηθφηεηα ησλ 

Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζην 

αλ ν αξηζκφο ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. Ο δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο είρε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πινπνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ, ζπγθεθξηκέλα αλ ε πινπνίεζε ηνπο 

επεξεάδεη/βειηηψλεη (α) ηε ζηάζε καζεηψλ ζε ζέµαηα µε ηα νπνία αζρνινχληαη, 

φπσο πεξηβαιινληηθά, πγείαο, θ.ά., θαη (β) ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ζηε βησζηκφηεηα ησλ Καηλνηφκσλ 

Πξνγξακκάησλ δειαδή ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ ελδερνκέλσο δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή δηεηζδπηηθφηεηα  

θαηαιήγνπλ ζηελ χπαξμε δπν δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηειάκβαλε φζνπο ζεσξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ σο 

έλα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ ζεσξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπο φρη απιά 

σο επηθνπξηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά σο αλαγθαία θαη αδηάξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν. Απηή ηε δεχηεξε ζεψξεζε είραλ 

θπξίσο εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα, καζεηέο, γνλείο, 

ρνιηθνί χκβνπινη θαη θπξίσο νη Τπεχζπλνη ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Γηαπηζηψζεθε επίζεο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φηη ηα ΠΓ 

θαιιηεξγνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε επίθαηξα θαη 

ζεκαληηθά ζέκαηα, έρνπλ παηδαγσγηθή επειημία, δηεπξχλνπλ ηα γλσζηηθά πεδία ησλ 

καζεηψλ θαη βνεζνχλ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε λένπο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.  

ρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ, 

παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ δπζρέξαηλαλ ηε ιεηηνπξγηθή 

δηεηζδπηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί σο πξσηαξρηθνχο ιφγνπο κε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ηε 

έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηελ απνπζία νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, ην 

αλειαζηηθφ Α.Π.. ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηελ πινπνίεζε ησλ 
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θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ εθηφο ηνπ Χ.Π. θαη ηελ ειιηπή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ, σο 

πξνηεξαηφηεηεο παξνπζηάδνληαη ε επηκφξθσζε γηα ηε θηινζνθία θαη ηε κεζνδνινγία 

ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο, ε εμεχξεζε ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ 

Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ κε απηήλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε 

επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο πάγηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπο.  

3.4. πκπεξάζκαηα  

Οη έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην έρνπλ ζαλ αληηθείκελν 

ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα ΠΓ. Απφ ηε 

κειέηε ησλ εξεπλψλ θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έρεη ζαλ 

αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ίζσο εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απηή ε θαηεγνξία πξνγξακκάησλ ζεζκηθά εηζήρζε λσξίηεξα απφ ηα 

ππφινηπα ΠΓ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ελψ ππάξρεη έλα ζπλερφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο ΠΔ, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξείηαη έλα θελφ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ΠΓ ζην ζχλνιν 

ηνπο ή κεκνλσκέλα ζηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο/ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ζην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ θαηαγξάθεηαη ε απνπζία 

έξεπλαο κεηά ην 2012. 

 Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ εξεπλψλ παξαηεξήζεθε φηη κειεηήζεθαλ 

θπξίσο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ θαηέγξαςαλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία δηαθαίλεηαη 

φηη ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο, κέζεο ειηθίαο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Δπηπιένλ 

νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη θαη πην ζεηηθέο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ. Ζ κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Πξσηνβάζκηα. 

 ρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ησλ εξεπλψλ παξαηεξήζεθε έλα 

επαλαιακβαλφκελν ηξίπηπρν πνπ αθνξνχζε αξρηθά ζηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ έλλνηα ηεο ΠΔ, ζηε ζπλέρεηα ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη γεληθφηεξα ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ είλαη απνηξεπηηθνί. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ε αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο 

ηνπο.  

Απφ ηε κειέηε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ εξεπλψλ δηαθαίλνληαη θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξακέλνπλ ίδηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζπλνςίδνληαη 

θπξίσο ζηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ 

πιαηζίνπ πινπνίεζεο (ηδηαηηέξσο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη 

είραλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ΠΔ, έρνληαο ζαθή αληίιεςε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σε ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία γηα ην 

ειιεληθφ ζρνιείν θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πηνζέηεζαλ ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο ΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή. Χζηφζν ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πινπνίεζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα παξέκεηλε ζεκαληηθά ρακειφο. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη θπξηαξρεί ην πξνζσπηθφ, παηδαγσγηθφ, εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη αθνινπζεί ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ 

θαηαγξάθνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, ε 

αλεπαξθήο νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δπζθνιία 

κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ, νη ζηάζεηο/αδηαθνξία ησλ ζπλαδέιθσλ. Χο δπζθνιίεο 

θαηαγξάθνληαη αθφκα ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο επίζεο ε αθαηαιιειφηεηα 

ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απφ ηελ 

Πνιηηεία.  

εκαληηθά επξήκαηα πνπ απαληψληαη ζε θάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο είλαη ε 

πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ε ΠΔ απνηειεί έκπξαθηε ακθηζβήηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ φρεκα 

πξνψζεζεο ηεο αιιαγήο θαη φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ΠΔ. Δπηπιένλ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ 

φηη ηα λέα ζρνιηθά βηβιία δελ πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθφκελεο χιεο αιιά θαη φηη ε δηάρπζε ηεο ΠΔ ζε φια ηα καζήκαηα ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ φηη έλα μερσξηζηφ κάζεκα ΠΔ.  

Σέινο, κε εμαίξεζε ηελ έξεπλα πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ΠΓ, 

θαηαγξάθεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ε έιιεηςε δηεξεχλεζεο ηεο ζέζεο ησλ 

ΠΓ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηεο 

αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηνπο, ηεο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο αληαιιαγήο 

θαιψλ πξαθηηθψλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1. Δηζαγσγή 

Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί έρεη ζαλ ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ 

θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ 

έξεπλα θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεζνδνινγηθή πνξεία πνπ επηιέρζεθε θαζψο θαη νη ιφγνη 

επηινγήο ηεο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ε δνκή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πιηθνχ θαη αθνινχζσο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ δεηγκαηνιεςίαο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

παξνπζίαζε ζεκάησλ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο.  

4.2. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Μέζα ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αιιά θαη ζηνλ απφερν ηεο ςήθηζεο ηνπ 

λφκνπ 4547/18 γηα ηηο Γνκέο Δθπαίδεπζεο πνπ αληηθαζηζηά ην ππάξρνλ πιαίζην ηεο 

ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΓ κε ηε κείσζε ησλ Τπεχζπλσλ  ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ Κέληξσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο απφ ηα Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί κηα απνηίκεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηά επέθεξαλ ή φρη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ παξνχζα έξεπλα 

ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΓ 

ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα έρεη ζαλ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε:  
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α) ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΓ  

β) ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο επαγγεικαηηθή εμέιημε.  

Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΠΓ, ε νπνία  ζα νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε κεγαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Με βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ησλ 

ΠΓ, ην πεξηερφκελν, ηε ζηνρνζεζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζήο ηνπο; 

2. Πνηεο νη είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(βησκαηηθή/αλαθαιππηηθή/ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δηαζεκαηηθφηεηα θαη  

δεκηνπξγηθφηεηα) θαη ην βαζκφ πηνζέηεζήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πξαθηηθή;   

3. Πνηνη παξάγνληεο/θίλεηξα επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

πινπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνηα 

πξνβιήκαηα/δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο;  

4. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζχλδεζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε; 

5. Πνηα απφ ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα θαη πνηνη νη 

ιφγνη επηινγήο ηνπο; 

 

4.3. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε    

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα έξεπλα ν θάζε εξεπλεηήο δηαιέγεη λα εθαξκφζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, κηα νξηζκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, σο ηελ πην θαηάιιειε 

γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηά, κε θξηηήξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

επξχηεξν επηζηεκνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ ιφγν (Λακπίξε-Γεκάθε, 1986).  
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη είλαη βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ςπρνηερληθά ηεζη, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην, ε 

ζπλέληεπμε θ.ι.π. (Γεκεηξφπνπινο, 2004). Οη εξεπλεηέο δηεμάγνπλ δεηγκαηνιεπηηθέο 

έξεπλεο γηα λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηελ πεξηγξαθή ή ηελ 

εξκελεία θάπνησλ δεηεκάησλ (Υαιηθηάο, Μαλσιέζνπ, & Λάινπ, 2015). Μέζα απφ 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη 

αζρνινχληαη κε ηα ΠΓ. Πξφθεηηαη γηα κηα εκπεηξηθή δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε γηα 

ηελ νπνία επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ αλψλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο επηρεηξεί λα δψζεη 

απαληήζεηο πάλσ ζην ζέκα πνπ βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

επηιέρζεθε θαζψο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζεγγίζεη ηνλ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκφ ζθνπεχνληαο λα ειέγμεη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή ηα 

εξσηήκαηα πνπ κειεηά ζηελ έξεπλα ηνπ (Κνξξέο, 2013). Ζ πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζαλ 

ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, κε ηε ρξήζε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο παξαηήξεζεο 

επηδηψθνληαο ηα απνηειέζκαηα λα γεληθεπηνχλ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ.  

Χο εξγαιείν επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

κηαο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ζηελ νπνία απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην 

εξσηεκαηνιφγην θξίζεθε θαηαιιειφηεξν, γηαηί ζεσξήζεθε αλαγθαία ε ρξήζε ελφο 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε ηα 

ππνθείκελα λα δψζνπλ αληηθεηκεληθέο θαη ακεξφιεπηεο απαληήζεηο. Δπίζεο, ην 

εξσηεκαηνιφγην, απνηειεί έλα εξγαιείν κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ηνπο εξσηψκελνπο λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε 

άλεζε θαη ειεπζεξία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Bell, 2001) θαη απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην κε 

ζθνπφ ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαγξαθή εμεηδηθεπκέλεο θαη ζρεηηθήο κε έλα ζέκα 

πιεξνθφξεζεο κε αξθεηή αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα (Ρφληνο & Παπάλεο, 2006). 

Δπηπιένλ, ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δνθηκαζηεί θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα 



60 
 

λα αθνινπζήζεη ε θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε, έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο ηνπ λα είλαη 

ζηνρεπκέλεο θαη ηα απνηειέζκαηα λα είλαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα (Επγνχξε, 2005).  

4.4 Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ΠΓ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 34 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ην 

εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο δηρνηφκεζεο (ΝΑΗ/ΟΥΗ), ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο αθνινπζνχλ ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα ηεξάξρεζεο (θιίκαθα Likert) θαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, αληηζηνηρνχλ ζε: 1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. 

Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ. Ζ θιίκαθα ηεξάξρεζεο επηιέρζεθε επεηδή βνεζάεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κέηξεζε ελλνηψλ θαη ζηελ απνηχπσζε ζπκπεξηθνξψλ, 

αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ απαληνχλ θαη δίλεη αμηφπηζηα δεδνκέλα. 

Δπίζεο επεηδή ε θιίκαθα απαξηίδεηαη απφ δειψζεηο – πξνηάζεηο, ηα ππνθείκελα είλαη 

ππνρξεσκέλα λα πάξνπλ ζέζε πάλσ ζηελ δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα θη φρη απιά λα 

δειψζνπλ ζπκθσλία ή δηαθσλία (Γεκεηξφπνπινο, 2004).  

Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο 1-9 απνζθνπνχλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ηνπο, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ, ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

θνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα. 

Οη εξσηήζεηο 10-14 αληηζηνηρνχλ ζην 5
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα είδε ησλ ΠΓ πνπ είλαη πην δεκνθηιή αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε επηινγή ηνπο. Οη 

εξσηήζεηο 15 θαη 16 έρνπλ ζθνπφ ζπιιέμνπλ απαληήζεηο ζρεηηθέο κε ην 3
ν
 



61 
 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πινπνηήζνπλ έλα ΠΓ αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα κε ηηο εξσηήζεηο 17-32 εξεπλνχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ησλ ΠΓ, ην πεξηερφκελν, ηε ζηνρνζεζία θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ην 1
ν
 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ζ εξψηεζε 33 έρεη ζθνπφ λα εξεπλήζεη ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Ζ εξψηεζε 34 δηεξεπλά ην 

4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλ νη 

ίδηνη ζπλδένπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ΠΓ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

4.5. Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηπραίν θαη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ πεξηνρψλ Γ’ Αζήλαο θαη Λάξηζαο, 

πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ΠΓ, είηε σο ζπληνληζηέο είηε σο κέιε ηεο 

νκάδαο πινπνίεζεο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θξίζεθε 

απαξαίηεην νη εξσηεζέληεο λα έρνπλ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, 

γλψζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

ε πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πηινηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην. ε απηφ ην πιαίζην ην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε 6 εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχζε. 

Καηφπηλ ηνχηνπ δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

κνηξάζηεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ e-mails θαη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

(google forms) κε ζθνπφ ψζηε ηελ επθνιφηεξε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ δχν πεξηνρψλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πεξηειάκβαλε 

κηα επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ ν ηίηινο θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ.  
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πγθεληξψζεθαλ 132 εξσηεκαηνιφγηα θαη αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ηνπο 

αξρηθά ζην πξφγξακκα Excel ησλ Windows 10 θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο κεηαθέξζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS v20 (Statistical Package 

for Social Sciences). Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αξρηθά ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ φπνπ θαη θαζνξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ, θαηφπηλ αθνινχζεζε ε πνζνηηθή ηνπο αλάιπζε κε ηε 

βνήζεηα πηλάθσλ πνπ απεηθφληδαλ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηε ζπρλφηεηα 

ηνπο.  

4.6. Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία 

Όπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ζε έλα κηθξφ αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ΠΓ. Κεληξηθφο ζηφρνο απηήο ηεο 

πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ ην ππνζχλνιν απηφ ηνπ δείγκαηνο λα εθθξάζεη ηελ άπνςε 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δηελεξγήζεθε έιεγρνο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο. Δπηπιένλ ζηφρνη ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ αιιά θαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαθξηβσζεί ην θαηά πφζνλ νη εξσηήζεηο είλαη 

θαηαλνεηέο, αλ ην εξσηεκαηνιφγην είλαη καθξνζθειέο θαη άξα θνπξαζηηθφ θαζψο 

θαη ην αλ ππήξραλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή πιενλαζκνί.  

Ζ πηινηηθή έξεπλα βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε απνζαθήληζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ θαη ζηελ θαηάξηηζε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Οη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο κειεηήζεθαλ θαη 

νδήγεζαλ ζε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα απνθηήζεη ηελ 

ηειηθή ηνπ κνξθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

5.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο φπσο εμήρζεζαλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο εξσηήζεσλ. ηελ πξψηε νκάδα αλαιχνληαη νη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, 

ηφπνο εξγαζίαο θ.α.) ελψ ζηε δεχηεξε εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θπξίσο 

εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο.  

ηελ δεχηεξε νκάδα παξαηίζεληαη πξψηα νη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα ΠΓ, γηα ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ 

πινπνηήζεη θαη πνπ πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ. Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ δείγκαηνο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα ΠΓ 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο παξαθηλνχλ αιιά θαη ηνπο εκπνδίδνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα, γηα ην αλ ηα ΠΓ 

απνηεινχλ κέζν αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε 

κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε αιιαγψλ ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε απηά. Έπεηαη ε αλάιπζε πνπ 

αθνξά ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ην βαζκφ πηνζέηεζεο ηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΠΓ ζηνπο εξσηνχκελνπο. 

5.2. Οκάδα 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Δξώηεζε 1: Φύιν  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνξνχλ ζην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ εθαηφλ ηξηάληα δπν 

(132). Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν έδεημε φηη απφ απηνχο νη δεθανρηψ 

(18) ήηαλ άλδξεο θαη νη εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο (114) ήηαλ γπλαίθεο. Σα πνζνζηά απηά 

δείρλνπλ ζαθψο κηα κεγάιε δηαθνξά ηνπ δείγκαηνο αλάκεζα ζηα δχν θχια, γεγνλφο 

ην νπνίν δελ απνδεηθλχεη απαξαίηεηα φηη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί δελ πινπνηνχλ ΠΓ 

αιιά είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζην φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

γπλαηθνθξαηνχκελν.  
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Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά θύιν                                

 πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

χλνιν 

18 

114 

132 

13,6 

86,4  

100 

 

Δξώηεζε 2: Ζιηθία 

ηνλ πίλαθα 2 απεηθνλίδνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηέο απαληψληαη αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ επηθξαηεί είλαη κεηαμχ 31 κε 45 έηε κε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο 73 ζηνπο 132 θαη πνζνζηφ 55,3%. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 46 έσο 60 

εηψλ  κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 52 ζηνπο 132 θαη πνζνζηφ 39,4% θαη έπεηαη ε 

ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 30 εηψλ πνπ εκθαλίδεηαη κε ζπρλφηεηα 7 ζηνπο 132 θαη 

πνζνζηφ 5,3 %. Απφ ηα πνζνζηά απηά δηαπηζηψλεηαη φηη νη λεφηεξεο ειηθίεο έρνπλ 

πνιχ κηθξή παξνπζία, γεγνλφο πνπ γεληθά απεηθνλίδεη ηελ ειηθηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ππεξεηνχλησλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε νπνία θαηά βάζε 

νθείιεηαη ζηελ απνπζία κφληκσλ δηνξηζκψλ θαηά ηελ ηειεπηαία νρηαεηία. Όζνλ 

αθνξά ηηο δχν επηθξαηνχζεο ειηθηαθέο νκάδεο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε 

θαη παξαηεξείηαη αξθεηά κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ΠΓ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία. 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

θάησ απφ 30 εηψλ 

31-45 εηψλ  

46-60 εηψλ 

χλνιν 

7  

73 

52 

132 

5,3 

55,3 

39,4 

100 
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Δξώηεζε 3: ρέζε εξγαζίαο 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη κε ζπρλφηεηα 110 ζηνπο 132 

ήηνη πνζνζηφ 83,3%, νη αλαπιεξσηέο εκθαλίδνληαη κε ζπρλφηεηα 21 ζηνπο 132 ήηνη 

πνζνζηφ 15.9%. Μφλνο έλαο σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθφο εληνπίζηεθε ζην δείγκα καο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξά ζηελ ζρέζε εξγαζίαο θαίλεηαη φηη 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα ΠΓ είλαη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, ιηγφηεξν 

νη αλαπιεξσηέο θαη ειάρηζηα νη σξνκίζζηνη. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαζψο επίζεο ζην δηαθνξεηηθφ εξγαζηαθφ σξάξην ησλ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ.  

Πίλαθαο 3:Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Μφληκνο 

Αλαπιεξσηήο 

Χξνκίζζηνο 

χλνιν 

110  

21 

1 

132 

83,3 

15,9 

0,8 

100 

 

Δξώηεζε 4: Υξόληα ππεξεζίαο 

Όζνλ αθνξά ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο (πίλαθαο 4) θαίλεηαη λα ππεξηεξεί ε 

νκάδα κε ππεξεζία 11-15 ρξφληα, κε πνζνζηφ 38,6%, αθνινπζεί ε νκάδα 16-20 

ρξφληα κε πνζνζηφ 25% θαη κε κηθξή δηαθνξά εκθαλίδεηαη ε νκάδα κε 20 θαη πιένλ 

ρξφληα, ε νπνία παξνπζηάδεη πνζνζηφ 21,2%. Πνιχ κηθξή εκθαλίδεηαη ε νκάδα κε 1-

5 ρξφληα ππεξεζίαο, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο είλαη κφιηο 1,5%. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ην δείγκα απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κέζε σο θαη κεγάιε πξνυπεξεζία. 

 



66 
 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

1-5 ρξφληα 

6-10 ρξφληα 

11-15 ρξφληα 

16-20 ρξφληα 

πάλσ απφ 20 ρξφληα 

χλνιν 

2 

18 

51 

33 

28 

132 

1,5 

13,6 

38,6 

25,0 

21,2 

100 

 

Δξώηεζε 5: Σόπνο θαηνηθίαο 

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο σο πξνο ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ 

(πίλαθαο 5) έδεημε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηνηθεί ζε αζηηθή πεξηνρή (πφιε), 

ζε πνζνζηφ 75,8%. Με πνζνζηφ 16,7% εκθαλίδνληαη ππνθείκελα πνπ θαηνηθνχλ ζε 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη πνζνζηφ 7,6% ηα νπνία θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

θαηαλνκή απηή ζε κεγάιν βαζκφ αληηθαηνπηξίδεη ηνπο ηφπνπο θαηνηθίαο ηνπ 

δείγκαηνο (δχν ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο). 

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Αζηηθφο (πφιε) 

Ζκηαζηηθφο (θσκφπνιε) 

Αγξνηηθφο (αγξνηηθή 

πεξηνρή) 

χλνιν 

100 

22 

10 

 

132 

75,8 

16,7 

7,6 

 

100 

 

Δξώηεζε 6: Πεξηνρή εξγαζίαο 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία αθνξνχζε ηηο δχν 

πεξηνρέο ππφ έξεπλα (Λάξηζαο θαη Γ Αζήλαο), δηαπηζηψλεηαη - φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 6 - φηη ην δείγκα απνηειείηαη απφ 75 εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζην 

λφκν Λάξηζαο, κε πνζνζηφ 56,8% θαη 57 εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Γ 

Αζήλαο κε πνζνζηφ 43,2%. Παξφηη ε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ππεξηεξεί, ηα πνζνζηά 
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ησλ δχν πεξηνρψλ είλαη αξθεηά θνληά γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ δπν νκάδσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηνλ ηόπν θαηνηθίαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Λάξηζαο 

Γ Αζήλαο 

χλνιν 

75 

57 

132 

56,8 

43,2 

100 

 

Δξώηεζε 7: Δηδηθόηεηα  

Ο πίλαθαο 7 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηα πνζνζηά ησλ 

εηδηθνηήησλ ηνπ δείγκαηνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο απνηεινχλ νη 

δάζθαινη (Π.Δ.70) κε πνζνζηφ 45,5%, θαη αθνινπζνχλ νη λεπηαγσγνί (ΠΔ60) κε 

πνζνζηφ 17,4%. Οη εθπαηδεπηηθνί Θεαηξηθήο Αγσγήο (ΠΔ91) παξνπζηάδνληαη ζε 

πνζνζηφ 12,1%, ελψ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (ΠΔ06) ζε πνζνζηφ 8,3%. Έπνληαη νη 

ππφινηπεο εηδηθφηεηεο κε κηθξφηεξα πνζνζηά.  

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά εηδηθόηεηα 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

ΠΔ 60 (Νεπηαγσγνί) 

ΠΔ 70 (Γάζθαινη)  

ΠΔ 05 (Γαιιηθήο 

γιψζζαο) 

ΠΔ 06 (Αγγιηθήο 

γιψζζαο) 

ΠΔ 07 (Γεξκαληθήο 

γιψζζαο) 

ΠΔ 08 (Καιιηηερληθψλ) 

ΠΔ 11 (Φπζηθήο Αγσγήο) 

ΠΔ 16 (Μνπζηθήο) 

ΠΔ 86 (Πιεξνθνξηθήο) 

ΠΔ 91 (Θεαηξηθήο 

23 

60 

4 

 

11 

 

3 

 

2 

6 

2 

5 

16 

17,4 

45,5  

3,0 

 

8,3 

 

2,3 

 

1,5 

4,5 

1,5 

3,8 

12,1 
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Αγσγήο) 

χλνιν 

 

132 

 

100 

 

Δξώηεζε 8: Έρεηε πξόζζεηεο ζπνπδέο; 

Ζ επφκελε εξψηεζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 8 θαη αθνξά ηηο πξφζζεηεο ζπνπδέο 

ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ 

ζεηηθά ζηελ εξψηεζε πεξί πξφζζεησλ ζπνπδψλ. 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζπνπδώλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Ναη 

Όρη 

χλνιν 

89 

43 

132 

67,4 

32,6 

100 

 

Δξώηεζε 9: Αλ λαη, ηη είδνπο; 

Ζ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί απνζαθελίδεη ηελ πξνεγνχκελε σο πξνο ην είδνο ησλ 

πξφζζεησλ ζπνπδψλ (πίλαθαο 9). Δδψ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είρε 

απαληήζεη ζεηηθά δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ κε πνζνζηφ 55,3%, θαη αθνινπζνχλ νη 

θαηέρνληεο δεχηεξν πηπρίν κε πνζνζηφ 9,8%. ην δείγκα ηεο έξεπλαο δελ ππάξρεη 

θαλείο εθπαηδεπηηθφο πνπ λα θαηέρεη δηδαθηνξηθφ. 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ πξόζζεησλ ζπνπδώλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Γεχηεξν πηπρίν 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

Άιιν 

Σίπνηα 

χλνιν 

13  

73 

0 

3 

43 

132 

9,8 

55,3 

0 

2,3 

32,6 

100 
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5.3. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα 

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη αθνινπζεί ηε δνκή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

5.3.1 Οκάδα 2: Δξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα είδε, ηε δηεηζδπηηθόηεηα θαη 

ηνπο ιόγνπο επηινγήο ησλ ΠΓ. 

Δξώηεζε 10: Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ελδηαθέξνπλ… 

ηνλ πίλαθα 10 θαίλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ην πνζνζηφ, ε κέζε ηηκή θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ζηελ εξψηεζε πνπ αλαιχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ΠΓ. Απφ ηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα Πάξα Πνιχ κε πνζνζηφ 47,7%, 

Πνιχ κε πνζνζηφ 33,3% θαη αξθεηά κε πνζνζηφ 12,1%. Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,20 

γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγάιν θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,98 αξθεηά κηθξή δείρλνληαο φηη ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε ηείλνπλ 

λα είλαη θνληά ζην κέζν φξν θαη άξα δελ ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο απνθιίζεηο κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο ζηε ζρεηηθή εξψηεζε.   

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα ΠΓ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

3 

6 

16 

44 

63 

132 

2,3 

4,5 

12,1 

33,3 

47,7 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,20 

- 

- 

- 

- 

- 

0,97 

 

Δξώηεζε 11: Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεηε εθπνλήζεη ζπλνιηθά; 

ηνλ πίλαθα 11 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ΠΓ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη θαηά ην 

παξειζφλ νη ζπκκεηέρνληεο. Απφ ηα πνζνζηά θαίλεηαη θαζαξά φηη ην κεγαιχηεξν 
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πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο έρεη εθπνλήζεη πάλσ απφ 4 πξνγξάκκαηα κε πνζνζηφ 76,5%. 

Σν 12,9% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη έρεη πινπνηήζεη 3-4 πξνγξάκκαηα θαη κφλν 

ην 10,6% έρεη πινπνηήζεη 1-2 πξνγξάκκαηα. Δπνκέλσο ην δείγκα καο απνηειείηαη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κεγάιε εκπινθή ζηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη άξα θαηά 

ηεθκήξην νπζηαζηηθή άπνςε γηα απηά. 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ΠΓ πνπ έρνπλ 

πινπνηήζεη 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

1-2 πξνγξάκκαηα 

3-4 πξνγξάκκαηα 

πάλσ απφ 4 πξνγξάκκαηα 

χλνιν 

14 

17  

101  

132 

10,6  

12,9  

76,5  

100 

 

Δξώηεζε 12: Πόζα πξνγξάκκαηα από απηά ήηαλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο/ Αγσγήο πγείαο/ Πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ; 

ηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη 

νη ζπκκεηέρνληεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 31,1% εκθαλίδεηαη λα έρεη 

πινπνηήζεη «1 κε 2 πξνγξάκκαηα».  

Πεξίπνπ ηελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο. ε απηφ 

ην είδνο πξνγξακκάησλ ηα πνζνζηά φζσλ δελ έρνπλ εθπνλήζεη «θαλέλα» θαη φζνη 

έρνπλ εθπνλήζεη «1 κε 2 πξνγξάκκαηα» έρνπλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ 26,5%.  

Αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλα είλαη ηα πνζνζηά ζηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πην ηζνκεξή πνζνζηά. Δδψ αληίζεηα πξψηε θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ε  

«πάλσ απφ 5 πξνγξάκκαηα» κε πνζνζηφ 22,7% θαη αθνινπζεί ε νκάδα «1 έσο 2 

πξνγξάκκαηα» κε πνζνζηφ 19,7%. Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 12 ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζηα «πάλσ ησλ 5» παξνπζηάδεηαη ζηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα, ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ επίζεο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία «θαλέλα», δείρλνληαο 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνπλ κηα κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζε απηφ ην είδνο 

ησλ ΠΓ. Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη κεγαιχηεξε 
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δηεηζδπηηθφηεηα έρνπλ ηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν είδε 

πξνγξακκάησλ.    

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ ΠΓ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί από ην 

δείγκα  

 Καλέλα 1-2 2-3 3-4 4-5 Πάλσ 

από 5 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

30,3% 31,1% 10,6% 9,1% 5,3% 13,6% 

Αγσγήο πγείαο 
26,5% 

 

26,5% 

 

18,2% 

 

11,4% 

 

6,8% 

 

10,6% 

 

Πνιηηηζηηθψλ 

Θεκάησλ 

12,9% 

 

19,7% 

 

17,4% 

 

15,2% 

 

12,1% 

 

22,7% 

 

 

Δξώηεζε 13: ε πνην βαζκό έρεηε ηελ πξόζεζε λα πινπνηήζεηε έλα Πξόγξακκα 

ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ην επόκελν ζρνιηθό έηνο; 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εξσηεζέληεο δειψλνπλ ηελ πξφζεζε 

ηνπο λα πινπνηήζνπλ έλα ΠΓ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ην 

είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα 13, ε Μέζε Σηκή
3
 ζηα πξνγξάκκαηα ΠΔ είλαη 2,79 κε Σππηθή Απφθιηζε

4
 1,47 

άξα ε πξφζεζε ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ «Λίγν» θαη «Αξθεηά». Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο κε ΜΣ 2,79 θαη ΣΑ 1,48. Ζ πξφζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απμάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ κε ΜΣ 3,58 θαη 

ΣΑ 1,39 απφ «Αξθεηά» έσο «Πνιχ». Παξαηεξείηαη θαη ζηελ εξψηεζε απηή, ζε 

απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ πξνεγνχκελε, κηα πξνηίκεζε ζηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα, ε 

νπνία ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλέθαζελ 

απνηεινχζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο (π.ρ. ζρνιηθέο γηνξηέο, 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζρνιηθέο ρνξσδίεο θ.α.) θαζψο επίζεο θαη ζην φηη ηα 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα έρνπλ κεγάιε έθηαζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπο θαη άξα κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν εξσηήζεσλ 12 θαη 13 απνδεηθλχεηαη φηη ηα Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα δηαηεξνχλ έλα ζαθέο πξνβάδηζκα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.      

                                                           
3
 Στο εξισ ΜΤ  

4
 Στο εξισ ΤΑ 
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Πίλαθα 13: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ην βαζκό ελδηαθέξνληνο πινπνίεζεο 

ελόο πξνγξάκκαηνο ΠΓ ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 

(Κιίκαθα 1-5 κε ην 1 λα ζεκαίλεη Καζόινπ θαη ην 5 Πάξα Πνιύ) 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
2,79 1,47 

Αγσγήο πγείαο 2,79 1,48 

Πνιηηηζηηθψλ 

ζεκάησλ 
3,58 1,39 

 

Δξώηεζε 14: ε πνην βαζκό επεξεάδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ επηινγή 

ηνπ είδνπο ηνπ  πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγεηε λα πινπνηήζεηε;   

ηε αθφινπζε εξψηεζε πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή 

ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγνπλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ κε βάζε ηελ θιίκαθα 1. 

Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ηα «ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ» 

ελψ αθνινπζεί ην «πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ» ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε 

ππνδεέζηεξε ζέζε ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαηαηάζζνληαη νη 

παξάγνληεο ηεο ζχλδεζεο κε ηελ «ηνπηθή θνηλσλία», ηνπ «ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ» 

θαη ηεο «γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ» αληίζηνηρα.  

πλδπάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο 

ε πξνηίκεζε ζηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα νθείιεηαη ζην φηη ηα «ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ» αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζεκαηηθή ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο επηινγήο είδνπο 

ΠΓ 

(Κιίκαθα 1-5 κε ην 1 λα ζεκαίλεη Καζόινπ θαη ην 5 Πάξα Πνιύ) 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ 

ηνπηθή θνηλσλία 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ 

4,30 

4,24 

3,04 

2,86 

2,50 

0,77 

0,83 

1,10 

1,19 

1,20 
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παξφηξπλζε ηνπ δηεπζπληή 2,35 1,21 

 

5.3.2 Οκάδα 3: Απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

παξάγνληεο/θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο θαη 

κε ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπο 

Δξώηεζε 15: Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο απνηεινύλ θίλεηξα γηα ηε 

ζπκκεηνρή/πινπνίεζε ελόο Πξνγξάκκαηνο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά ηα θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

δείγκαηνο λα πινπνηήζνπλ έλα ΠΓ. Χο θπξηφηεξα εκθαλίδνληαη ηα θίλεηξα  ηεο 

«ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ», ηνπ «πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα» θαη αθνινπζεί απηφ ηεο 

«παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνγξακκάησλ». Έπνληαη ηα θίλεηξα «ζπλεξγαζία 

κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο», νη «εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

βαζηθφ πηπρίν» θαη ε «πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία». Υακειφηεξα 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα θίλεηξα ηεο 

«επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο» θαη ηειεπηαίν απηφ ηεο «πξνψζεζε πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ». ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

παξαηεξείηαη κηα ζχγθιηζε κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ΠΓ. 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηα θίλεηξα πνπ 

ηνπο ώζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ΠΓ  

(Κιίκαθα 1-5 κε ην 1 λα ζεκαίλεη Καζόινπ θαη ην 5 Πάξα Πνιύ) 

 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ   

 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ 

 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

 

4,38 

 

 

4, 27 

 

4,04 

 

 

3,57 

 

0,85 

 

 

0,86 

 

0,91 

 

 

0,99 
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εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ην βαζηθφ ζαο πηπρίν 

 

πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε  

  

πξνψζεζε πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ   

 

3,24 

 

 

3,14 

 

 

2,95 

 

2,40 

 

 

1,29 

 

 

1,18 

 

 

1,24 

 

1,15 

 

 

 

Δξώηεζε 16: ε πνην βαζκό εκπνδίδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηνπ  πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηε;  

Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε ΠΓ δηεξεπλά ε 

αθφινπζε εξψηεζε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξψην εκπφδην γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο ζεσξείηαη ε «αδηαθνξία ησλ καζεηψλ» (ΜΣ 3,54). 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εκπφδην είλαη απνιχησο θαηαλνεηφ θαη αλακελφκελν ην γηαηί 

νη ζπκκεηέρνληεο ην θαηαηάζζνπλ ζηελ πξψηε ζέζε. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ θαη 

απηνλφεην φηη ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή θαη ε ακέξηζηε πξνζνρή ησλ καζεηψλ, πφζν δε κάιινλ φηαλ αθνξά ηελ 

πινπνίεζε ελφο πξναηξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Χο δεχηεξν εκπφδην 

αλαθέξεηαη ε «έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο» (ΜΣ 3,41), ε νπνία νχησο ή άιισο 

ραξαθηεξίδεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ελφο ΠΓ (έιιεηςε ρψξνπ, εξγαζηεξίσλ, Ζ/Τ, 

γξαθηθή χιε θ.α.). Με θζίλνπζα ζεηξά σο ηξίην εκπφδην αλαγλσξίδεηαη ε 

«αλειαζηηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο» (ΜΣ 3,38), έλα πξφβιεκα πνπ ζα 

ήηαλ πην αλακελφκελν λα εκθαληζηεί ζε ηφζν πςειή ζέζε θπξίσο ιφγν ηεο χπαξμεο 

ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Αθνινπζεί ε «έιιεηςε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ» 

(ΜΣ 3,02) ε νπνία επίζεο απνηειεί έλα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ν νπνίνο ππνρξεψλεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πινπνηεί ΠΓ λα ςάρλεη κφλνο ηνπ γηα πεγέο θαη ρξήζηκν 

πιηθφ, ην νπνίν πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαη ειεγκέλν σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Οη «νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο» (ΜΣ 2,99) ζίγνπξα είλαη έλα 

απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

απνηεινχλ εκπφδην θπξίσο φηαλ ην πξφγξακκα απαηηεί κεηαθηλήζεηο γηα επηηφπηα 
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κειέηε. Δπίζεο ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία δηέξρεηαη ε ρψξα νδεγεί ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζε θαηάζηαζε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο απφ φηη ζην παξειζφλ. 

Σν επφκελν εκπφδην κε ΜΣ 2,74 είλαη ε «αδηαθνξία ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ», έλα 

πξφβιεκα πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πξψην εκπφδην, θαζψο αλ νη γνλείο δελ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη απαμηψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ ην 

ίδην ζα θάλνπλ θαη νη καζεηέο. Πην θάησ ζηε ιίζηα ησλ εκπνδίσλ εκθαλίδεηαη ε 

«έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή» (ΜΣ 2,66), πξνθαιψληαο έθπιεμε πνπ 

βξίζθεηαη ηφζν ρακειά. Φαίλεηαη φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο ε 

ππνζηήξημε απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ δελ απνηειεί ηφζν ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ΠΓ θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπιέθνληαη κε 

ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ρσξίο απηή. Αθνινπζεί ε «έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ» (ΜΣ 2,52) θαλεξψλνληαο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ 

σο επθνιφηεξα δηαρσξίζηκν ηνλ παξάγνληα ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΠΓ δειψλνληαο νπζηαζηηθά φηη νη ίδηνη 

δηαζέηνπλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ πνπ κπνξεί 

λα ππάξρεη. Σειεπηαία εκπφδηα παξνπζηάδνληαη ε «αδηαθνξία απφ ην ζχιινγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» κε ΜΣ 2,49 θαη ε «έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο» κε ΜΣ 

2,44. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηε ρακειή θαηάηαμε ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

εκπνδίσλ γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

πξνγξάκκαηα είλαη απνθαζηζκέλνη θαη πξνζεισκέλνη ζε απηφ κε ή ρσξίο ηελ 

ζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο αιιά θαη ρσξίο ηελ «παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε» πνπ 

πξνέξρεηαη  απφ ηνπο Τπεχζπλνπο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ην βαζκό εκπνδίσλ πνπ 

ζπλάληεζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ΠΓ 

(Κιίκαθα 1-5 κε ην 1 λα ζεκαίλεη Καζόινπ θαη ην 5 Πάξα Πνιύ) 

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

αδηαθνξία απφ ηνπο καζεηέο  

έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

αλειαζηηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο 

έιιεηςε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ 

3,54 

3,41 

3,38 

 

3,02 

 

1,46 

1,12 

1,29 

 

1,12 
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νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

αδηαθνξία απφ ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ 

έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ην δηεπζπληή   

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 

αδηαθνξία απφ ην ζχιινγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο 

2,99 

2,74 

 

2,66 

2,52 

2,49 

 

2,44 

1,15 

1,27 

 

1,27 

1,10 

1,20 

 

1,06 

 

5.3.3 Οκάδα 4: Απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ θαηλνηόκν 

ραξαθηήξα, ην πεξηερόκελν, ηε ζηνρνζεζία θαη ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα αμηνιόγεζήο ησλ ΠΓ  

Δξώηεζε 17: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινύλ κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία; 

Ζ επφκελε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη ηα ΠΓ είλαη κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. χκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 17, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ κε ηνλ θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

πνζνζηφ 80,3%. Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν αλ θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

πινπνίεζε ΠΓ δελ ηα ζεσξεί θαηλνηνκηθά κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα έρνπλ ήδε δηαλχζεη αξθεηά ρξφληα ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξνχληαη πηα θαηεζηεκέλν θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ 

ράζεη ηνλ αξρηθφ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηνπο.  

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ηνλ θαηλνηόκν 

ραξαθηήξα ησλ ΠΓ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% 

Ναη 

Όρη 

χλνιν 

106 

26 

132 

80,3 

19,7 

100 

 

Δξώηεζε 18: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινύλ ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 
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Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη απαληψληεο εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ ηα ΠΓ σο ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε βάζε ηελ θιίκαθα 1. 

Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ. Ζ ΜΣ ζηελ εξψηεζε είλαη 4,20 

νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηλείηαη 

αλάκεζα ζην «Πνιχ» θαη ζην «Πάξα Πνιχ» αμηνινγψληαο ηε ζεκαζία ησλ ΠΓ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνληαο αζρνιεζεί κε ηα ΠΓ αλαγλσξίδνπλ ζε απηά ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Πίλαθαο 18: θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ απνηεινύλ ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

2 

3 

21 

46 

60 

132 

1,5 

2,3 

15,9 

34,8 

45,5 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,20 

- 

- 

- 

- 

- 

0,87 

 

Δξώηεζε 19: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

κπνξνύλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ; 

ηφρνο ηεο εξψηεζεο απηήο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί ν ξφινο πνπ παίδνπλ ηα ΠΓ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο,  πνπ απνηειεί άιισζηε θαη έλα απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. Ζ ΜΣ ηεο απάληεζεο είλαη 4,06 απνδεηθλχνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο πηζηεχνπλ φηη ηα ΠΓ εθζπγρξνλίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

«Πνιχ» έσο «Πάξα Πνιχ». Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 19, παξαηεξείηαη έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ αληηηάζζεηαη 

ζε απηή ηελ εθηίκεζε.  

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ κπνξνύλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 3 2,3 - - 
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Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

6 

27 

40 

56 

132 

4,5 

20,5 

30,3 

42,4 

100 

- 

- 

- 

- 

4,06 

- 

- 

- 

- 

1,01 

 

Δξώηεζε 20: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πξνσζνύλ ηελ εμέιημε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε; 

Ζ επφκελε εξψηεζε έξρεηαη γηα λα δηεξεπλήζεη ην αλ ηα ΠΓ ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

πιένλ κεγάιε ζπδήηεζε ζηνλ επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ιφγν. Οη εξσηεζέληεο 

ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά κε ηε ΜΣ λα είλαη 4,06 ηηκή ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κηα 

ζπζζψξεπζε απαληήζεσλ αλάκεζα ζην «Πνιχ» θαη ζην «Πάξα Πνιχ». Οκνίσο κε 

ηελ πξνεγεζείζα εξψηεζε νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη ειάρηζηεο (Πίλαθαο 20).  

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ πξνσζνύλ ηελ εμέιημε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε   

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

2 

6 

26 

46 

52 

132 

1,5 

4,5 

19,7 

34,8 

39,4 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,06 

- 

- 

- 

- 

- 

0,95 

 

Δξώηεζε 21: Θεσξείηε όηη ε εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε καζεζηαθώλ θαη 

παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ; 

Ζ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί δηεξεπλά κηα βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ ΠΓ, ε νπνία 

έγθεηηαη ζηνπο καζεζηαθνχο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ  

πνπ ηίζεληαη θαηά ησλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. Δδψ ε ηηκή 4,24 ηεο ΜΣ θαη ε κηθξή 

ΣΑ 0,79 δείρλνπλ φηη νη απαληψληεο πηζηεχνπλ φηη ε κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ 
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βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ «Πνιχ» έσο 

«Πάξα Πνιχ» πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζέζεη πινπνηψληαο έλα ΠΓ. 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ βνεζνύλ ζηελ πινπνίεζε καζεζηαθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ  

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

1 

1 

20 

53 

57 

132 

0,8 

0,8 

15,2 

40,2 

43,2 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,24 

- 

- 

- 

- 

- 

0,79 

 

Δξώηεζε 22: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζην ειιεληθό ζρνιείν; 

Σν ζέκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ησλ ΑΠΠ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εξεπλά ε αθφινπζε εξψηεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε έξεπλα πηζηεχνπλ φηη ηα ΠΓ πξνσζνχλ ηελ δηαζεκαηηθφηεηα 

«Πνιχ» έσο «Πάξα Πνιχ» κε ΜΣ 4,21 θαη ΣΑ 0,85. Ζ πςειή ηηκή ηεο ΜΣ 

απνδεηθλχεη φηη ηα ΠΓ ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ εκπεηξία ζην 

ζέκα πεηπραίλνπλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο, δειαδή ηελ ελνπνίεζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ ηε κειέηε ελφο ζέκαηνο.   

Πίλαθαο 22: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

1 

3 

22 

47 

59 

132 

0,8 

2,3 

16,7 

35,6 

44,7 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,21 

- 

- 

- 

- 

- 

0,85 
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Δξώηεζε 23: ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ απνηεινύλ επθαηξία εηζαγσγήο παηδαγσγηθώλ θαηλνηνκηώλ 

ζην ζρνιείν; 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα ΠΓ απνηεινχλ έλα φρεκα γηα λα 

εηζαρζνχλ λέεο παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζε κεγάιν 

βαζκφ. Ζ ΜΣ 4,10 θαη ε ΣΑ 0,89 ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα 

ΠΓ δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επθαηξία λα εθαξκφζνπλ άιιεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ κέζα απφ ην θαζεκεξηλφ ζρνιηθφ 

πξφγξακκα.  

Πίλαθαο 23: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ απνηεινύλ επθαηξία εηζαγσγήο παηδαγσγηθώλ θαηλνηνκηώλ   

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

2 

3 

25 

52 

50 

132 

1,5 

2,3 

18,9 

39,4 

37,9 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

4,10 

- 

- 

- 

- 

- 

0,89 

 

Δξώηεζε 24: Από ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία πηζηεύεηε όηη νη ώξεο ηεο 

Δπέιηθηεο Εώλεο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ Δπέιηθηε Εψλε, ε νπνία ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ήηαλ ζηνρεπκέλε θαη ζην λα δψζεη ζέζε ζηα ΠΓ κέζα ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ, απνδεηθλχνπλ φηη ηειηθά ν ζηφρνο απηφο δελ 

ηθαλνπνηείηαη πιήξσο. Δδψ ε ΜΣ είλαη αξθεηά ρακειή 2,93 θαη ε ΣΑ 1,12. Ζ 

απαληήζεηο δειαδή θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ «Λίγν» θαη ηνπ «Αξθεηά». 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν νη 

ώξεο ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ΠΓ  
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 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

7 

49 

40 

18 

18 

132 

5,3 

37,1 

30,3 

13,6 

13,6 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

2,93 

- 

- 

- 

- 

- 

1,12 

 

Δξώηεζε 25: Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα 

πξέπεη, αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, λα ελζσκαηώλνληαη ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ππαξρόλησλ καζεκάησλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ; 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ ΠΓ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα ησλ 

ΑΠ κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη κέζσ ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ε ΜΣ είλαη 3,64 θαη ε ΣΑ 1,04 θαη ηνπνζεηεί ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ κεηαμχ ηεο εθηίκεζεο ηνπ «Αξθεηά» θαη ηνπ «Πνιχ». Δδψ νη 

εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ κηα ζρεηηθά ζπγθξαηεκέλε ζεηηθή ζηάζε ζηελ νξγαληθή 

ελζσκάησζε ησλ ΠΓ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ζηφρν ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.  

Πίλαθαο 25: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζπκθσλίαο κε ην θαηά πόζν ηα 

ΠΓ λα ελζσκαηώλνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ ππαξρόλησλ καζεκάησλ ησλ Αλαιπηηθώλ 

Πξνγξακκάησλ   

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

5 

12 

38 

47 

30 

132 

3,8 

9,1 

28,8 

35,6 

22,7 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

3,64 

- 

- 

- 

- 

- 

1,04 

 

Δξώηεζε 26: ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζπκβάιινπλ ζηελ … 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηε ζπκβνιή ησλ ΠΓ ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο ζπγθεληξψλνπλ ε «αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ» κε ΜΣ 4,07, ην «άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία» κε ΜΣ 3,86 θαη 

πνιχ θνληά ε «αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν» κε ΜΣ 3,85. 

Αθνινπζνχλ κε πνιχ θνληηλέο Μέζεο Σηκέο ε «αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ» (3,62), ε «δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ ζρνιείνπ» (3,70) θαη ηειεπηαία κε ΜΣ 3,31 ε «αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ ζρνιείσλ». Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ΠΓ ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηηπγράλνπλ ην ζηφρν 

ηνπο γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ ελψ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ επηηπγράλεηαη ε δηθηχσζε δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ.  

Πίλαθαο 26: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ ΠΓ   

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην ζρνιείν 

αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ 

δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο  

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν 

ζαο 

αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ ζρνιείσλ 

4,07 

 

3,86 

3,85 

 

3,62 

 

3,70 

3.31 

0,84 

 

0,97 

0,99 

 

1,03 

 

0,94 

1,15 

 

Δξώηεζε 27: ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε… 

ε απηή ηελ εξψηεζε δηεξεπλνχληαη νη ηνκείο πνπ κπνξεί λα επηδξνχλ ζε ζεηηθέο 

αιιαγέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ν βαζκφο επεξεαζκνχ ηνπο κέζα απφ 

ηα ΠΓ. Δδψ φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη ζε πςειέο Μέζεο 

Σηκέο, φιεο πάλσ απφ 4 θαη άξα κεηαμχ ηνπ «Πνιχ» θαη ηνπ «Πάξα Πνιχ». Σελ 

πξψηε ζέζε κε ΜΣ 4,33 θαηαιακβάλεη ε «ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ», κηα 

πηπρή ζηελ νπνία γεληθά πάζρεη ην ειιεληθφ ζρνιείν. Γεχηεξε έξρεηαη ε αλάπηπμε 
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ηεο «θνηλσληθφηεηαο ησλ καζεηψλ» κε ΜΣ 4,14. ηελ ηξίηε βξίζθεηαη ε 

«ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ» κε ΜΣ 4,12. Πνιχ θνληά κε ΜΣ 4,11 ηνπνζεηείηαη 

απφ ην δείγκα ε αλάπηπμε ηεο «απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ» θαη κε ΜΣ 4,08 

αθνινπζεί ε «απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο» θαη ηειεπηαία ε αλάπηπμε ησλ 

«δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ» κε ΜΣ 4,02. Απφ ηηο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πηζηεχνπλ πσο ηα ΠΓ έρνπλ πνιχ 

κεγάιε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνκέσλ ζηε δσή θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ.  

Πίλαθαο 27: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πνπ 

αλαπηύζζνληαη κέζσ ησλ ΠΓ  

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θνηλσληθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ 

απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

4,33 

4,14 

4,12 

4,11 

4,08 

4,02 

0,74 

0,86 

0,79 

0,80 

0,86 

0,85 

 

Δξώηεζε 28: Πηζηεύεηε όηη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη ρξήζηκε; 

Σν δήηεκα ηεο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΠΓ εξεπλά ε αθφινπζε εξψηεζε 

θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ε ΜΣ είλαη 4,14 θαη ε ΣΑ 0,84. Σα λνχκεξα 

απηά θαλεξψλνπλ ηελ πίζηε ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηάρπζεο 

απφ «Πνιχ» έσο «Πάξα Πνιχ». Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα λα κπνξέζνπλ θη φζνη δελ είραλ άκεζε 

ζρέζε κε ην ΠΓ λα έρνπλ εηθφλα θαη λα κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα.  

Πίλαθαο 28: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο 

δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΠΓ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

0 

5 

0 

3,8 

- 

- 

- 

- 
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Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

24 

51 

52 

132 

18,2 

38,6 

39,4 

100 

- 

- 

- 

4,14 

- 

- 

- 

0,84 

 

Δξώηεζε 29: ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη είλαη 

επαξθήο; 

ηελ εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ επάξθεηαο ηνπ ηξφπνπ δηάρπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θξίλνπλ «Λίγν» σο «Αξθεηά» επαξθή 

κε ΜΣ 2,80. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη εδψ ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζεηηθήο γλψκεο ζηηο 

απαληήζεηο θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε 

(Αξθεηά) γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

ελδερφκελε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή εκπινπηηζκφ ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο.   

Πίλαθαο 29: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ην βαζκό επάξθεηαο 

ηνπ ηξόπνπ δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΠΓ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

10 

32 

66 

23 

1 

132 

7,6 

24,2 

50 

17,4 

0,8 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

2,80 

- 

- 

- 

- 

- 

0,84 

 

Δξώηεζε 30: ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ επφκελε εξψηεζε έρεη ζηφρν λα εξεπλήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θξίλεηαη αλαγθαία 

ε αμηνιφγεζε ησλ ΠΓ. Ζ ΜΣ ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε είλαη 3,52 

κε ΣΑ 1,21 γεγνλφο πνπ ζέηεη ηνπο απαληψληεο αλάκεζα ζην «Αξθεηά» θαη ζην 

«Πνιχ». ηνλ πίλαθα 30 θαηαγξάθεηαη ε ζεηηθή άπνςε ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε 
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ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία γεληθά απνηειεί έλα θαπηφ ζέκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο. Δδψ νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνληαο απαξαίηεηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζε «αξθεηά» κεγάιν βαζκφ δείρλνπλ λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δίλεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο. 

Πίλαθαο 30: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ην βαζκό ύπαξμεο ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ ΠΓ   

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

13 

12 

30 

48 

29 

132 

9,8 

9,1 

22,7 

36,4 

22,0 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

3,52 

- 

- 

- 

- 

- 

1,21 

 

Δξώηεζε 31: Ζ αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό πνπ θάλεηε 

γηα έλα Πξόγξακκα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ην βαζκφ ζπκπεξίιεςεο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ελφο ΠΓ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ηε ΜΣ ζην 3,46 θαη 

ηελ ΣΑ ζην 1,17 θαη ηνπο εξσηεζέληεο κεηαμχ ηνπ «Αξθεηά» θαη ηνπ «Πνιχ». Οη 

απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δείρλνπλ κεγάιε ζχγθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε απνδεηθλχνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε 

ηελ αμηνιφγεζε, ηελ πηνζεηνχλ θαη ζηνλ αξρηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ ζεσξψληαο ηελ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο ΠΓ.   

 Πίλαθαο 31: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο 

αμηνιόγεζεο ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ελόο ΠΓ  

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

9 

19 

34 

6,8 

14,4 

25,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

42 

28 

132 

31,8 

21,2 

100 

- 

- 

3,46 

- 

- 

1,17 

 

Δξώηεζε 32: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί αθνξά επίζεο ζηελ αμηνιφγεζε απηή ηε θνξά ζηνλ ηξφπν 

κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ΜΣ θαη ε ΣΑ ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,72 θαη 1,05 

αληίζηνηρα θαη ηνπνζεηνχλ ηνπο εξσηεζέληεο κεηαμχ ηνπ «Λίγν» θαη ηνπ «Αξθεηά». 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ «αξθεηά» ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε εδψ θαίλνληαη 

«ιίγν» έσο «αξθεηά» ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΠΓ. Δδψ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζρνιηαζηνχλ ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά πνπ έρνπλ ζεηηθή άπνςε 

ζηελ εξψηεζε αιιά θαη αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ εληειψο αξλεηηθή ζέζε 

(12,9%). Απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζρεηηθά πνζνζηά φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

δελ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη σο ζήκεξα ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ (Πίλαθαο 32).   

Πίλαθαο 32: Καηαλνκή ησλ απόςεσλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ην βαζκό 

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

17 

39 

47 

22 

7 

132 

12,9 

29,5 

35,6 

16,7 

5,3 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

2,72 

- 

- 

- 

- 

- 

1,05 

 

5.3.4 Οκάδα 5: Απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(βησκαηηθή/ αλαθαιππηηθή/ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δηαζεκαηηθόηεηα θαη  

δεκηνπξγηθόηεηα) θαη ην βαζκό πηνζέηεζήο ηνπο 
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Δξώηεζε 33: Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο/ηερληθέο ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; 

Ζ εξψηεζε απηή έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ΠΓ θαη άξα λα δηαθαλεί ην αλ 

θαη ην θαηά πφζν ηα ΠΓ βνεζνχλ ζηελ εμάπισζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Ο πίλαθαο 33 παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα 

κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

ζηελ ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. Πξψηε κε ΜΣ 4,38 εκθαλίδεηαη ε «ζπδήηεζε» ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπρλφηεηα αλάκεζα ζε «1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα» θαη 

«ζρεδφλ θάζε κέξα» θαη αθνινπζνχλ κε  ίδηα ζπρλφηεηα ρξήζεο ε «πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο» κε ΜΣ 4,12 θαη ε «ζπλεξγαηηθή κάζεζε» κε ΜΣ 4,02. 

Υακειφηεξε ρξήζε κεηαμχ «1-2 θνξέο ην 14λζήκεξν» θαη «1-2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα» παξνπζηάδνληαη ε «επίιπζε πξνβιήκαηνο» κε ΜΣ 3,83 θαη ν 

«θαηαηγηζκφο ηδεψλ» κε ΜΣ 3,81. Πνιχ θνληά αιιά κε κηθξφηεξε ΜΣ 3,74 

αθνινπζεί ε «βησκαηηθή κάζεζε». Σα  «παηρλίδηα ξφισλ» έπνληαη κε ΜΣ 3,68, ε 

«δηεξεπλεηηθή κάζεζε» βξίζθεηαη πνιχ θνληά κε ΜΣ 3,61, αθήλνληαο ηειεπηαία ηελ 

πνιπζπδεηεκέλε κέζνδν «Project» κε ΜΣ 3,23. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ κε αξθεηά κεγάιε ζπρλφηεηα (απφ «αξθεηά» έσο 

«πάξα πνιχ») δηάθνξεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο, απνδεηθλχνληαο φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ηα ΠΓ βνεζά ζηελ πξνψζεζε ησλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Πίλαθαο 33: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο ησλ ΠΓ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά 

(1.Καζόινπ    2.Λίγν(1-2 θνξέο ην κήλα)  3.Αξθεηά(1-2 θνξέο ην 15λζεκεξν) 4. Πνιύ(1-2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα) 5.Πάξα Πνιύ (ζρεδόλ θάζε κέξα)   

 Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

πδήηεζε   

Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο 

πλεξγαηηθή κάζεζε 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

4,38 

4,12 

 

4,02 

3,83 

0,78 

0,94 

 

0,97 

0,98 
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Καηαηγηζκφο ηδεψλ   

Βησκαηηθή κάζεζε 

Παηρλίδηα ξφισλ   

Γηεξεπλεηηθή κάζεζε 

Project 

3,81 

3,74 

3,68 

3,61 

3,23 

1,09 

1,02 

1,11 

0,96 

1,05 

 

5.3.5 Οκάδα 6: Απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ησλ ΠΓ  

Δξώηεζε 34: Θεσξείηε όηη ε πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε; 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλά ηε ζχλδεζε ησλ ΠΓ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ην βαζκφ ζχλδεζεο. Ζ 

ΜΣ ηεο εξψηεζεο είλαη 2,91 θαη ε ΣΑ 1,33 θαη ζχκθσλα κε απηά ηα λνχκεξα ε 

απαληήζεηο βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε ηεο πεληαβαζκηαίαο θιίκαθαο.  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 34 θαίλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνηθίινπλ 

αξθεηά θαη ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζε πνιχ θνληηλέο ηηκέο. Σν 37,9 % ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη ηα ΠΓ δελ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε ελψ ζεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπ 62,1%.  

Πίλαθαο 34: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ην βαζκό ζπκθσλίαο πξνώζεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο κέζσ ησλ ΠΓ   

 πρλόηεηα Πνζνζηό% Μέζε Σηκή Σππηθή απόθιηζε 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα Πνιχ 

χλνιν 

28 

22 

33 

32 

17 

132 

21,2 

16,7 

25,0 

24,2 

12,9 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

2,91 

- 

- 

- 

- 

- 

1,33 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

πκπεξάζκαηα 

6.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

κε ηε κνξθή γεληθψλ δηαπηζηψζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο ηεο κειέηεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηελ εξκελεία ησλ ειεχζεξσλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κε ηα αληίζηνηρα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη ην θεθάιαην θιείλεη κε ηηο πξνηάζεηο 

γηα επηπιένλ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

6.2 Απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ησλ πεξηνρψλ Λάξηζαο θαη Γ΄ Αζήλαο ζε ζρέζε κε ηα ΠΓ, εηδηθφηεξα 

σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη σο πξνο ηελ επίδξαζε πνπ απηά 

έρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη ζε απηή ηε βάζε δηακνξθψζεθαλ πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πνπ αθνξά ζηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ησλ ΠΓ, ην πεξηερφκελν, ηε 

ζηνρνζεζία, ηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ αλάγθε αμηνιφγεζήο ηνπο απνδεηθλχεηαη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ ΠΓ εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ φηη απηά 

απνηεινχλ θαηλνηνκίεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, έζησ θαη ζήκεξα αξθεηά ρξφληα 

κεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο. Πηζηεχνπλ πσο είλαη ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ηα ΠΓ πξνσζνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, 

αιιά θαη ηελ πνηφηεηά ηεο, ιεηηνπξγψληαο σο βαζηθνί ππιψλεο ζηελ ππνζηήξημε θαη 

ηε δηάρπζε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ζίγνπξνη πσο κέζσ ησλ ΠΓ επηηπγράλνληαη ηφζν νη 

καζεζηαθνί φζν θαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 
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ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, θαη νη νπνίνη δχζθνια κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζα 

ζην ζηελφ θαη πεξηραξαθσκέλν πιαίζην ηνπ ππφινηπνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο πνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο 

θεληξηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 

ΠΓ ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ βαζηθφ φρεκα πξνψζεζήο ηεο ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν θαη ζπλάκα κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα εηζαγσγή δηαθφξσλ 

θαηλνηνκηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαζψο απφ ηε θχζε ηνπο 

επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνθηκάζνπλ λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο. Μέζα 

απφ ηα ΠΓ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο δίλνληαο ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

ε ζρέζε κε ηελ Δπέιηθηε Εψλε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ηεθκεξηψλεηαη ε άπνςε φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ΠΓ, 

αθφκα θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε 

ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζηφρνο ηνπ ηφηε 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ε Δπέιηθηε Εψλε λα απνηειέζεη κηα «νκπξέια» πνπ ζα 

θαιχςεη θάζε παηδαγσγηθή θαηλνηνκία (Αιαρηψηεο, 2002) θαη λα εληάμεη ηα ΠΓ ζην 

Χξνιφγην Πξφγξακκα ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κέζα απφ ηελ Δπέιηθηε Εψλε δελ 

επηηπγράλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Αληίζεηα ε έξεπλα έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ φηη ηα ΠΓ ζα έπξεπε λα ελζσκαησζνχλ ζηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη ζεκαηνινγηθά.  

ε φηη αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ΠΓ 

δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζηάζεο ηνπο σο 

πξνο ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην εθάζηνηε πξφγξακκα θαζψο επίζεο θαη απέλαληη 

ζην ίδην ην ζρνιείν. Σα ΠΓ πξνσζνχλ ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη 

ηελ αιιαγή ζην θιίκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ΠΓ θαζψο ζχκθσλα 

κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θάηη πνπ δχζθνια ζπκβαίλεη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. εκαληηθή ζεσξείηαη 

ε ζπκβνιή ησλ ΠΓ ζηε ζηελ αχμεζε ηεο απηελέξγεηαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 
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καζεηψλ, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο. ε απηφ βνεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΠΓ, νη νπνίεο δίλνπλ ζην 

καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, καζαίλνληαο 

ηνπ πσο λα απνθηήζεη κφλνο ηε γλψζε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Όζνλ αθνξά ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΠΓ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θαίλεηαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο απηφ βνεζά ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο 

ηα έμσ, είηε απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία είηε κε ηελ επξχηεξε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Δπηπιένλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ηξφπνο πνπ πινπνηείηαη ε δηάρπζε απηή 

κέρξη ζήκεξα δελ ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ΠΓ νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο 

γεληθφηεξα ζην ζεζκφ θαη ηελ πηνζεηνχλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ. 

Αληίζεηα δηαθσλνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή πινπνηείηαη.  

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαο ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ΠΓ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επξχηεξα ζηελ πξάμε 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηε ζπδήηεζε θαζψο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. πρλή ρξήζε παξνπζηάδεη επίζεο ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  Σηο ππφινηπεο κεζφδνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απνδεηθλχνληαο φηη ην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ 

επηηξέπεη ηελ ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγθάδνληαη ζπλήζσο γηα λα πξνιάβνπλ λα «βγάινπλ ηελ χιε» λα παξακέλνπλ ζηελ 

παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή θαη θαηά κέησπν δηδαζθαιία.  

Γηεξεπλψληαο ηα θίλεηξα αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ ΠΓ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο έδεημαλ πσο βαζηθφ 

θίλεηξν απνηειεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ αιιά θαη ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδεηθλχνληαο φηη ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζθέξνπλ κηα δπλαηφηεηα απφδξαζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αλαθνξηθά κε 

ηα εκπφδηα δηαπηζηψζεθε φηη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα ην εθάζηνηε πξφγξακκα 

πνπ πινπνηνχλ δπζθνιεχεη ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ. Δπίζεο ζεκαληηθφ εκπφδην 

απνηειεί ε απνπζία πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαζψο θαη ην αλειαζηηθφ Χξνιφγην 
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Πξφγξακκα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κηα αληίθαζε θαζψο ε χπαξμε ηεο Δπέιηθηεο 

Εψλεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην εκπφδην. Δπίζεο, ε απνπζία 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ηδηαίηεξα ζηε  ζεκεξηλή δχζθνιε ζπγθπξία, απνηειεί 

εκπφδην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο  εθπαηδεπηηθνχο.  

ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε ησλ ΠΓ 

κε ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηίζηαληαη. Με κηθξή δηαθνξά ππεξηεξεί ε ζεηηθή άπνςε πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα ΠΓ πξνσζεί έκκεζα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαζψο ε επαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο 

νδεγεί ζε κηα βαζχηεξε αλαδήηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζπκκεηνρή ζε 

επηκνξθψζεηο, ζεκηλάξηα θαη πεξαηηέξσ ζπνπδέο. Απφ ηελ άιιε, γηα φζνπο δελ 

βιέπνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, απηφ πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε ΠΓ δελ ζπλδέεηαη κε θάπνην κεηξήζηκν 

απνδεηθηηθφ πνπ ζα πξνζζέζεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο θάθειν έλα επηπιένλ ηππηθφ 

πξνζφλ.  

Αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

πεξηνρψλ Λάξηζαο θαη Γ’ Αζήλαο έρνπλ ηελ πξφζεζε λα εθπνλήζνπλ ΠΓ θαη ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά επηιέγνληαο  θπξίσο ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα γηα ηα νπνία 

παξαηεξήζεθε κηα ζαθήο πξνηίκεζε. Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ πινχζηα 

ζεκαηνινγία ηνπο θαη ζηελ απήρεζε πνπ έρνπλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Δπίζεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε 

πσο ε ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο. Κπξηφηεξνπο ιφγνπο επηινγήο ελφο είδνπο ΠΓ απνδεηθλχεηαη φηη 

απνηεινχλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα πινπνηνχλ.   

6.3 πδήηεζε-ύλδεζε κε ηε βηβιηνγξαθία 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ ΠΓ είλαη θπξίσο γπλαίθεο, κέζεο ειηθίαο κε 

κφληκε ζρέζε εξγαζίαο, θάηνηθνη αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη έρνπλ κέζε έσο κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. ρεδφλ ίδηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ αληίζηνηρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζηελ έξεπλα ησλ Βαρηζεβάλνπ, Παπαδνπνχινπ 

θαη Παξαζθεπφπνπινπ (2005).   
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Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηα ΠΓ ζεσξνχληαη, αθφκα θαη ζήκεξα, σο κηα επθαηξία εηζαγσγήο 

παηδαγσγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν θαη θαη’ επέθηαζε ιεηηνπξγνχλ σο φρεκα 

πξνψζεζεο ηεο αιιαγήο αιιά θαη ζαλ έκπξαθηε ακθηζβήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995). Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηα ΠΓ σο 

ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε αληηζηνηρία κε ηελ έξεπλα ησλ ππξνπνχινπ, 

Αλαζηαζάθε, Γειεγηάλλε, Κνχηξα θαη Μπνχξα, (2007) ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη φηη 

ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε επαθή κε ηα ΠΓ ζηνπο καζεηέο νη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη παξαηεξείηαη αιιαγή ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην 

ζρνιείν φπσο άιισζηε βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ ππξνπνχινπ, Αλαζηαζάθε, 

Γειεγηάλλε, Κνχηξα θαη Μπνχξα (2007).  

Όκνηα επξήκαηα θαηαγξάθνληαη θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Αγγειίδνπ & 

Κξεηηθνχ (2005) αλαθνξηθά κε ηε ζεηηθή ηξνθνδφηεζή πνπ παξέρνπλ ηα ΠΓ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε λέεο παηδαγσγηθέο ηδέεο αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο κε απηέο. ηελ ίδηα έξεπλα παξφκνηα είλαη θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ΠΓ πνπ πινπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί φπνπ παξαηεξείηαη κηα ζαθήο κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο 

άιιεο θαηλνηφκνπο δξάζεηο εθηφο ηεο ΠΔ. 

Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα 

θίλεηξα εκπινθήο κε ηα ΠΓ βξίζθεηαη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ε νπνία εληνπίδεηαη επίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Αγγειίδνπ & Κξεηηθνχ 

(2006), ζηελ νπνία ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη έλα 

αθφκα θίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ΠΓ (Βαρηζεβάλνπ, Παπαδνπνχινπ & 

Παξαζθεπφπνπινο, 2005).  

Αλαδεηψληαο ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ ΠΓ πνιιά απφ ηα επξήκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε σο θπξίαξρν εκπφδην παξνπζηάδεηαη ε 

«αδηαθνξία ησλ καζεηψλ», εχξεκα παξφκνην κε απηφ πνπ εληνπίδεηαη ζηελ έξεπλα 

ηεο Γαζθνιηά (2001) θαη ηνπ Γνχπνπ (2001) ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη σο 

ιεηηνπξγηθή δπζθνιία ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο. Άιιν έλα 
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εκπφδην πνπ βξίζθεηαη ςειά ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε 

«αλειαζηηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο» ε νπνία επίζεο θαηαγξάθεηαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Αγγειίδνπ & Κξεηηθνχ (2005). Κνηλφ εκπφδην κε ηηο έξεπλεο ησλ 

Αγγειίδνπ & Κξεηηθνχ (2005) θαη ηνπ Γνχπνπ (2001) απνηειεί θαη ε αδηάθνξε 

ζηάζε θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα. Ζ «έιιεηςε θαηαλφεζεο 

απφ ην δηεπζπληή» είλαη θνηλή επίζεο ζηελ κειέηε ηνπ Γνχπνπ (2001).  

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο – Πξνηάζεηο πεξαηηέξσ κειέηεο 

χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (2008) «ε ηδηαίηεξε αμία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη δίλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ζηνπο παηδαγσγνχο λα αλαπηχμνπλ ην είδνο ηεο ηζρπξήο γλσζηηθήο βάζεο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηα ππφινηπα επηζηεκνληθά πεδία, ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηελ σξηκφηεηα δίλνληαο ηεο ηελ αίζζεζε θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο, πνπ 

πξνο ην παξφλ ηεο ιείπεη» (Cohen & Manion, 2008, ζει. 76) .   

Έηζη, έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο είλαη λα ζπκβάιεη ηα 

κέγηζηα ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζηελ 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχνληαο ηηο δηάθνξεο παζνγέλεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ παξνχζα έξεπλα θαλεξψλεη φηη ηα ΠΓ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθέο θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε γεγνλφο πνπ νθείιεη λα ιεθζεί ππφςε ησλ ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρεηα ηνπο, κηα θαη ν λένο λφκνο 4547/18 γηα ηηο Γνκέο Δθπαίδεπζεο κέζα απφ 

ηελ θαηάξγεζε ησλ ππεχζπλσλ ησλ ΠΓ θάζε άιιν παξά επνίσλνο θαληάδεη γηα ην 

κέιινλ ηνπο.  

 Ζ παξνχζα κειέηε, παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη νξηζκέλεο 

ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο, αλακθηζβήηεηα δεζκεχεηαη απφ θάπνηνπο αλαπφθεπθηνπο 

εξεπλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη γηα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Κπξηφηεξνο πεξηνξηζκφο ππήξμε ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο θαηά ζπλέπεηα ε πινπνίεζε κηαο έξεπλαο ζε επξεία θιίκαθα ζα νδεγνχζε 

ζε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ΠΓ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζηε 
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βηβιηνγξαθία κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην 

κέιινλ.  

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ πνηνηηθήο 

έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηα ηδενινγηθά δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αηφκσλ πνπ πινπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα. Δηδηθφηεξα, κηα κειέηε 

πεξίπησζεο ή έξεπλαο δξάζεο ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ζην θσο βήκα βήκα ηηο 

βαζχηεξεο ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έσο ηελ 

επίδξαζε ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ησλ ΠΓ ζηνλ ςπρηζκφ αιιά θαη ηελ 

καζεζηαθή απφδνζε ησλ καζεηψλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ε αθεηεξία γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνξεία ησλ ΠΓ ζηελ ζρνιηθή πξαθηηθή. Δπίζεο πξνζθέξνληαη γηα αμηνπνίεζε 

ζε αλάινγεο έξεπλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σέινο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

πεδίν εκπινπηηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ Καηλνηφκσλ 

Πξνγξακκάησλ.  
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί,  

ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ απφζηαζε 

εθπαίδεπζε (πκβαηηθέο θαη e-Μνξθέο)» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ,  

πξαγκαηνπνηψ έξεπλα κε ζέκα «Καηλνηόκα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ: δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο», ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Κσλζηαληίλνπ Γεκφπνπινπ. 

Θα ήζεια λα δεηήζσ ηε βνήζεηά ζαο, πηζηεχνληαο φηη ε ζπκβνιή ζαο είλαη 

θαζνξηζηηθή, θαζψο ρσξίο απηή, ε έξεπλα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα Πξνγξάκκαηα 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα έρνπλ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζαο παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα θαη κε ηξφπν πνπ λα εθθξάδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

ζαο εθηηκήζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη αλψλπκν 

θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθή ρξήζε. αο επραξηζηψ γηα ηνλ πνιχηηκν 

ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα λα ην ζπκπιεξψζεηε. 

Με εθηίκεζε 

Φαζά Φσηεηλή  

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 91.01 Θεαηξηθήο Αγσγήο 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1. Φύιν     

 Άλδξαο  

 Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία 

 Κάησ απφ 30 εηψλ   

 31- 45 εηψλ  

 46-60   

 

3. ρέζε εξγαζίαο  

 Μφληκνο   

 Αλαπιεξσηήο   

 Χξνκίζζηνο   
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4. Υξόληα ππεξεζίαο  

 0-5 ρξφληα  

 6-10 ρξφληα  

 11-15 ρξφληα  

 16-20 ρξφληα  

 πάλσ απφ 20 ρξφληα  

 

5. Σόπνο θαηνηθίαο  

 Αζηηθφο (πφιε)  

 Ζκηαζηηθφο (θσκφπνιε)  

 Αγξνηηθφο (αγξνηηθή πεξηνρή)  

 

6. Πεξηνρή εξγαζίαο 

 Λάξηζαο 

 Γ Αζήλαο 

7. Δηδηθόηεηα  

 ΠΔ 60 (Νεπηαγσγνί)  

 ΠΔ 70 (Γάζθαινη)   

 ΠΔ 05 (Γαιιηθήο γιψζζαο)   

 ΠΔ 06 (Αγγιηθήο γιψζζαο)  

 ΠΔ 07 (Γεξκαληθήο γιψζζαο)  

 ΠΔ 08 (Καιιηηερληθψλ)  

 ΠΔ 11 (Φπζηθήο Αγσγήο)  

 ΠΔ 16 (Μνπζηθήο)   

 ΠΔ 86 (Πιεξνθνξηθήο)   

 ΠΔ 91 (Θεαηξηθήο Αγσγήο)   

 

8. Έρεηε πξόζζεηεο ζπνπδέο; 

 Ναη  

 Όρη  

 

9. Αλ λαη, ηη είδνπο;  

 Γεχηεξν Πηπρίν  

 Μεηαπηπρηαθφ     

 Γηδαθηνξηθφ       

 Άιιν ……………… 

Β. Κπξίσο Δξσηήζεηο 

10. Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ελδηαθέξνπλ 
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1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

11. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρεηε εθπνλήζεη ζπλνιηθά κέρξη ηώξα;  

 1 - 2 πξνγξάκκαηα   

 3 - 4 πξνγξάκκαηα   

 πάλσ απφ 4 πξνγξάκκαηα   

 

12. Πόζα πξνγξάκκαηα από απηά ήηαλ (λα γξαθεί κε αξηζκφ): 

 Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο   

 Αγσγήο Τγείαο   

 Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ   

 

13. ε πνην βαζκό έρεηε ηελ πξόζεζε λα πινπνηήζεηε έλα Πξόγξακκα ρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ην επόκελν ζρνιηθό έηνο; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο  

1 2 3 4 5 

Αγσγήο Τγείαο 1 2 3 4 5 

Πνιηηηζηηθψλ 

Θεκάησλ 

1 2 3 4 5 

 

14. ε πνην βαζκό επεξεάδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ επηινγή ηνπ είδνπο 

ηνπ  πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγεηε λα πινπνηήζεηε; (κία απάληεζε) 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ 

     

ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ 

     

ηνπηθή θνηλσλία      

ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ 

     

παξφηξπλζε ηνπ 

δηεπζπληή 

     

γεσγξαθηθή 

ζέζε ηνπ 

ζρνιείνπ 
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15. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο απνηεινύλ θίλεηξα γηα ηε 

ζπκκεηνρή/πινπνίεζε ελόο Πξνγξάκκαηνο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ  γηα 

ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα 

(πρ. 

Πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα, 

ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

πγεία ή ηνλ 

πνιηηηζκφ) 

     

εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ 

ην βαζηθφ ζαο 

πηπρίν 

     

επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε   
     

παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ 

     

πξνψζεζε 

πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

απφ ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ   

     

ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ   

     

ζπλεξγαζία κε 

άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

     

πξνβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία 

     

 

16. ε πνην βαζκό εκπνδίδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηνπ  πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηε; 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο 
     

έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλσλ 
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γλψζεσλ 

έιιεηςε 

παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο 

     

έιιεηςε 

θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ 

     

έιιεηςε 

πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 

     

αλειαζηηθφηεηα 

ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο 

     

έιιεηςε 

θαηαλφεζεο 

απφ ην 

δηεπζπληή   

     

αδηαθνξία απφ 

ην ζχιινγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

     

αδηαθνξία απφ 

ηνπο καζεηέο 
     

αδηαθνξία απφ 

ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ 

     

 

17. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ απνηεινύλ κηα 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία; 

 Ναη  

 Όρη  

 

18. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ απνηεινύλ 

ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

19. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξνύλ λα 

εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 
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20. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνσζνύλ ηελ 

εμέιημε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

21. Θεσξείηε όηη ε εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε καζεζηαθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

22. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνσζνύλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζην ειιεληθό ζρνιείν; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

23. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινύλ επθαηξία εηζαγσγήο παηδαγσγηθώλ θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

24. Από ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία πηζηεύεηε όηη νη ώξεο ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο 

αμηνπνηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

25. Πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη, 

αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, λα ελζσκαηώλνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ππαξρόλησλ καζεκάησλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

26. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ … 
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 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

αιιαγή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ 

     

δηακφξθσζε 

ζπλεξγαηηθνχ 

θιίκαηνο  κεηαμχ 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζην ζρνιείν ζαο 

     

αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθνχ 

θιίκαηνο κεηαμχ 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

άιισλ ζρνιείσλ 

     

αιιαγή ζηάζεσλ 

θαη 

ζπκπεξηθνξψλ 

ησλ καζεηψλ σο 

πξνο ην ζέκα 

πνπ 

πξαγκαηεχνληαη 

     

αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ησλ 

καζεηψλ 

απέλαληη ζην 

ζρνιείν 

     

άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία 

     

 

27. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε  

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ 
     

θνηλσληθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ 
     

ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ 

     

ππεπζπλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ 
     

απηνεθηίκεζε 

ησλ καζεηψλ 
     

απνδνρήο ηεο      
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δηαθνξεηηθφηεηαο 

 

28. Πηζηεύεηε όηη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ είλαη ρξήζηκε; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

29. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη είλαη 

επαξθήο;  

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

30. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

31. Ζ αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό πνπ θάλεηε γηα έλα 

Πξόγξακκα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

32. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ;  

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

33. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο/ηερληθέο ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; 

 Καζφινπ Λίγν  

(1-2 θνξέο 

ην κήλα) 

Αξθεηά 

(1-2 θνξέο 

ην 

15λζεκεξν) 

Πνιχ 

(1-2 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) 

Πάξα Πνιχ 

(ζρεδφλ θάζε 

κέξα)   

πλεξγαηηθή 

κάζεζε 
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Βησκαηηθή 

κάζεζε 

     

Γηεξεπλεηηθή 

κάζεζε 

     

Δπίιπζε 

πξνβιήκαηνο 

     

Πξνψζεζε 

ηεο 

δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο 

     

Παηρλίδηα 

ξφισλ   

     

Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ   

     

πδήηεζε        

Project      

 

34. Θεσξείηε όηη ε πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε; 

1. Καζφινπ, 2. Λίγν, 3. Αξθεηά, 4. Πνιχ, 5. Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 

 

 

 


