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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών απέναντι στα νέα δεδομένα διδασκαλίας που δημιούργησε η πανδημία 

του κορωνοϊού, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών και των 

εμποδίων που ανέκυψαν για την πραγματοποίησης της, από τους εκπαιδευτικούς. Η 

έρευνα απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ήταν ποσοτική. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων, σε όλη την Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έφεραν στην επιφάνεια τις ελλείψεις και τα προβλήματα 

του εκπαιδευτικού συστήματος, που ανέκαθεν υπήρχαν κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά υπερτονίστηκαν τώρα με την εμφάνιση της πανδημίας και μέσα στο 

πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Ωστόσο, προέκυψαν και ενθαρρυντικά 

στοιχεία σχετικά με την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων τους. Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι το γεγονός 

ότι τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την 

ετοιμότητα τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εξ’ 

αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το στοιχείο της έρευνας που αξίζει να 

σημειωθεί είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αναδύονται κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.  

Λέξεις – κλειδιά: σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, βαθμός ετοιμότητας, 

τηλεκπαίδευση  
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Abstrac  

The present work was prepared in order to analyze the readiness of teachers for the new 

teaching data created by the coronavirus pandemic, as well as the ways of dealing with 

the difficulties and obstacles that arose for its realization, by teachers. The research was 

addressed to primary and secondary school teachers and was quantitative. The 

methodology followed was the completion of a questionnaire which was sent via e-mail 

to teachers and school principals throughout Greece. The results of the research brought 

to the surface the shortcomings and problems of the educational system, which always 

existed during the educational process, but were now overemphasized by the emergence 

of the pandemic and within the framework of distance learning. However, there were 

also encouraging facts about teachers' communication with their school principals. 

Another important finding of the research is the fact that the demographics of the 

participants greatly influenced their readiness to deal with problems that arose during 

the distance learning process, distance learning Finally, the research element that is 

worth noting is the views of teachers regarding the treatment of problems that arise in 

modern and asynchronous education. 

Keywords: modern and asynchronous education, degree of readiness, distance learning 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχολική κοινότητα κατά το έτος 2019 – 2020 ήρθε αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη 

κατάσταση για την ελληνική και παγκόσμια εκπαίδευση, καθιστώντας μαθητές και 

εκπαιδευτικούς έγκλειστους στο σπίτι τους για ένα άνευ προηγούμενου χρονικό 

διάστημα. Κατά τη διάρκεια του έτους οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να παρέχουν στους 

μαθητές τους μαθήματα εξ’ αποστάσεως μέσω της σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη προετοιμασία (από την πλευρά της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας). Επίσης, ο χρόνος προετοιμασίας υλικού και γνωριμίας των 

λογισμικών από το  εκπαιδευτικό δυναμικό ήταν αρκετά περιορισμένος. Με τον όρο 

σύγχρονη εκπαίδευση αντιλαμβανόμαστε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται 

σε πραγματικό χρόνο, όπως μία βιντεοδιάσκεψη ή ένας διαδικτυακός διάλογος (Skylar, 

2009). Οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε απόσταση και οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να παρουσιάζουν την διδασκαλία τους σε έναν αριθμό μαθητών. Οι 

χρήστες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εικονική τάξη, είτε μεταξύ τους, είτε με 

τον εκπαιδευτικό (Hrastinski, 2008). Ο όρος ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει 

όλους τους τύπους μάθησης, στους οποίους ο εκπαιδευτικούς δεν απαιτείται να είναι 

σε απευθείας σύνδεση (Harris, Mishra, &Koehler, 2009). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

μέσω του ιστού να συνδέονται σε μαθήματα στον χρόνο που αυτοί θέλουν και να 

ακολουθούν το δικό τους χρόνο για τη μάθηση (Psycharis, Chalatzoglidis, 

&Kalogiannakis, 2013). 

Τον Μάρτιο του 2020 με κυβερνητική απόφαση, αποφασίστηκε η αναστολή 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω πανδημίας και η εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας, χρησιμοποιώντας σχετική εγκύκλιο ζήτησε 

από τους εκπαιδευτικούς σε πρώτη φάση να διατηρήσουν την επαφή με τους μαθητές 

τους μέσω της τηλεκπαίδευσης και σε δεύτερη φάση εξασφάλισε τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού για την διεξαγωγή της. Οι εκπαιδευτικοί, αν και στην πλειονότητά 

τους,  έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις των ΤΠΕ, ήρθαν αντιμέτωποι με την 

ανάγκη για αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας σε ένα σύγχρονο 

μοντέλο, για το οποίο βέβαια χρειαζόταν κατάλληλος (ψηφιακός) σχεδιασμός. 

Επομένως, η αλλαγή αυτή, από την παραδοσιακή διδασκαλία στην σύγχρονη και 

ασύγχρονη, δημιούργησε αγχωτικές καταστάσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους 

διευθυντές αντίστοιχα, προκειμένου να συντονίσουν μία τέτοια διδασκαλία (Crawford, 
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2020). Οι εκπαιδευτικοί παρόλου που δήλωσαν ότι ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τη 

χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση ανέφεραν ότι χρειάζονται 

επιπλέον  εξειδίκευμένη επιμόρφωση, ώστε να ανταποκριθούν επάξια στις ανάγκες 

αυτής της νέας διδασκαλίας (Σταχτέας, 2020). 

Ανασύροντας στοιχεία από τη βιβλιογραφία αντιλαμβανόμαστε ότι ο κλάδος των 

εκπαιδευτικών στην πλειονότητά του έχει θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση της 

τεχνολογίας στην σχολική αίθουσα (Σταχτέας, 2020; Utami & Hidalgo, 2020; Baran & 

AlZoubi, 2020) με μόνο πρόβλημα τον περιορισμό σε συγκεκριμένα λογισμικά 

(Pietrocola, 2020). Επομένως, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν 

όλα τα παραπάνω, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά μία διαδικτυακή πλατφόρμα και ως 

μόνο βοηθό τους, τον οικείο διευθυντή, ο οποίος με τη σειρά του είχε να αντιμετωπίσει 

πολυάριθμα προβλήματα. Η διδασκαλία δεν παύει να είναι μία απρόβλεπτη διαδικασία, 

γεγονός που το αποδεικνύει η σχολική χρονιά 2019 – 2020, επομένως οι εκπαιδευτικοί 

έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα για τα προβλήματα που ενδεχομένως προέκυπταν 

(Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen, & Bergen, 2011). 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών – 

διευθυντών για την παροχή διδασκαλίας στους μαθητές τους κατά την περίοδο της 

απουσίας τους από το σχολείο, λόγω πανδημίας, από δύο πρίσματα: 

α) Πόσο κατατοπιστικές και εφικτές ήταν οι οδηγίες του υπουργείου για την 

σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. 

β) Αν η συμβολή των οικείων διευθυντών υπήρξε καθοριστική για την 

πραγματοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στόχος της παρούσας μελέτης μελέτης είναι να διερευνηθούν μέσω των ερωτηθέντων 

ο βαθμός ετοιμότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αυτό – 

αποτελεσματικότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναδειχθούν τα 

προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να τείνουν σε επίλυση σε μία ενδεχόμενη μελλοντική 

ταυτόσημη κατάσταση. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται συνολικά από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζει την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τα εργαλεία, τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τον ρόλο του 
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διευθυντή στην καθοδήγηση, την ετοιμότητα και την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

Η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής παρουσιάζονται στα κεφάλαια 

τρία και τέσσερα αντίστοιχα. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο συζητά τα ευρήματα της 

έρευνας σε αντιπαραβολή με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, παρουσιάζει τη θεωρητική 

και πρακτική συμβολή της έρευνας και τέλος καταθέτει προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα στη βάση των περιορισμών της παρούσας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.1 Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης 

Αναλύοντας ετυμολογικά τον όρο τηλεκπαίδευση (τηλέ + εκπαίδευση, όπου η λέξη 

τηλέ αναφέρεται στο μακριά), αντιλαμβανόμαστε ότι αναφέρεται στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, η οποία διενεργείται χωρίς τη φυσική παρουσία των άμεσα 

εμπλεκομένων, δηλαδή των διδασκόντων και των διδασκόμενων και ακόμα σε έναν μη 

συγκεκριμένο χώρο, όπως η διδακτική αίθουσα. Η τηλεκπαίδευση εντάσσεται στην 

έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της διαδικτυακής και ηλεκτρονικής 

μάθησης. Παρακάτω θα αποσαφηνίσουμε κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με 

την τηλεκπαίδευση.  

«Ως επισφράγιση μιας πολύχρονης πορείας εκπαιδευτικής πρακτικής,                                                 

η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (distance – Learning)  καθιέρωσε και θεσμοθέτησε 

τη δυνατότητα φυσικής απουσίας του διδάσκοντα από το σχολείο και οποιονδήποτε 

εκπαιδευτικό οργανισμό και τη σταδιακή παραγωγή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών 

εγχειριδιών.» (Λιοναράκης, χ.χ., σελ. 2). Η φυσική απουσία του διδάσκοντα 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη γεωγραφική του θέση σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό, η οποία μπορεί να γεφυρωθεί με διάφορα τεχνικά – ψηφιακά μέσα (που 

επεκτείνονται πέρα από τις κλασικές σπουδές δι’ αλληλογραφίας) .  

Με τον όρο διαδικτυακή μάθηση (online learning) ορίζεται η χρήση του διαδικτύου 

που μέσω αυτής επιτυγχάνεται η πρόσβαση των εκπαιδευόμενων σε διαδικτυακό 

υλικό, την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτή και τους άλλους 

εκπαιδευόμενους. Μέσω αυτής της διαδικασίας πραγματοποιείται  η μαθησιακή 

διαδικασία και κατ’ επέκταση η απόκτηση της γνώσης, η δόμηση της προσωπικής 

νοηματοδότησης, καθώς και η ανάπτυξη μέσω της μαθησιακής εμπειρίας (Ally, 2004). 

Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, η διαδικτυακή μάθηση είναι μια διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα σε ένα εικονικό περιβάλλον στην τάξη, όπου και τα δύο μέρη 

συνεργάζονται: ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές 

στρατηγικές για τη διδασκαλία, και από την άλλη πλευρά οι μαθητές προσπαθούν να 

λάβουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (Amiti, 2020).  

Η ηλεκτρονική μάθηση (e – learning) αναφέρεται κυρίως στη χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων, τα οποία ενισχύονται από τα ψηφιακά εργαλεία, για την εκπαίδευση, 
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χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι τα  CD-ROM (οπτικός 

δίσκος πληροφοριών) ή τα DVD (ψηφιακά βίντεο), χωρίς απαραίτητα τη χρήση του 

διαδικτύου. Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν ψηφιακές πηγές (εργαλεία μάθησης) 

και η επικοινωνία μέσω συσκευών ή προγραμμάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με 

έναν υπολογιστή ενός περιφερειακού συστήματος (Σοφός και συν., 2015, σελ. 22).  

Η υποστηριζόμενη από Η/Υ μάθηση (Computer Based Learning ή CBL), αποτελεί 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και διαδικασιών με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Μέσω αυτής της μάθησης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

διαδραστικά στοιχεία των εφαρμογών των Η/Υ και να απολαύσουν το προνόμιο του 

μαθητή που μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό, χωρίς απαραίτητα να έχει την ανάγκη του 

εκπαιδευτή (self-paced εκπαίδευση).  

Με βάση τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί η διατύπωση που έκαναν οι Urban και 

Weggen (Εικόνα 1), με την υποστηριζόμενη από Η/Υ μάθηση να είναι υποσύνολο της 

διαδικτυακής μάθησης, η οποία είναι υποσύνολο της ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία 

με τη σειρά της είναι υποσύνολο της εξ’ αποστάσεως μάθησης (Urdan & Weggen, 

2000).  

 

Εικόνα 1: Υπόδειγμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Με βάση τα παραπάνω, η τηλεκπαίδευση αναφέρεται στην εξ αποστάσεως μάθηση που 

διεξάγεται διαδικτυακά και ηλεκτρονικά, μέσω μίας σειράς εργαλείων, όπως το 

διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα. Επομένως, είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για 

τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής μαθησιακής διαδικασίας, σε τόπο και χρόνο που 
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μπορεί να οριστεί από τον εκπαιδευόμενο. Άλλωστε, ο Curran (2006) στο παρελθόν 

έχει ορίσει την τηλεκπαίδευση ως την εφαρμογή τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας για την παροχή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης είναι η αυτονομία της μάθησης. 

Με τον όρο αυτονομία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφερόμαστε στην μερική 

ή ολική ανεξαρτησία του διδασκόμενου από τον διδάσκοντα, την επιλογή της μεθόδου 

και του χρόνου που θα την χρησιμοποιήσει ο πρώτος, ώστε να πορευτεί στη μαθησιακή 

του διαδικασία, τον έλεγχο των στόχων που έχει θέσει και τον τρόπο με τον οποίο θα 

αξιολογήσει αυτή του την πορεία (Λιοναράκης, 2001). Γίνεται σαφές ότι η χρήση της 

τεχνολογία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αυτονομία της μάθησης. Επίσης 

αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Λιοναράκη (2001), ο οποίος ορίζει την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης «ως την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον 

μαθητή πως να μαθαίνει μόνος του και πως να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική 

πορεία αυτομάθησης και γνώσης» (σ.185). Η αυτόνομη μάθηση αναφέρεται τόσο στα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας διδακτικής διαδικασίας (αυτονομία στη μάθηση) όσο 

και στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του μαθητή (αυτονομία του μαθητή) (Γιαγλή και 

συν., 2010). Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που 

μπορούν να βρεθούν και στην τηλεκπαίδευση, όπως αναφέρονται από τους Σοφό και 

συν. (2010) είναι τα κάτωθι: 

α) Χρήση νέων τεχνολογιών για εκμάθηση, αλλά και για σύνδεση εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευομένων. 

β) Φυσική απόσταση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. 

γ) Ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει το ρόλο του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

της τηλεκπαίδευσης, αλλά παράλληλα και της υποστήριξης των 

εκπαιδευομένων. 

δ) Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. 

ε) Χρήση περισσότερο της εξατομικευμένης μορφής διδασκαλίας, χωρίς αυτό να 

αναιρεί ωστόσο και τη δυνατότητα ομαδικών συναντήσεων. 

1.2 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

Η τηλε-εκπαίδευση χρησιμοποιείται από το 1985 έως σήμερα, υποβοηθούμενη μέσα 

από εργαλεία ήχου, βίντεο και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι τεχνολογίες ήχου 
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περιλαμβάνουν τη μετάδοση της προφορικής λέξης (φωνή) μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτών, είτε σύγχρονα, είτε ασύγχρονα. Παραδείγματα των πρώτων 

περιλαμβάνουν ηχητική διάσκεψη και ραδιόφωνο μικρών κυμάτων. Παραδείγματα των 

τελευταίων περιλαμβάνουν κασέτα ήχου ή κασέτα. Το βίντεο για εξ αποστάσεως 

εκμάθηση, όπως ο ήχος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε με σύγχρονο, είτε με 

ασύγχρονο τρόπο. Η τηλεδιάσκεψη, ή η διαδραστική τηλεόραση, θεωρούνται 

σύγχρονα, επειδή υπάρχει η ευκαιρία για ζωντανή οπτική και λεκτική αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών. Τα ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία βίντεο 

περιλαμβάνουν βίντεο αργής σάρωσης, διαδραστικά βίντεο και βιντεοκασέτες. Η 

μάθηση ή η διδασκαλία μέσω υπολογιστή μπορεί να οριστεί ως κάθε μάθηση που 

διαμεσολαβείται από έναν υπολογιστή και η οποία δεν απαιτεί άμεση αλληλεπίδραση 

μεταξύ του χρήστη και του εκπαιδευτή. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: το 

Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι σύγχρονες και 

ασύγχρονες εφαρμογές μεσολάβησης μέσω υπολογιστή και αλληλεπιδραστικές 

εφαρμογές πολυμέσων σε CD-ROM (Νo Author, 2006; Curran, 2006; Munyoka, 

2014).  

Η τηλεκπαίδευση μπορεί να έχει τη μορφή της σύγχρονης ή της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Αμέσως παρακάτω παρουσιάζεται ο ορισμός αυτών των δύο 

κατηγοριών και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και συνολικά τα χαρακτηριστικά 

τους. 

Με τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές 

έχουν το πλεονέκτημα να αλληλεπιδρούν με ψηφιακά μέσα την ίδια χρονική στιγμή, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των συμμετεχόντων (Αναστασιάδης, 2014). Ένα 

σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον όπου ο δάσκαλος και οι 

μαθητές συναντιούνται στο διαδίκτυο σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα 

για τη διδασκαλία και την επικοινωνία για ένα μάθημα (Amiti, (2020); Κιολάνη 

(2006)). Η διδασκαλία σε ένα τέτοιο περιβάλλον μοιάζει αρκετά με την συμβατική 

διδασκαλία, καθώς υπάρχει η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόμενου, η οποία υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Η βασική διαφορά έγκειται 

στη γεωγραφική θέση των συμμετεχόντων. Ο βαθμός της ανάπτυξης αυτών των 

υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης ορίζει την καλύτερη επικοινωνία των συμμετεχόντων στην 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και κατ’ επέκταση την καλύτερη προσέγγιση της με την 
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συμβατική διδασκαλία που διενεργείται στην τάξη.   Σύμφωνα με το  Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο (2021), η σύγχρονη τηλεκπαίδευση προϋποθέτει την ταυτόχρονη 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Η αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων γίνεται σε πραγματικό χρόνο και σχετίζεται με την ανταλλαγή 

απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης μπορεί να είναι είτε οπτική (μέσω 

κάμερας), είτε ακουστική (μέσω μικροφώνου), είτε μέσω δακτυλογράφησης κειμένου 

(μέσω πληκτρολογίου). 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος 

περιλαμβάνουν την ανταλλαγή γνώσεων και μάθησης σε πραγματικό χρόνο και άμεση 

πρόσβαση στον εκπαιδευτή για να θέσει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις (Murphy 

et al., 2011; Amiti, 2020). Η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση έχει επίσης τη δυνατότητα 

να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης. Οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τη σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση ως 

περισσότερο κοινωνική, συμμετέχοντες σε συζητήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις σε 

πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό αισθάνονται ως μέλη μίας κοινότητα και όχι ως 

αποκομμένα και μεμονωμένα άτομα (Hrastinski, 2008). Επίσης, ορισμένοι έχουν 

δυσκολίες στην παραδοσιακή τάξη, είναι εσωστρεφής από τη φύση τους, οπότε το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, δηλαδή στις οικίες τους, τους κάνει να νιώθουν πιο 

άνετα και λιγότερο αγχωμένοι. Επιπλέον, καθώς τα μαθήματα μπορούν να 

καταγραφούν και να προστεθούν σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη οι μαθητές μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στις διαλέξεις και το υλικό των εκπαιδευτικών όσες φορές 

χρειάζεται. Τέλος, κατά τη διάρκεια της σύγχρονης μεθόδου της ηλεκτρονικής 

μάθησης, οι συμμετέχοντες έχουν εμπλοκή σε πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο μπορεί 

να αυξήσει την ικανοποίηση και τη μάθηση των μαθητών. Τέτοιες σύγχρονες 

αλληλεπιδράσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή εσφαλμένων επικοινωνιών, 

ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές έχουν άμεση ανατροφοδότηση. Επιπλέον, τα φόρουμ 

συζήτησης, οι διαδικτυακές αίθουσες συνομιλιών έχουν περισσότερες δυνατότητες 

βελτίωσης της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών, διότι παρέχουν σύγχρονη 

αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των συμμετεχόντων (Amiti, 2020). 

Ωστόσο, αυτός ο τύπος περιβάλλοντος απαιτεί μια καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 

για συνάντηση και επομένως ενώ δεν τίθενται γεωγραφικοί, υπάρχουν χρονικοί 

περιορισμοί (Murphy et al., 2011; Amiti, 2020). Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
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επεξεργαστούν γρήγορα αυτά που διαβάζουν στην οθόνη και να δώσουν την απάντησή 

τους αμέσως. Τα σύγχρονα μέσα μπορούν επομένως να δημιουργήσουν σημαντικές 

προκλήσεις γραμματισμού. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι, εάν οι δεξιότητες 

ακρόασης ενός μαθητή δεν είναι τόσο προχωρημένες, όσο οι συμμαθητές του, ο 

εκπαιδευτής μπορεί να αισθανθεί την ανάγκη να μιλήσει πιο αργά κατά τη διάρκεια της 

τηλεδιάσκεψης. Αλλά τότε οι πιο προχωρημένοι συμμαθητές μπορεί να μην είναι 

δεκτικοί. Έτσι, ο μαθητής χαμηλότερου επιπέδου μπορεί να απαιτεί κάποια πρόσθετη 

βοήθεια εκτός της τάξης (Amiti, 2020). 

Με την ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες, είτε πρόκειται για 

τους εκπαιδευτές, είτε για τους εκπαιδευόμενους, δεν έχουν τη δυνατότητα της άμεσης 

επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στον εκπαιδευόμενο βρίσκεται σε 

ψηφιακή μορφή και προσφέρεται μέσω διαδικτύου, είτε σταδιακά ανάλογα με την 

πορεία της διαδικασίας της διδασκαλίας, είτε εξ΄ ολοκλήρου στην αρχή της 

διδασκαλίας, όπου καλείται ο εκπαιδευόμενος να καθορίσει και να πραγματοποιήσει 

τον ρυθμό μάθησής του ατομικά.  (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 2021). Αξίζει 

να αναφερθεί και η επιτακτική ανάγκη της σύγκλισης του διανοητικού διαχωρισμού 

(intellectual separation), του εκπαιδευτή που γνωρίζει το αντικείμενο διδασκαλίας που 

πραγματεύεται, με τον εκπαιδευόμενο που δεν το γνωρίζει (Schlosser & Simonson, 

2010). Σύμφωνα με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (2021), η ασύγχρονη εκπαίδευση 

δεν κρίνει αναγκαία την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευόμενων. Οι δεύτεροι μπορούν να βρίσκονται σε οποιονδήποτε τόπο και να 

επιλέξουν το δικό τους προσωπικό και εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο ώστε να 

συλλέξουν το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται. Γεγονός που καθιστά την 

ασύγχρονη εκπαίδευση πιο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο είδος αυτής της 

εκπαίδευσης μπορούμε να εντάξουμε την Αυτοδιδασκαλία, τη Ημιαυτόνομη 

Εκπαίδευση και τη Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση.  

Η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση υποστηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευομένων και με τους εκπαιδευτικούς, ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες δεν 

μπορούν να είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα. Είναι λοιπόν ένα βασικό συστατικό της 

ευέλικτης ηλεκτρονικής μάθησης. Η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση επιτρέπει στους 

μαθητές να συνδέονται σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης ανά πάσα στιγμή και 

να κατεβάζουν έγγραφα ή να στέλνουν μηνύματα σε εκπαιδευτικούς ή συνομηλίκους. 
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Οι μαθητές μπορούν επίσης να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να καταλάβουν την 

προσπάθεια και τη συνεισφορά τους, οι οποίες θεωρούνται γενικά πιο στοχαστικές σε 

σύγκριση με τη σύγχρονη επικοινωνία (Hrastinski, 2008). Τα ασύγχρονα περιβάλλοντα 

παρέχουν στους μαθητές άμεσα διαθέσιμο υλικό μέσω διαφόρων τεχνολογιών. Αυτό 

το υλικό είναι προσβάσιμο οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Όταν η απάντηση 

καθυστερεί, οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο την κριτική σκέψη, και όσο 

περισσότερο σκέφτονται για ένα πρόβλημα δημιουργούν οι ίδιοι μία πιο 

εμπεριστατωμένη αντί αυθόρμητη απάντηση (Murphy et al., 2011; Amiti, 2020). 

Επίσης, οι μαθητές απολαμβάνουν την ευελιξία και την εργασία με το δικό τους ρυθμό 

που παρέχεται σε ασύγχρονα περιβάλλοντα, υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού 

(Amiti, 2020). 

Οι Bernard et al (2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, τα ασύγχρονα περιβάλλοντα 

είχαν πιο θετικά αποτελέσματα από τα σύγχρονα σε όρους αποτελέσματος 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και συμπεριφοράς των μαθητών. Παρά τα θετικά 

αποτελέσματα στην ασύγχρονη διδασκαλία, οι συγγραφείς διαπίστωσαν επίσης ότι τα 

ποσοστά συνέχισης των σπουδών ήταν χαμηλότερα και αντίστοιχα τα ποσοστά 

εγκατάλειψης σημαντικά υψηλότερα στην ασύγχρονη έναντι της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Τα μέσα τεχνολογίας φάνηκαν να είναι πιο σημαντικά στην 

σύγχρονη, ενώ η παιδαγωγική ήταν πιο σημαντική για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

Σε γενικές γραμμές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

αντιπροσώπευε μια φτωχότερη αναπαραγωγή της διδασκαλίας στην τάξη. Σημείωσαν 

επίσης ότι η σύγχρονη διδασκαλία δεν είχε την ευελιξία σε σχέση με τον 

προγραμματισμό, τον τόπο μάθησης και την ατομική προσοχή που μπορεί να βρεθεί 

στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Παράλληλα, αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα της 

τηλεδιάσκεψης, αναφέροντας την τάση των εκπαιδευτικών για στρατηγικές που 

βασίζονται σε διαλέξεις και όχι εμπλοκής των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

συγγραφείς σημείωσαν ότι για τους νεότερους σε ηλικία μαθητές, η δομή της 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στα ακαδημαϊκά τους 

προγράμματα και στην ανάγκη τους για αυθόρμητη καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. 

Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε διαφορά σε όρους επικοινωνίας.  

Ο Hrastinski (2008) στη δική του έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ οι δύο 

μορφές αλληλοσυμπληρώνονται, η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση υποστήριξε 
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καλύτερα τη γνωστική συμμετοχή, όπως και την αύξηση του προβληματισμού, αλλά η 

σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση υποστήριξε καλύτερα την αυξημένη παρακίνηση των 

μαθητών. σε άλλη έρευνα, ο Hrastinski (2007) διαπίστωσε ότι η σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση υποστηρίζει την προσωπική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένου του 

κινήτρου και της «αυξημένης σύγκλισης στο νόημα», των κοινωνικών σχέσεων και της 

ανταλλαγής πληροφοριών με χαμηλότερο βαθμό πολυπλοκότητας σε σύγκριση με την 

ασύγχρονη εκπαίδευση. Επίσης, διαπίστωσε ότι, η ασύγχρονη επικοινωνία μπορεί να 

προκαλέσει αυξημένη γνωστική προσπάθεια αφού οι μαθητές έχουν περισσότερο 

χρόνο για προβληματισμό. Αντίθετα, η σύγχρονη επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει 

αυξημένα κίνητρα και μειωμένη ασάφεια λόγω των δυνατοτήτων άμεσης 

ανατροφοδότησης. 

Συνολικά, επομένως, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές να 

παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα, παρέχει 

υλικό, διαλέξεις, εξετάσεις και εργασίες στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά 

πάσα στιγμή και όποτε το επιλέξουν. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση απαιτεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτές να είναι συνδεδεμένοι 

ταυτόχρονα, αλλά και ορίζει μια συγκεκριμένη ώρα για συνεδρίες διδασκαλίας. Ως εκ 

τούτου, οι ασύγχρονες στρατηγικές ωφελούν τους μαθητές επιτρέποντάς τους 

περισσότερο χρόνο να διαμορφώσουν τις σκέψεις τους και να εξετάσουν όλες τις 

πλευρές ενός ζητήματος, αλλά και να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό. Οι σύγχρονες 

στρατηγικές επιτρέπουν στους μαθητές πρόσβαση σε στιγμιαία ανατροφοδότηση και 

άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις, καθώς παρέχουν την επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο που οι μαθητές χρειάζονται για να παραμείνουν αφοσιωμένοι στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί είναι πως η ασύγχρονη και η σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά μπορεί να εφαρμόζονται μαζί. 

Άλλωστε και στις δύο περιπτώσεις ο χώρος και το εκπαιδευτικό υλικό είναι το ίδιο, 

ενώ αυτό που διαφοροποιεί αυτές τις δυο κατηγορίες τηλεκπαίδευσης είναι μόνο ο 

παράγοντας του χρόνου.  

1.3 Οφέλη και προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στην τηλεκπαίδευση 

Αναλύοντας παραπάνω τα χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης καθίσταται σαφές ότι 

ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακόμα και 
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σε καταστάσεις κρίσεων, όπως συνέβη και με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων εξαιτίας της υφιστάμενης πανδημίας Covid-19 (Right to Education, 2020). Ο 

Munyoka (2014) επισημαίνει πως η υιοθέτηση της τηλεκπαίδευσης στην ανοιχτή εξ 

αποστάσεως μάθηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει θετικά το βάθος και την 

ικανοποίηση των μαθητών από τη μάθηση, την ευαισθητοποίησή τους για τις 

απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος μάθησης και κυρίως την απόδοση και το ποσοστό 

επιτυχίας των μαθητών, οι οποίοι μπορούσαν να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες 

αποφάσεις για το ευρύ φάσμα πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους. 

Ο Curran (2006) αναφέρεται σε ένα μεγάλο πλεονέκτημα της τηλεκπαίδευσης που είναι 

το ότι επιτρέπει τη διάδοση νέων εξελίξεων, παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και ενισχύει 

τις εκπαιδευτικές εμπειρίες για πολλές κατηγορίες ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικών, 

μαθητών). Η χρήση τέτοιων τεχνικών έχει τη δυνατότητα να μετριάσει εν μέρει την 

απομόνωση ατόμων που ζουν σε απομόνωση και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ 

παράλληλα μειώνει το κόστος, τον χρόνο μετακίνησης και τις απουσίες προσωπικού 

που σχετίζονται με αυτούς τους χωροχρονικούς περιορισμούς. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι Greenhow και Chapman (2020) τονίζουν πως σημαντικό 

πλεονέκτημα της τηλεκπαίδευσης είναι η μείωση της απόστασης και του 

απομονωτισμού των ατόμων, που είναι εγγενή χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης λόγω της μη φυσικής παρουσίας εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. 

Επομένως, μέσω της τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αισθανθούν μέλη 

μίας κοινότητας, έχουν τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας, αλλά και σύνδεσης με 

άτομα από διαφορετική περιφέρεια και χώρα, καθώς οι νέες τεχνολογίες έχουν το 

πλεονέκτημα της κατάργησης των γεωγραφικών περιορισμών. Αυτό δίνει παράλληλα 

στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα 

τεκταινόμενα όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε υπερ-τοπικό επίπεδο. Ένα ακόμη 

σημαντικό όφελος που τονίζεται από τους συγγραφείς αφορά την προώθηση της 

ενεργού μάθησης, δηλαδή της μάθησης που συμβάλει έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

εμβαθύνουν στις δικές τους μαθησιακές διαδικασίες, μέσα από τη σύνδεση της νέας με 

την υπάρχουσα γνώση, αλλά και τη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών.  

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε την ομαδοποίηση των προτερημάτων της εξ’ 

αποστάσεως μάθησης, όπως ανέφερε η Muir (2001):  
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 Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο.  

 Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με 

οποιονδήποτε ρυθμό.  

 Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευόμεμου, του εκπαιδευτή και του 

περιβάλλοντος.  

 Μπορεί να δημιουργηθεί ένας διάλογος υψηλής ποιότητας, επειδή δεν 

περιορίζεται από μία συμβατική τάξη ή ένα χρονικό μοντέλο.  

 Το περιβάλλον είναι μαθητοκεντιρκό, καθώς οι εκπαιδευτές επικεντρώνονται 

στα ατομικά μαθησιακά στυλ και σε θέματα με μεγαλύτερη ευκολία.  

 Υπάρχει μεγάλη πρόσβαση σε μία μεγαλύτερη ποικιλία ποιοτικών πόρων.  

 Υπάρχει ένας χώρος δραστηριοποίησης για όλους τους εκπαιδευόμενους, 

ανεξάρτητα από τα οπτικά – κινητικά προβλήματα αναπηρίας, στα οποία 

απαιτείται συγκεκριμένη τοποθεσία ή πρόγραμμα.  

 Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα δημιουργικά μοντέλα 

διδασκαλίας κατά την διάθεση του διδακτικού υλικού.  

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η τηλεκπαίδευση χαρακτηρίζεται και από ορισμένες 

αδυναμίες, καθώς και προκλήσεις. Όσον αφορά στα αδύνατα σημεία, σύμφωνα με τον 

Dhawan (2020), η τηλεκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της άμεσης 

επικοινωνίας και της ανθρώπινης επαφής μεταξύ των εκπαιδευομένων, αλλά και 

μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Επίσης, τεχνικά προβλήματα, καθώς και 

τυχόν προβλήματα στη διαχείριση του χρόνου μπορεί να εμποδίσουν την 

αποτελεσματική διδακτική διαδικασία και επομένως τη μάθηση. Επιπλέον, οι 

μαθησιακές δραστηριότητες, ο σχεδιασμός του υλικού και / ή οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών. 

Εκτός των παραπάνω τίθενται και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο της 

τηλεκπαίδευσης που αφορούν στα εξής:  

α) την αποτελεσματική μεταφορά της δια ζώσης διδασκαλίας σε ένα online 

περιβάλλον,  

β) την ανάπτυξη περιεχομένου που ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα σπουδών, στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, και που παρακινεί τους μαθητές,  

γ) αποτελεσματική παρακίνηση και εμπλοκή των μαθητών,  
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δ) διασφάλιση πρόσβασης όλων στην τηλεκπαίδευση που μπορεί να περιορίζεται 

από μειωμένο τεχνολογικό αλφαβητισμό,  

ε) διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συμβατότητας του υλικού και των 

εφαρμογών με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται,  

στ) απουσία κυβερνητικών ρυθμίσεων και προτύπων ποιότητας.  

Εκτός των παραπάνω, σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της 

υφιστάμενης πανδημίας θα πρέπει να τονιστούν. Μέσα από εμπειρίες εκπαιδευτικών 

(Telli, 2020; David, 2020; Artzt, 2020; Ribeiro, 2020) διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

σημαντικό πρόβλημα ως προς την γρήγορη προσαρμογή της δια ζώσης διδασκαλίας σε 

online περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν προβλήματα που αφορούσαν:  

α) την έλλειψη των απαραίτητων και κατάλληλων υποδομών και του απαραίτητου 

τεχνολογικού εξοπλισμού,  

β) την επαρκή και κατάλληλη μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού σε online 

περιβάλλον,  

γ) τις ψηφιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες μαθητών, εκπαιδευτικών και 

γονέων,  

δ) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην 

τηλεκπαίδευση,  

ε) τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων,  

στ) τη χρήση των κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων και στρατηγικών στη βάση 

της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών,  

ζ) τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών.  

Όλα τα παραπάνω, επομένως, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά μειονεκτήματα της 

τηλεκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

α) αναγκαιότητα ύπαρξης υποδομών και εξοπλισμού,  

β) αναγκαιότητα τεχνολογικών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών,  

γ) ετοιμότητα εκπαιδευτικών και σχολικών οργανισμών.  

Με αφορμή την υιοθέτηση της τελεκπαίδευσης κατά την περίοδο της υφιστάμενης 

πανδημίας, αρκετοί μελετητές έχουν διαπιστώσει και άλλα προβλήματα. Οι Alhumaid 
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et al. (2020) αναφέρουν πως η υιοθέτηση και η αποτελεσματική εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης εξαρτάται από διάφορους ατομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Οι Talidong και Toquero (2020) και ο Ribeiro (2020) αναφέρουν πως 

υπήρξαν σημαντικά προβλήματα ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, ελλιπής 

υποστήριξης από τους σχολικούς οργανισμούς και τους αρμόδιους φορείς, αλλά και 

αντιμετώπισης του άγχους λόγω και της μετάβασης στην online διδασκαλία, και του 

ψυχολογικού αντίκτυπου του εγκλεισμού. Επίσης και οι Kraft et al. (2020) και ο 

Ribeiro (2020) αναφέρονται στην έλλειψη ετοιμότητας και ανταπόκρισης των 

σχολείων στις ανάγκες μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που προέκυψαν. 

Παρομοίως, οι Verma και Priyamvada (2020) κάνουν λόγο για το υψηλό κόστος που 

επωμίστηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί και μαθητές-γονείς για την προμήθεια του 

απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, τα προβλήματα συνδεσιμότητας, την απουσία 

άμεσης αλληλεπίδρασης μαθητών και εκπαιδευτικών, τις αλλαγές στους μαθησιακούς 

στόχους και το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στη δυσκολία εξοικείωσης με τις νέες 

τεχνολογίες και την εύρεση των κατάλληλων εργαλείων για την εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης. Ο Zhang (2020) και η Αμοργιανιώτη (2020) τονίζουν πως εξαιτίας 

όλων των παραπάνω, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετασχηματίστηκε, καθώς θα έπρεπε 

να διδάξει, να παράσχει τεχνική, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και 

γονείς. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί η έλλειψη, ορισμένες φορές, συγκεντρωτικών 

κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς, 

αλλά και το ότι οι οδηγίες ενδεχομένως να περιόριζαν τις επιλογές των εκπαιδευτικών 

ως προς τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών. Επίσης, υπήρχαν προβλήματα λόγω 

έλλειψης οδηγιών ως προς το είδος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και του 

τρόπου αξιολόγησης των μαθητών (Zhang, 2020; Kraft et al., 2020). 

Τέλος, με αφορμή και πάλι την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας, 

σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε ήταν η μη κάλυψη των αναγκών των μαθητών από 

όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από διάφορες 

εκθέσεις φορέων / οργανισμών (United Nations, 2020; TUAC Secretariat Briefing, 

2020; Unicef, 2020; WHO, 2020; UNHCR, 2020; UNHCR, 2020α) αλλά και έρευνες 

μεμονωμένων μελετητών (Duraku & Nagavci, 2020; Adedoyin & Soykan, 2020; 

Frederick et al., 2020; Guadagno, 2020; Di Pietro et al., 2020) πως μαθητές που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως μαθητές από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, μαθητές με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο 
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και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν είχαν ισότιμη πρόσβαση στην 

τηλεκπαίδευση. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους:  

α) μη δυνατότητα γονέων να υποστηρίξουν τα παιδιά τους λόγω μη τεχνολογικής 

ετοιμότητας / εξοικείωσης, γλωσσικής ανεπάρκειας, έλλειψης χρηματικών 

μέσων, έλλειψης χρόνου  

β) μη δυνατότητα εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν μαθητές και γονείς 

γ) έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών από κυβερνητικούς φορείς 

δ) χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές 

ε) επιπρόσθετα προβλήματα που έχουν οι μαθητές και οι γονείς (π.χ. προβλήματα 

υγείας, προβλήματα επιβίωσης) 

στ) έλλειψη συγκεκριμένου και κατάλληλου χώρου μελέτης των μαθητών 

ζ) έλλειψη τεχνολογιών και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

2.1 Η έννοια του διευθυντή-ηγέτη στους σχολικούς οργανισμούς  

 

Στην Ελληνική επικράτεια υπάρχει μικρός αριθμός ερευνών που μελέτησαν την 

επίδραση της ηγεσίας (Γκόλια, 2014; Δούγαλη, 2014; Κουτούζης, 2012). Στην κορυφή 

του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκεται ο Υπουργός παιδείας, έχοντας τις διοικητικές 

αρμοδιότητες, ακολουθούν οι περιφεριακοί διευθυντές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι διευθυντές 

και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Στην σχολική μονάδα, το αναλυτικό 

πρόγραμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή (το οποίο 

καθορίζεται από το κράτος και διανέμεται δωρεάν), ο χρόνος περάτωσης της διδακτέας 

ύλης, ο καθορισμός της ύλης, τα θέματα των εξετάσεων στις τελευταίες τάξεις του 

λυκείου, η πρόσληψη των εκπαιδευτικών καθορίζονται από την κεντρική εξουσία 

(Υπουργείο Παιδείας).  

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα είναι 

πολυδιάστατος. Ο ρόλος του έχει διττή ευθύνη. Από τη μία πλευρά είναι μέλος της 

σχολικής μονάδας, που αποτελείται από τον εκπαιδευτικό σύνολο και το μαθητικό 

σύνολο, και από την άλλη οφείλει να εκτελεί εντολές και λειτουργίες σύμφωνα με τις 

εντολές και τις προσδοκίες των ανωτέρων του στην εκπαιδευτική ιεραρχία (διευθυντής 

δευτεροβάθμιας, υπουργείο Παιδείας) (Σαϊτης, 2008). Ο κάθε ηγέτης – διευθυντής 

σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις – δεξιότητες στον 

προγραμματισμό, την οργάνωση διεύθυνσης, την αξιολόγηση των στόχων της 

εκπαίδευσης, καθώς και του συντονισμού του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών 

πόρων (Κουτούζης, 1999). Βέβαια σε όλα τα παραπάνω δεν θα έπρεπε να λείπει και η 

ικανότητα ενός πνεύματος δημιουργικού και καινοτόμου ώστε να υποκινηθεί η ομάδα 

με τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας. Επίσης, ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη 

συνδέεται σε ένα μεγάλο βαθμό με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, γεγονός που ενισχύει την έλλειψη της αποτελεσματικής και αποδοτικής 

διοίκησης στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς πολλές φορές παρατηρείται η μη 

σωστή ενημέρωση των ανθρώπων που ασχολούνται με την διοικητική διαδικασία, 

δημιουργώντας έτσι προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού.  
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Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο ρόλος του διευθυντή στην σχολική κοινότητα 

περιοριζόταν στις συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες 

στόχευαν στην ομαλή επιτυχία του έργου του (Κουτούζης, 2012). Με την πάροδο των 

χρόνων, έγινε μία προσπάθεια μέσω της περιγραφής των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, που βοηθούσαν τον διευθυντή του ελληνικού σχολείου να φέρει εις πέραν 

την στοχοθεσία που του όριζε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και 

ακόμα το υπουργείο Παιδείας να περάσει στην διαδικασία της διοίκησης, την 

οργάνωση των σχολικών μονάδων, την εκπαιδευτική ηγεσία, ακόμα και την 

επικοινωνία ως ένα μέσο αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής μονάδας (Κουτούζης 

2012). Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μέσα σε λίγα 

χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δημιούργησε αποτελεσματικούς διευθυντές 

σχολικών μονάδων, απλά μέχρι ένα βαθμό οι σχολικές μονάδες απέκτησαν αυτονομία 

στον καθορισμό στόχων και διαδικασιών. Το υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει την 

ανάγκη της αποκέντρωσης και του εκσυγχρονισμού, όμως ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας δεν παύει να είναι ο τελευταίος στην ιεραρχική πυραμίδα, έχοντας ως εντολή 

την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας 

(Σαϊτης, 2008).  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμού: Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (άρθρο 

27), το έργο του διευθυντή της σχολικής μονάδας: 

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.  

β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.  

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του 

Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες 

των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς.  

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος αξιολογεί 
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τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της 

αξιολόγησής του, τους στόχους της αξιολόγησης.  

Όπως φαίνεται παραπάνω, ο νομοθέτης παραχωρεί στον διευθυντή τις παραπάνω 

αρμοδιότητες, αλλά στην πραγματικότητα δεν τις καθορίζει στο κείμενο του Νόμου, 

τις παραπέμπει στο Υπουργείο Παιδείας (Μιχόπουλος, 1994). Επομένως, στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής έχει καθαρά διεκπεραιωτικό και μεσολαβητικό 

ρόλο με αποτέλεσμα να μην εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά στις λειτουργίες 

και το αποτέλεσμα (Χατζηπαναγιώτου, 2003). Επίσης, η αυστηρότητα της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πρωτοβουλίας, από πλευρά 

διευθυντών. Στη σημερινή πραγματικότητα οι διευθυντές έρχονται αντιμέτωποι με 

σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των τυπικών υποχρεώσεων, όπως 

η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και αντίστοιχων σχετικών πόρων. Αναφορικά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της ελληνικής επικράτειας, για να εφαρμοστούν οι 

μετασχηματιστικές ηγετικές πρακτικές, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αυτονομία 

των σχολικών μονάδων, ώστε να προσδιοριστεί η κατεύθυνση και το όραμα του 

σχολείου (Κατσαρός, 2008). Η σχολική μονάδα φαίνεται ότι είναι ο τελικός αποδέκτης 

ενός κεντρικά ελεγχόμενου συστήματος εκπαίδευσης (Δούγαλη, 2017).  

Μία βασική αιτία που δυσχεραίνει την αποτελεσματική ηγεσία στην εκπαίδευση είναι 

και ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών στις διοικητικές θέσεις. Σύμφωνα με αυτή 

την επιλογή εκπαιδευτικών, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παλαιότητα και όχι στην 

κατάρτισή τους σε θέματα διοικητικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί 

να μετατραπεί σε διοικητικό εκπαιδευτικό στέλεχος, χωρίς την απαραίτητη διοικητική 

εκπαίδευσης (Μπρίνια, 2010).    

Η ηγεσία του σχολείου θεωρείται ως ζωτικός παράγοντας στη λειτουργία του σχολείου. 

Η ηγεσία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία επιρροής που οδηγεί στην επίτευξη των 

επιθυμητών σκοπών (Stravakou & Lozgka, 2018). Οι Amanchukwu et al. (2015) 

τόνισαν ότι η ηγεσία θεωρείται ως ένα μείγμα χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, 

ως συγκεκριμένων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων ηγεσίας, ή ως σχέση ή διαδικασία. 

Ωστόσο, η σύλληψη της ηγεσίας ως μια κοινωνική διαδικασία όπου ένας ηγέτης 

επηρεάζει σκόπιμα τους υφισταμένους φαίνεται να είναι το σημείο σύγκλισης μεταξύ 

των περισσότερων ορισμών της ηγεσίας (Stravakou & Lozgka, 2018).  
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Ο διευθυντής-ηγέτης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων στο σχολείο και την εξασφάλιση 

ομαλής λειτουργίας του σχολικού οργανισμού (Robbins et al., 2014). Όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 11 του Νόμου 1566/1985, «ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση 

των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των 

αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων». 

Η έννοια του διευθυντή έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, ενσωματώνοντας 

νέους ρόλους, υπό το πρίσμα της έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

σχολείου. Η ανάπτυξη και επέκταση αυτής της έννοιας μπορεί να περιγράψει ένα νέο 

σύνολο προσδοκιών για τους διευθυντές του σχολείου, οι οποίοι αναμένεται να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία εκπαιδευτικών απαιτήσεων και να καθορίσουν 

τις κατάλληλες προτεραιότητες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

σχολείου. Ο προβληματισμός σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της σχολικής διοίκησης 

έχει επίσης οδηγήσει σε μια νέα προοπτική του ρόλου του διευθυντή. Οι διευθυντές 

αναμένεται να έχουν την ικανότητα να σέβονται και να διευκολύνουν τις συνεργατικές, 

συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνουν την επικοινωνιακή 

αλληλεπίδραση της σχολικής κοινότητας, την εστίαση στον άνθρωπο και τις σχέσεις 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, έχοντας ως απώτερο στόχο την 

εμπιστοσύνη και τη δέσμευση αυτών των μελών (Burhanuddin, 2016). 

Ο Bafadal (2017) αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο του διευθυντή-ηγέτη στην 

καινοτομία και την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής-ηγέτης συμβάλει στην 

αλλαγή μέσα από τον προσδιορισμό της καινοτομίας, της προετοιμασίας, της 

εφαρμογής, της αξιολόγησης και της βελτίωσης. Επίσης, ο συγγραφέας τονίζει ότι η 

επιτυχία της αλλαγής ή η εφαρμογή μιας καινοτομίας στους σχολικούς οργανισμούς 

υποστηρίζεται από τρεις σημαντικές προϋποθέσεις: α) την ικανότητα των διευθυντών 

του σχολείου να οικοδομήσουν ακριβείς αντιλήψεις του προσωπικού του σχολείου 

σχετικά με την εκπαιδευτική καινοτομία, β) την ικανότητα των διευθυντών να 

βελτιώσουν την υποκίνηση και τη δημιουργικότητα του προσωπικού όπως και την 

απόκτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και γ) την παροχή πληροφοριών, εφαρμοστών 

και εποπτών της υλοποίησης των εκπαιδευτικών καινοτομιών. Επιπρόσθετα, ο Bafadal 

(2017) υποστηρίζει πως ο διευθυντής ως ηγέτης μπορεί να συμβάλει στην εφαρμογή 
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ενός νέου προγράμματος σπουδών στη βάση της διορατικότητάς τους και επομένως 

τον σχεδιασμό των απαραίτητων αλλαγών, στη βάση της παροχής έμπνευσης των 

εκπαιδευτικών να προβούν και εκείνοι σε αλλαγές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις 

του νέου προγράμματος σπουδών, στη βάση της έμπρακτης εφαρμογής των αλλαγών 

στη μάθηση, και τέλος στη βάση της αξιολόγησης των αλλαγών και του σχεδιασμού 

ενεργειών παρακολούθησης των αλλαγών που έχουν εφαρμοστεί. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές πρακτικές ενός επιτυχημένου διευθυντή-ηγέτη στο 

σχολείο: καθορισμός κατεύθυνσης, ανάπτυξη ανθρώπων, επανασχεδιασμός 

οργάνωσης και διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος (διδασκαλία και μάθηση). 

Η πρακτική του καθορισμού κατεύθυνσης στοχεύει ουσιαστικά στην οικοδόμηση 

κινήτρου και ηθικού σκοπού του ατόμου, ενώ η πρακτική της ανάπτυξης ανθρώπων 

στοχεύει στην ανάπτυξη ατομικής ικανότητας και βιωσιμότητας εργασίας. Για να 

επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα, το εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι 

ευνοϊκό και η πρακτική του επανασχεδιασμού της οργάνωσης είναι η πρακτική για την 

πραγματοποίησή της. Όσον αφορά την πρακτική διαχείρισης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (διδασκαλία και μάθηση), αναφέρεται ότι παρέχει το συντονισμό για 

πρωτοβουλίες που απορρέουν από τις άλλες βασικές πρακτικές ηγεσίας και 

συμβάλλουν στην παροχή της σταθερότητας που είναι απαραίτητη για να λάβει χώρα 

η βελτίωση (Fitriati et al., 2014). 

Κεντρικό στοιχείο του διευθυντή-ηγέτη είναι η καλλιέργεια ηγεσίας σε άλλους. Στη 

βάση αυτή, ο διευθυντής-ηγέτης διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία 

έχουν ως κάτωθι, όπως αναφέρεται από τον Farah (2013): 

 Σχεδιάζει σχολικές δραστηριότητες και παρέχει οδηγίες: Ο σχεδιασμός ορίζεται 

ως μια διαδικασία καθορισμού στόχων και προσδιορισμού του τι πρέπει να γίνει 

για την επίτευξή τους. Είναι μια δραστηριότητα λήψης αποφάσεων μέσω της 

οποίας ο διευθυντής-ηγέτης ενεργεί για να διασφαλίσει τη μελλοντική επιτυχία 

και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Ο 

προγραμματισμός βοηθά τους διευθυντές να προβλέψουν προβλήματα και 

ευκαιρίες, να σκεφτούν με διορατικό τρόπο και να συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότητα άλλων διαχειριστικών λειτουργιών. Έτσι, ο σχεδιασμός 

είναι ένας ρόλος ενός αποτελεσματικού διευθυντή-ηγέτη για να παρέχει μια 

βάση για έλεγχο σε ένα σχολείο και να θέτει προτεραιότητες για να 
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επικεντρώσει πρώτα τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε προτεραιότητες. 

Εστιάζει επίσης την προσοχή των εκπαιδευτικών σε στόχους που μπορούν να 

δώσουν μια αίσθηση κατεύθυνσης προσανατολισμένη στην απόδοση του 

σχολείου. Η διαδικασία της εκπαιδευτικής διαχείρισης αποτελείται από τρεις 

βασικές λειτουργίες, δηλαδή τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο. 

Ένας διευθυντής χρησιμοποιεί αυτές τις λειτουργίες για την επίτευξη των 

στόχων του σχολικού οργανισμού. 

 Σέβεται τις επιθυμίες του σχολικού πληθυσμού, ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις τους και ακούει: Αυτό σημαίνει ότι ο αποτελεσματικός διευθυντής-

ηγέτης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών 

(δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλο προσωπικό του σχολείου) 

και ακούει τα παράπονά τους. Στο πλαίσιο αυτό ο διευθυντής-ηγέτης καθοδηγεί 

και συμβουλεύει, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών που καθοδηγούν ο 

ένας τον άλλον στη βελτίωση της διδασκαλίας, και συνολικά συνεισφέρει στη 

διαχείριση της γνώσης.  

 Δικτυώνει τον σχολικό πληθυσμό και πραγματοποιεί έγκαιρες επαφές: Ο 

αποτελεσματικός διευθυντής έχει δεξιότητες δικτύωσης και κάνει έγκαιρες 

επαφές με το σχολικό πληθυσμό. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικός ο 

συντονισμός, που είναι η διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότερα άτομα / 

οργανισμοί συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν συλλογικά μια κοινή 

εργασία. 

 Διαβουλεύεται με το σχολικό πληθυσμό και πραγματοποιεί εποικοδομητικές 

αλλαγές: Ο διευθυντής-ηγέτης διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

ξεκινά εποικοδομητικές αλλαγές, αποδεχόμενος τις προτάσεις και τις ιδέες που 

ακούγονται, δημιουργώντας ένα κλίμα που επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν 

στην ανάπτυξη του σχολείου. Ο διευθυντής εξηγεί τις αποφάσεις στα μέλη της 

ομάδας και διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται πάντα οι κοινωνικές και 

ψυχαγωγικές ανάγκες τους, ενώ παράλληλα έμφαση δίνεται στην 

ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην 

εξισορρόπηση της έλλειψης κινήτρων του προσωπικού που προκαλείται από 
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ένα αυταρχικό στυλ διαχείρισης, στην εργασιακή ικανοποίηση και στην 

πιστότητα από μέρους των εκπαιδευτικών. 

 Διδάσκει τον σχολικό πληθυσμό και δέχεται νέες ιδέες: Ο αποτελεσματικός 

διευθυντής-ηγέτης διδάσκει τους ανθρώπους και αποδέχεται τις ιδέες τους. 

Κάνει κατάλληλους μετασχηματισμούς και πληροφορίες που επιτρέπουν στους 

μαθητές να επιτύχουν τις απαιτούμενες εργασίες. 

 Συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία: 

Ο αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες 

και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την από κοινού λήψη αποφάσεων. 

Αναφέρεται συγκεκριμένα σε διαδικασίες στις οποίες οι κύριοι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, την εφαρμογή, 

τη μάθηση και την αξιολόγηση. Αυτό έχει συχνά την πρόθεση να μοιράζεται 

τον έλεγχο των πόρων που δημιουργούνται και της ευθύνης για τη μελλοντική 

τους χρήση.  

 Προσελκύει τον σχολικό πληθυσμό και τους παρακινεί να μάθουν: Ο 

αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης παρακινεί και ανταμείβει τους μαθητές, 

διαμορφώνοντας μία θετική σχολική κουλτούρα και ακούγοντας τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την κουλτούρα οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν ότι οι 

απόψεις τους είχαν σημασία και ένιωθαν αρκετά άνετα για να αναλάβουν 

κινδύνους και να δοκιμάσουν νέες μεθόδους. Επομένως, η θετική κουλτούρα 

που δημιουργεί ο διευθυντής επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση. 

 Οδηγεί τον σχολικό πληθυσμό στη σωστή κατεύθυνση και μαθαίνει από 

αυτούς: Ο αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης καθοδηγεί το σχολείο στη 

σωστή κατεύθυνση και μαθαίνει από άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, εξετάζει 

το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου για να εφαρμόσει 

υποστηρικτικές τροποποιήσεις και απαραίτητες αλλαγές. Ο διευθυντής του 

σχολείου είναι ο διευθυντής των σχολικών προγραμμάτων και αλληλεπιδρά 

άμεσα και αμφίδρομα με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του σχολείου.  

Σε έκθεσή του το Ίδρυμα Wallace εντόπισε πέντε βασικές λειτουργίες της ηγεσίας 

στους σχολικούς οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα τους εξής (Wallace Foundation, 

2013):  
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α) Διαμόρφωση ενός οράματος ακαδημαϊκής επιτυχίας για όλους τους μαθητές, 

βασισμένο σε υψηλά πρότυπα,  

β) Δημιουργία ενός θετικού κλίματος για την εκπαίδευση, ώστε να επικρατήσει η 

ασφάλεια, το πνεύμα συνεργασίας και άλλες παράμετροι σημαντική για μία 

γόνιμη αλληλεπίδραση,  

γ) Καλλιέργεια ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να αναλάβουν το ρόλο 

τους στην υλοποίηση του σχολικού οράματος, 

δ) Βελτίωση της διδασκαλίας ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διδάσκουν 

καλύτερα και οι μαθητές να μαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο και 

καλύτερα,  

ε) Διαχείριση ατόμων, δεδομένων και διαδικασιών για την προώθηση της 

σχολικής βελτίωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλληλεπίδραση των 

ανωτέρω αυτών στοιχείων. 

Μια πλήρης περιγραφή των ηγετικών ρόλων του διευθυντή διεξάγεται από τον 

Sergiovanni (1987) με βάση την παρατηρούμενη συμπεριφορά των διευθυντών σε 

επιτυχημένα σχολεία. Ο πρώτος ρόλος είναι το άτομο-πρόσωπο. Οι διευθυντές-ηγέτες 

ασχολούνται κυρίως με τη συνολική αποστολή, τη φιλοσοφία, τις παραδοχές εργασίας, 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το σχεδιασμό του σχολείου, τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις, καθώς και με την ποιότητα και τη συνάφεια των γενικών σκοπών και 

στόχων του σχολείου. Επίσης, επικοινωνούν την κατεύθυνση και το όραμα του 

σχολείου αναζητώντας υποστήριξη, ενώ παράλληλα αποκτούν τους απαραίτητους 

πόρους, και αποδέχονται την ευθύνη για την ανάπτυξη πολιτικής και πρακτικών στο 

σχολείο. Ο δεύτερος ρόλος είναι η εκπαιδευτική ηγεσία. Ένας διευθυντής-ηγέτης είναι 

επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων διδασκαλίας, των μεθόδων, του κλίματος στο 

σχολείο και την τάξη και της αξιολόγησης. Ο τρίτος ρόλος είναι η εποπτική ηγεσία. 

Αυτό αναφέρεται στην εργασία του διευθυντή-ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς, 

επιδιώκοντας να επιτύχει τη δέσμευσή τους στους στόχους του σχολείου και να τους 

παρακινήσει προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Ένας τέτοιος ρόλος περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη του προσωπικού και την εποπτεία. Ο τέταρτος ρόλος είναι οργανωτική 

ηγεσία. Οι διευθυντές-ηγέτες αναμένεται να διασφαλίσουν ότι οι σχολικοί σκοποί, οι 

στόχοι και οι απαιτήσεις εργασίας αντικατοπτρίζονται στο πρότυπο της οργανωτικής 

δομής. Ο πέμπτος ρόλος είναι η διοικητική ηγεσία. Είναι σημαντικό να παρέχει ο 
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διευθυντής-ηγέτης τα συστήματα και τις ρυθμίσεις για αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα. Το έκτο είναι η ηγεσία της ομάδας. Ως επικεφαλής της ομάδας, 

ο διευθυντής-ηγέτης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν αμοιβαία υποστήριξη 

και εμπιστοσύνη καθώς συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

σχολείου. 

Η  μελέτη του Blank (1987) παρέχει μια συστηματική ανάλυση των ηγετικών 

δραστηριοτήτων και της συμπεριφοράς του διευθυντή:  

α) εκπαιδευτική βελτίωση και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας με επικεφαλής τον διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσεται και ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

το σχεδιασμό και την αλλαγή του προγράμματος σπουδών, αλλά και τις 

προσπάθειες του διευθυντή να αυξήσει τον ακαδημαϊκό χρόνο μάθησης κατά 

τη διάρκεια της σχολικής ημέρας,  

β) ο ο διευθυντής-ηγέτης αναπτύσσει συναίνεση μεταξύ του προσωπικού σχετικά 

με τους ετήσιους στόχους για το σχολείο,  

γ) ανάπτυξη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του διευθυντή-

ηγέτη στα προγράμματα ανάπτυξης του προσωπικού και του ποσοστού του 

χρόνου στις συναντήσεις καθηγητών που δαπανάται σε προγράμματα σπουδών 

και εκπαιδευτικά θέματα,  

δ) αναζήτηση υποστήριξης / πόρων από την κοινότητα. Αυτό περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση με τους διοικητές της περιοχής ή την κοινότητα στην 

αναζήτηση υποστήριξης για τη βελτίωση του σχολείου,  

ε) συμμετοχή του προσωπικού στο σχεδιασμό, ειδικά στο σχεδιασμό σχολικών 

πολιτικών και αλλαγών προγράμματος, και τέλος  

στ) άσκηση εξουσίας στη σχολική πολιτική και οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου 

του ρόλου του διευθυντή-ηγέτη στον προσδιορισμό κανόνων για τους μαθητές 

και τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο διευθυντής αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι Μητσαρά και Ιορδανίδης (2015, σελ. 59): «Οι διευθυντές των 

οργανισμών πρέπει να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις και τις ενέργειες της 

ομάδας, ώστε να διασφαλίζουν ένα βαθμό λειτουργικότητας συμβατό με τις 
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συγκρούσεις. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση ως μια αναπόφευκτη 

πτυχή της λειτουργίας του οργανισμού, η οποία είναι δυνατό να καταστεί ωφέλιμη για 

τον οργανισμό, γιατί βοηθά στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων λόγω της 

σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, καθώς και σαν ένα μηχανισμό που επιτρέπει την 

κατανόηση των προτερημάτων της συνεργασίας» 

2.2 Η συμβολή του διευθυντή στην καθοδήγηση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών  

Η υποκίνηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην εργασία τους. Η υποκίνηση αναφέρεται σε όλες αυτές τις εσωτερικές συνθήκες, 

που περιγράφονται ως επιθυμίες ή παρορμήσεις, που διεγείρουν το ενδιαφέρον ενός 

ατόμου για μια δραστηριότητα (Tracy, 2000). Αυτό αναφέρεται ως εγγενής υποκίνηση, 

καθώς το άτομο έχει την επιθυμία να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, επειδή τα 

αποτελέσματά του είναι σύμφωνα με το σύστημα πεποιθήσεων του ή εκπληρώνει μια 

επιθυμία και ως εκ τούτου αποδίδεται σημασία σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει και η 

εξωγενής υποκίνηση, όπου τα κίνητρα είναι εξωτερικά και βασίζεται στην ανταμοιβή 

του ατόμου για την εκτέλεση μίας εργασίας (Abubakar et al., 2017). Οι εκπαιδευτικοί 

που υποκινούνται έχουν μια αίσθηση επαγγελματισμού, είναι ενθουσιώδεις και έχουν 

πλήρη δέσμευση στη διδασκαλία. Από αυτή την άποψη, ο Steyn (2002) εντόπισε τα 

ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται στενά με την αποτελεσματική υποκίνηση των 

εκπαιδευτικών: άριστη απόδοση και συνεπή επίτευξη αποτελεσμάτων, θετική στάση 

όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων και προθυμία να αποδεχθούν την ευθύνη και 

να προσαρμόσουν την αλλαγή. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση 

του οράματος, της αποστολής και των στόχων του σχολείου. Κατά συνέπεια, σε 

σχολεία με υποκίνηση των εκπαιδευτικών υπάρχει επίσης μια αποτελεσματική 

κουλτούρα διδασκαλίας και μάθησης. 

Οι διευθυντές-ηγέτες των σχολείων βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω 

της επιρροής τους στην υποκίνηση, τη δέσμευση και τις συνθήκες εργασίας του 

προσωπικού. Ένα βασικό καθήκον για τον διευθυντή-ηγέτη, εάν επιθυμεί να επηρεάσει 

τη μάθηση και τα επιτεύγματα των μαθητών, είναι να βελτιώσει την απόδοση του 

προσωπικού. Αυτή η απόδοση είναι συνάρτηση της υποκίνησης των μελών του 

προσωπικού, των δεσμεύσεων, των ικανοτήτων (δεξιοτήτων και γνώσεων) και των 

συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται. Πρόσφατα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 

συμβολή των ηγετών των σχολείων στην ανάπτυξη της ικανότητας του προσωπικού 
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ειδικότερα. Αυτή η έμφαση αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στη δημοτικότητα σε 

πολλές χώρες του όρου «εκπαιδευτική ηγεσία» και σε νέες προσπάθειες για την 

ανακάλυψη της γνώσης περιεχομένου του προγράμματος σπουδών που πρέπει να 

διαθέτουν οι επιτυχημένοι ηγέτες του σχολείου (Day & Sammons, 2014). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν κίνητρα όταν υπάρχει μια επικεντρωμένη στον εκπαιδευτικό 

προσέγγιση στην εκπαιδευτική ηγεσία και όταν οι μορφές υποκίνησης εμπεριέχουν τα 

ιδανικά που σχετίζονται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τα οποία ενσωματώνουν 

ηθικές, επιστημολογικές, συναισθηματικές, οικονομικές εκτιμήσεις που 

διαμορφώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την ισότητα και τη δικαιοσύνη, την 

παιδαγωγική, την οργανωτική αποτελεσματικότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη 

συλλογικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αυτο-εικόνα (Evans 2001). Η εκπαιδευτική 

προσέγγιση της ηγεσίας είναι δυνατή μόνο όταν ο διευθυντής ως ηγέτης, πέρα από τον 

διαχειριστικό του ρόλο, προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες ατομικές 

ανάγκες και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς, δείχνοντας φροντίδα, θετική στάση και 

ενδιαφέρον για την ευημερία τους. Ένας διευθυντής που καθοδηγείται από αυτήν την 

προσέγγιση αναπτύσσει ένα πλαίσιο εργασίας που υποστηρίζεται από μια 

επαγγελματική κουλτούρα ανοχής, συνεργασίας, σεβασμού των εκπαιδευτικών. 

Ο διευθυντής καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών του, προκειμένου να διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου ως οργανισμού. Βασικός ρόλος του διευθυντή-ηγέτη είναι η καθοδήγηση του 

προσωπικού και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται την πλήρη 

υποστήριξη της διοίκησης για να παρακινηθεί. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

εξασκήσει αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία καθώς αυτό συμβάλλει στο υψηλό 

ηθικό των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η γνώση σχετικά με τις διάφορες υποκίνησης και 

η εποικοδομητική εφαρμογή τους βοηθούν τους διευθυντές στα καθήκοντά τους 

διαχείρισης και έτσι συμβάλλουν θετικά στο κίνητρο του προσωπικού. Ο 

αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα κλίμα και μία 

κουλτούρα στο σχολείο που δημιουργεί ενθουσιώδεις και επιτυχημένους 

εκπαιδευτικούς και ενθαρρύνει και εμπνέει τους μαθητές σε ένα αποτελεσματικό 

σχολικό περιβάλλον (Steyn, 2002α). 
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Ο διευθυντής-ηγέτης γνωρίζει πως να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, εμπλέκοντάς 

τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνοντας την ομαδική εργασία και τη 

συνεργασία, δημιουργώντας ένα όραμα για το σχολείο, και υποστηρίζοντας και 

καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς ώστε να εργάζονται και να συνεργάζονται για την 

επίτευξη των στόχων του σχολικού οργανισμού (Πασιαρδής, 2004; Σαΐτης, 2008). Στη 

βάση αυτή, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή ως καθοδηγητής, 

εστιάζοντας στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, αλλά και στην ενίσχυση της 

μαθησιακής διαδικασίας (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Η αποτελεσματική διοικητική 

ηγεσία παρέχει μια σταθερή και υποστηρικτική βάση για ένα σχολείο υψηλών 

επιδόσεων. Η ηγεσία του σχολείου είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την 

προθυμία των εκπαιδευτικών να παραμείνουν στο σχολείο τους και να συνεχίσουν να 

συνεισφέρουν, μέσα από τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

(National Association of Secondary School Principals, 2013). 

Σημαντικό στοιχείο στα ανωτέρω είναι η αποτελεσματική επικοινωνία από μέρους του 

διευθυντή-ηγέτη. Μέσω της επικοινωνίας, επιλέγοντας δηλαδή τον κατάλληλο τρόπο 

και μέσο επικοινωνίας, ο διευθυντής-ηγέτης μεταδίδει το όραμα του σχολικού 

οργανισμού στους εκπαιδευτικούς, τους στόχους που επιδιώκει η σχολική μονάδα, 

υποκινώντας την προσπάθειά τους (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007; Σαΐτης, 2008). Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες του σχολείου ξέρουν πώς να επικεντρώσουν το έργο του 

σχολείου στις βασικές προτεραιότητες. Έχουν μια σαφή αποστολή ή σκοπό για το 

σχολείο και προσδιορίζουν στόχους που ευθυγραμμίζονται με αυτήν την αποστολή. 

Επικοινωνούν το σκοπό και τους στόχους με ουσιαστικό τρόπο, ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν (National Association of 

Secondary School Principals, 2013). 

Συνολικά, υπάρχει επομένως μια σχέση μεταξύ της υποκίνησης του εκπαιδευτικού και 

της εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ηγετικών ευθυνών από μέρους του διευθυντή-ηγέτη. 

Ο διευθυντής μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα των εκπαιδευτικών συγκεντρώνοντας 

την ηγεσία του σε δύο πτυχές, δηλαδή, τις γραφειοκρατικές και δομικές πτυχές και τις 

άτυπες πτυχές αντίστοιχα (Kruger 2003). Πιο αναλυτικά, μέσω του εκπαιδευτικού 

καθήκοντος ηγεσίας, μπορεί να επηρεάσει την οργανωτική κουλτούρα του σχολείου, 

δίνοντας έμφαση σε ακαδημαϊκές πτυχές, όπως προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού, 

συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, παροχή πόρων, επίβλεψη και παροχή 
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εκπαιδευτικού χρόνου. Οι ηγέτες μπορούν επίσης να παράσχουν κίνητρα στους 

εκπαιδευτικούς μέσω της δικής τους συμπεριφοράς στα σχολεία. Σύμφωνα με τους 

Barnett και McCormick (2003), τα εμπνευσμένα κίνητρα λαμβάνουν χώρα όταν οι 

ηγέτες παρακινούν και εμπνέουν εκπαιδευτικούς, παρέχοντας νόημα και προκλήσεις 

στο έργο τους, για παράδειγμα, δίνοντας εμπνευσμένες συνομιλίες, επικοινωνώντας το 

όραμά τους και ενεργώντας με τρόπους που εμπνέουν ενθουσιασμό. Ο διευθυντής ως 

οραματιστής ηγέτης πρέπει να δημιουργήσει δέσμευση μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

ατομικά και συλλογικά, και να τους παρακινήσει να εργαστούν αποτελεσματικά για 

την υλοποίηση της βασικής αποστολής του σχολείου. 

2.3 Η συμβολή του διευθυντή στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα σημαντικότερα περοβλήματα που κλήθηκαν 

οι εκπαδευτικοί να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης λόγω της 

αναστολής λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 ήταν η έλλειψη 

ετοιμότητάς τους, κυρίως σε επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών.  

Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών είναι από τους βασικούς παράγοντες υιοθέτησης και 

χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στους σχολικούς 

οργανισμούς. Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρως έτοιμοι να 

χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία και εξοπλισμό. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

κατάρτισης, στην έλλειψη τεχνικών που προβλέπονται για τη συντήρηση εξοπλισμού 

και στην έλλειψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την αναβάθμιση των ικανοτήτων 

των υποδομών και των εκπαιδευτικών. Εκτός από την έλλειψη κατάρτισης, άλλοι 

παράγοντες που εμποδίζουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν τις 

νέες τεχνολογίες στο σχολείο είναι η επάρκεια χρόνου, η υποδομή και η διαθεσιμότητα 

τεχνικού εξοπλισμού, η συνάφεια του αντικειμένου διδασκαλίας και της μάθησης, ο 

μεγάλος φόρτος εργασίας (Baharuldin et al., 2019). 

Η σχολική ηγεσία συνδέεται στενά με την παιδαγωγική χρήση της τεχνολογίας στα 

σχολεία, καθώς σχετίζεται με την υποκίνηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, 

αλλά και την πρόθεσή τους να είναι καινοτόμοι. Παράλληλα, η ηγεσία συμβάλει στην 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών διευκολύνοντας την παροχή της απαραίτητης υποδομής 

και του εξοπλισμού, αλλά και ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό 

με σαφές σχέδιο και όραμα για την παιδαγωγική χρήση των νέων τεχνολογιών 
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(Ottestad, 2013). Προκειμένου να επιτύχει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος για τους εκπαιδευτικούς, είναι ζωτικής σημασίας για τους ηγέτες να 

ενσταλάξουν την ομαδική μάθηση, αλλά και να οικοδομήσουν ένα κοινό όραμα. Στη 

βάση των παραπάνω, ο Ottestad (2003) επισημαίνει πως ο διευθυντής-ηγέτης συμβάλει 

στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την εφαρμογή του κατάλληλου στυλ 

ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα της κατανεμημένης και της παιδαγωγικής ηγεσίας: 

 Η κατανεμημένη ηγεσία δίνει έμφαση στην ηγεσία ως δραστηριότητα και 

αλληλεπίδραση μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Η 

ηγεσία ενός σχολείου είναι μια συλλογική ομαδική προσπάθεια, και οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούνται επίσης ως ηγέτες στην τάξη. Η συνεργασία μεταξύ 

όλων των παραγόντων και των ομαδικών προσπαθειών χρησιμοποιείται 

συστηματικά για την επικέντρωση στον μαθητή και τη μαθησιακή διαδικασία. 

Με τη σειρά του, αυτό δημιουργεί ισχυρές κοινότητες πρακτικής μεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντών που παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν 

χρήση των νέων τεχνολογιών, δημιουργούν ένα νέο όραμα για το σχολείο, 

αντιμετωπίζουν από κοινού τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.  

 Η παιδαγωγική ηγεσία επισημαίνει την ανάγκη να συμμετέχουν οι ηγέτες των 

σχολείων στην παιδαγωγική πρακτική των εκπαιδευτικών μέσω της 

παρατήρησης, της παροχής συμβουλών και της υλοποίησης των προσπαθειών 

επαγγελματικής ανάπτυξης όταν χρειάζεται. Η παιδαγωγική ηγεσία θα πρέπει 

να εφαρμοστεί στον καθορισμό μιας κατεύθυνσης για παιδαγωγικές πρακτικές 

και αξιολόγηση. Αυτές οι κατευθύνσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε λογικές 

προσδοκίες ως προς το μέλλον του σχολικού οργανισμού. Ένας τέτοιος 

συντονισμός στις ανάγκες και τις ικανότητες του προσωπικού θα πρέπει επίσης 

να ενημερώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Επιπρόσθετα, ο διευθυντής μπορεί να συμβάλει στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για την εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή 

αλλαγών, καινοτομιών και εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση του 

σχολείου που εστιάζει στα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη 
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κατευθυντήριων γραμμών για το σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην ανάπτυξη επαγγελματικής 

μαθησιακής κουλτούρας στα σχολεία, στο οποίο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

διευθυντής-ηγέτης (Bredeson, 2000). Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων αρχών και να 

επηρεάσει τη συνολική ποιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Ένα από τα κύρια καθήκοντα των διευθυντών του σχολείου είναι να δημιουργήσει και 

να διατηρήσει θετικά και υγιή περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης για όλους στο 

σχολείο, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού προσωπικού. Οι διευθυντές 

αναφέρονται ως βασικοί παράγοντες που παρέχουν ισχυρή ηγεσία στην ανάπτυξη του 

προσωπικού μέσω της καθοδήγησής τους, της υποστήριξής τους και της ικανότητάς 

τους να επηρεάζουν άλλους (Bredeson, 2000). 

Οι Dufour και Berkey (1995) παρέχουν δέκα τρόπους με τους οποίους οι διευθυντές 

μπορούν να προωθήσουν την οργανωτική ανάΦπτυξη εστιάζοντας στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών:  

α) δημιουργία συναίνεσης ως προς τον μελλοντικό προσανατολισμό και το 

όραμα του σχολείου,  

β) προσδιορισμός, προώθηση και διατήρηση κοινών αξιών,  

γ) παρακολούθηση των κρίσιμων στοιχείων της προσπάθειας βελτίωσης του 

σχολείου,  

δ) εξασφάλιση συστηματικής συνεργασίας σε όλο το σχολείο. Ενθαρρύνετε τον 

πειραματισμό,  

ε) ανάπτυξη δέσμευσης για επαγγελματική ανάπτυξη,  

στ) παροχή υποστήριξης προσωπικής ανάπτυξης προσωπικού,  

ζ) παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικού που είναι σκόπιμα και 

αναγκαία και βασίζονται και σε πρακτική εκτός της θεωρίας,  

η) προώθηση ατομικής και οργανωτικής αυτο-αποτελεσματικότητας,  

θ) αφοσίωση στη συνεχή βελτίωση και στην επίτευξη των στόχων,  

ι) δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών – 

διευθυντών για την παροχή διδασκαλίας στους μαθητές τους κατά την περίοδο της 

απουσίας τους από το σχολείο, λόγω πανδημίας, από δύο πρίσματα:  

α) Πόσο κατατοπιστικές και εφικτές ήταν οι οδηγίες του υπουργείου για την 

σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.  

β) Αν η συμβολή των οικείων διευθυντών υπήρξε καθοριστική για την 

πραγματοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

α) Πως αποτιμάται  ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση; 

β) Πόσο καθοριστικό ρόλο συνέβαλε ο ρόλος του οικείου διευθυντή στη 

διεξαγωγή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

γ) Πόσο ικανοποιητικές και χρήσιμες ήταν οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

στην διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

δ) Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών; (φύλο, 

ηλικία, βαθμίδα, μορφωτικό επίπεδο, κατοχή γνώσεων ΤΠΕ) 

ε) Με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

3.2 Μέθοδος και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η ποσοτική μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας 

και πιο συγκεκριμένα η δημοσκοπική και συσχετιστική έρευνα (Creswell, 2015; Singh, 

2007; Greener, 2008). Η ποσοτική έρευνα έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή και 

την εξήγηση / ερμηνεία ενός συμβάντος και στην αποτύπωση του αίτιου-αιτιατού, μέσα 

από την «εξήγηση των ανεξάρτητων από το υποκείμενο αιτιών ενός συμβάντος» 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σελ. 28). Η ποσοτική μέθοδος χρησιμοποιεί την ποσοτική 

ανάλυση και μέτρηση προκειμένου να εξηγήσει ένα φαινόμενο που εξετάζεται 

(Bryman, 2017; Singh, 2007). Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών, 

αριθμητικών δεδομένων που αποτυπώνουν τις απόψεις των υποκειμένων που 
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συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς και στη διεξαγωγή συσχετίσεων, προκειμένου να 

διερευνηθεί η επίδραση μίας μεταβλητής σε μία άλλη (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; 

Bryman, 2017). Έτσι, η δημοσκοπική έρευνα συνίσταται στη χορήγηση ενός 

ερωτηματολογίου για τη συλλογή των δεδομένων, ενώ η συσχετιστική στη διερεύνηση 

τυχόν σχέσεων μεταξύ μεταβλητών (Creswell, 2015). 

Το ερωτηματολόγιο είναι το πιο κατάληλο, διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο 

συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο της δημοσκοπικής έρευνας στην ποσοτική μέθοδο 

(Bryman, 2017; Greener, 2008). Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα εύχρηστο μέσο για 

τη διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων, την εξήγηση των φαινομένων που 

εξετάζονται στη βάση των απόψεων των συμμετεχόντων, καθώς και τον προσδιορισμό 

συσχετίσεων των μεταβλητών μεταξύ τους (Bryman, 2017; Singh, 2007). Επίσης, το 

ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί απευθείας και ταυτόχρονα από πολλούς 

ερωτηθέντες, ενώ τέλος είναι κατάλληλο για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων προς 

στατιστική επεξεργασία (Bryman, 2017; Singh, 2007). 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε από τον ερευνητή με στόχο να απαντηθούν 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Για τον σχεδιασμό του ελήφθησαν υπόψη οι 

κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται από τη βιβλιογραφία (Bryman, 2017; 

Greener, 2008). Καταρχήν, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ερωτηματολόγιο είναι 

δομημένο. Το δομημένο ερωτηματολόγιο σημαίνει πως όλοι οι ερωτηθέντες καλούνται 

να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις με την ίδια σειρά, κάτι που επιτρέπει την 

ομαδοποίηση και σύγκριση των δεδομένων και τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση 

και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (United States Office of Personnel Management, 

2008). Επίσης, αποτελείται από κλειστού τύπου ερωτήσεις, που είναι εύκολο να 

απαντηθούν και διευκολύνουν τη στατιστική τους επεξεργασία (Creswell, 2015). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα διερευνά τα 

δημογραφικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, γεωγραφικό διαμέρισμα 

διαμονής, επίπεδο εκπαίδευσης) και επαγγελματικά (παρακολούθηση κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχέση εργασίας, 

ειδικότητα, έτη εμπειρίας, τύπος σχολείου υπηρεσίας, κατοχή θέσης ευθύνης) 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 

ερωτήσεις που εξετάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα εξής 

ζητήματα:  
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α) την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση,  

β) τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των εμποδίων που σχετίζονται με τους 

εκπαιδευόμενους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  

γ) τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν τον φορέα 

παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εμπίπτουν στις ευθύνες που 

σχετίζονται με τις ενέργειες του υπουργείου,  

δ) τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν οργανωτικής 

φύσεως θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  

ε) τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν τα μαθήματα 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  

στ) τα στοιχεία εκείνα αναφορικά με την εξ αποστάσεως 

επιμορφωτική/εκπαιδευτική διαδικασία που συμβάλλουν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς της,  

ζ) τις θεματικές που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι περισσότερο σημαντικές 

για την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή τους με τη μορφή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης,  

η) τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο επιμορφωτής σε ένα πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης/εκπαίδευσης,  

θ) τον βαθμό σημαντικότητας συγκεκριμένων κινήτρων.  

Οι ερωτήσεις αυτές απαντώνται σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert ως εξής: 

1=σίγουρα διαφωνώ, 2=μάλλον διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4=μάλλον 

συμφωνώ, 5=σίγουρα συμφωνώ. Η εσωτερική αξιοπιστία των δεδομένων που 

εξετάστηκε με τον δείκτη Cronbach’s a βρέθηκε πολύ υψηλή (0,910).  

3.3 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 606 εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Στην ενότητα 4.1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 

3.4 Διαδικασία της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Google Forms και ο σύνδεσμος 

εστάλη στις σχολικές μονάδες. Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μία επιστολή 
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ενημερωτική προς τις σχολικές μονάδες, με στόχο την προώθηση του στους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να λάβουν γνώση της ταυτότητας της έρευνας, του 

στόχου αυτής, τη διασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων, καθώς και την εθελοντική τους συμμετοχή. Τα ερωτηματολόγια 

συγκεντρώθηκαν σε χρόνο 7 ημερών, ύστερα από ομαδική αποστολή ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων σε διάφορα σχολεία της χώρας μας (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια 

– Λύκεια). Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ηθικής 

στην έρευνα, μέσα από την ενήμερη συγκατάθεση των συμμετεχόντων σε αυτήν 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Bryman, 2017; Greener, 2008). Η διάρκεια της έρευνας ήταν 

από 20.01.21 έως 27.01.21. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS έκδοση 21.0.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Από τον Πίνακα 4.1 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών στην έρευνα είναι γυναίκες σε ποσοστό 69,8%, ενώ οι άντρες 

αντιπροσωπεύουν το 30,2%.  

Πίνακας 4. 1:Φύλο ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Άντρας 183 30.2 30.2 30.2 

Γυναίκα 423 69.8 69.8 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Αναφορικά με την ηλικία, οι περισσότεροι σε ποσοστό 37,5% είναι 51-60 ετών. 

Ακολουθούν όσοι είναι ηλικίας 41-50 ετών σε ποσοστό 30,4%, όσοι είναι ηλικίας 31-

40 ετών σε ποσοστό 20,8%, όσοι είναι έως 30 ετών σε ποσοστό 7,3% και τέλος όσοι 

είναι 61 ετών και άνω σε ποσοστό 4,1%. 

Πίνακας 4. 2:Ηλικία Ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Έως 30 ετών 44 7.3 7.3 7.3 

31-40 ετών 126 20.8 20.8 28.1 

41-50 ετών 184 30.4 30.4 58.4 

51-60 ετών 227 37.5 37.5 95.9 

61 και άνω 25 4.1 4.1 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 

69,3% είναι έγγαμοι, το 22,3% είναι άγαμοι και το υπόλοιπο 8,4% δήλωσαν άλλο ή 

δεν επιθυμούσαν να απαντήσουν. 
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Πίνακας 4. 3:Οικογενειακή κατάσταση ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Άγαμος-η 135 22.3 22.3 22.3 

Έγγαμος-η 420 69.3 69.3 91.6 

Διαζευγμένος-η 42 6.9 6.9 98.5 

Άλλο 8 1.3 1.3 99.8 

Δεν επιθυμώ να απαντήσω 1 .2 .2 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 34,7% διαμένουν στο γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας, το 24,8% διαμένουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Μακεδονίας, το 10,2% στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου, το 8,7% 

στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Κρήτης, το 7,3% στο γεωγραφικό διαμέρισμα Νησιά 

Αιγαίου, το 5% στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, το 3,5% στο γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Ηπείρου, το 3,1% στο γεωγραφικό διαμέρισμα Νησιά Ιονίου και μόλις 

το 2,8% στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. 

Πίνακας 4. 4: Γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν οι ερωτηθέντες 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Ήπειρος 21 3.5 3.5 3.5 

Θεσσαλία 30 5.0 5.0 8.4 

Θράκη 17 2.8 2.8 11.2 

Κρήτη 53 8.7 8.7 20.0 

Μακεδονία 150 24.8 24.8 44.7 

Νησιά Αιγαίου 44 7.3 7.3 52.0 

Νησιά Ιονίου 19 3.1 3.1 55.1 

Πελοπόννησος 62 10.2 10.2 65.3 

Στερεά Ελλάδα 210 34.7 34.7 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  
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Το 36,6% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα έχει δύο παιδιά, το 30% 

δεν έχει κανένα, το 18,8% έχει ένα, το 9,4% έχει τρία παιδιά, ενώ το 5,1% έχει τέσσερα 

και άνω. 

Πίνακας 4. 5: Αριθμός παιδιών που έχουν οι ερωτηθέντες 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Κανένα 182 30.0 30.0 30.0 

Ένα 114 18.8 18.8 48.8 

Δύο 222 36.6 36.6 85.5 

Τρία 57 9.4 9.4 94.9 

Τέσσερα και άνω 31 5.1 5.1 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα σε 

ποσοστό 55,8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, ενώ το 39,3% είναι κάτοχοι πτυχίου. 

Μόνο 5% των εκπαιδευτικών είναι κάτοχοι διδακτορικού, όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 4.6. 

Πίνακας 4. 6: Επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Πτυχίο 238 39.3 39.3 39.3 

Μεταπτυχιακό 338 55.8 55.8 95.0 

Διδακτορικό 30 5.0 5.0 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 61,1% δεν έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

σε αντίθεση με το 38,9% που απάντησαν θετικά.  

 

 



47 
 

Πίνακας 4. 7: Ποσοστό ερωτηθέντων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Ναι 236 38.9 38.9 38.9 

Όχι 370 61.1 61.1 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Ο Πίνακας 4.8 απεικονίζει τα προγράμματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει οι 

εκπαιδευτικοί ανά ώρες, μετά από κατηγοριοποίησή τους στις κλάσεις που 

ακολουθούν. Ενδεικτικά σε κάθε κλάση αναφέρεται το είδος των σεμιναρίων που 

παρακολούθησαν.  

Το 19,3% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα έχει παρακολουθήσει 

σεμινάρια αθροιστικά από 1 – 49 ώρες (ενδεικτικά: Επιμορφωτικά σεμινάρια των 

συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, ΕΑΠ, Σεμινάρια Webex από επιμορφωτές της 

ΔΔΕ, Προγράμματα μέσω ΠΕΚΕΣ, Προγράμματα του ΙΕΠ), το 10,1% έκανε κάποιο/α 

σεμινάρια, χωρίς όμως να προσδιορίσει το πλήθος των ωρών που παρακολούθησε 

(ενδεικτικά: μέσω ΕΑΠ, μέσω zoom, ΠΤΔΕ Κρήτης, μέσω moodle),  το 7,8% 

παρακολούθησε σεμινάρια αθροιστικά πάνω από 100 ώρες (Ενδεικτικά: Μεταπτυχιακό 

Δημόσιου ή Ιδιωτικού Πανεπιστημίου, ΕΕΠΕΚ) και μόλις το 1,8% παρακολούθησε 

σεμινάρια αθροιστικά από 50 – 99 ώρες (Ενδεικτικά: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Επιμόρφωση Α και Β επιπέδου). 
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Πίνακας 4. 8: Προγράμματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Όχι 370 61.1 61.1 61.1 

1 – 49 ώρες 117 19.3 19.3 80.4 

50 – 99 ώρες   11   1.8   1.8 82.2 

 Πάνω από 100 ώρες    47   7.8   7.8 89.9 

 

Έκανε σεμινάριο 

χωρίς να 

προσδιορίσει τις 

ώρες 

   61  10.1 10.1 100.0 

 Σύνολο  606 100.0 100.0  

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της έρευνας σε ποσοστό 70,3% έχουν μόνιμη σχέση 

εργασίας, σε αντίθεση με το 29,7% που είναι έκτακτοι.  

Πίνακας 4. 9: Σχέση εργασίας ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Μόνιμος/η 426 70.3 70.3 70.3 

Έκτακτος/η 180 29.7 29.7 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Αναφορικά με την ειδικότητα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.10, οι περισσότεροι 

είναι ΠΕ70 σε ποσοστό 26,7%, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ03 σε ποσοστό 11,4%, 

το 11,2% είναι ΠΕ02, το 10,4% είναι ΠΕ60, ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες 

καταλαμβάνουν ποσοστό 40,3%, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.10. 
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Πίνακας 4. 10: Ειδικότητα ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

ΠΕ01 19 3.1 3.2 3.2 

ΠΕ02 68 11.2 11.3 14.5 

ΠΕ03 69 11.4 11.5 26.0 

ΠΕ04 44 7.3 7.3 33.3 

ΠΕ11 20 3.3 3.3 36.7 

ΠΕ06 24 4.0 4.0 40.7 

ΠΕ60 63 10.4 10.5 51.2 

ΠΕ16 2 .3 .3 51.5 

ΠΕ81 2 .3 .3 51.8 

ΠΕ70 162 26.7 27.0 78.8 

ΠΕ83 11 1.8 1.8 80.7 

ΠΕ17 2 .3 .3 81.0 

ΠΕ87 3 .5 .5 81.5 

ΠΕ05 13 2.1 2.2 83.7 

ΠΕ78 7 1.2 1.2 84.8 

ΠΕ86 29 4.8 4.8 89.7 

ΠΕ71 2 .3 .3 90.0 

ΠΕ14 1 .2 .2 90.2 

ΠΕ88 6 1.0 1.0 91.2 

ΠΕ80 8 1.3 1.3 92.5 

ΠΕ07 8 1.3 1.3 93.8 

ΠΕ08 3 .5 .5 94.3 

ΠΕ79 5 .8 .8 95.2 

ΠΕ89 1 .2 .2 95.3 

ΠΕ12 4 .7 .7 96.0 

ΠΕ13 3 .5 .5 96.5 

ΠΕ19 4 .7 .7 97.2 

ΠΕ32 3 .5 .5 97.7 

ΠΕ82 2 .3 .3 98.0 

ΠΕ91 3 .5 .5 98.5 
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ΠΕ84 2 .3 .3 98.8 

ΠΕ10 1 .2 .2 99.0 

ΠΕ25 1 .2 .2 99.2 

ΠΕ09 3 .5 .5 99.7 

ΠΕ23 1 .2 .2 99.8 

ΠΕ18 1 .2 .2 100.0 

Σύνολο 600 99.0 100.0  

 ΔΑ 6 1.0   

Σύνολο 606 100.0   

Στον Πίνακα 4.11 παρουσιάζονται τα έτη εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Το 40,8% έχει 

εμπειρία από 20 έως 30 έτη, ενώ οι 34% έχουν από 20 έως 30 έτη, το 9,7% έχουν από 

5 έως 10 έτη, το 9,6% έχουν μέχρι 2 έτη και μόλις το 5,9% έχουν από 2 έως 5 έτη 

προϋπηρεσίας.   

Πίνακας 4. 11: Έτη εμπειρία ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Μέχρι 2 χρόνια 58 9.6 9.6 9.6 

Από 2 έως 5 χρόνια 36 5.9 5.9 15.5 

Από 5 έως 10 χρόνια 59 9.7 9.7 25.2 

Από 10 έως 20 χρόνια 206 34.0 34.0 59.2 

Από 20 έως 30 χρόνια 247 40.8 40.8 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εργάζεται σε δημόσιο σχολείο, ενώ 

μόνο το 1,8% εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.12. 

Πίνακας 4. 12: Σχολείο στο οποίο εργάζονται οι ερωτηθέντες 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Δημόσιο σχολείο 595 98.2 98.2 98.2 

Ιδιωτικό σχολείο 11 1.8 1.8 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  
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Τέλος, το 64,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν έχει θέση ευθύνης, σε αντίθεση με 

το 35,5% που απάντησε θετικά, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.13. 

Πίνακας 4. 13: Ποσοστό ερωτηθέντων που έχουν θέση ευθύνης 

 Συχνότητα Ποσοστό   Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  

Ναι 215 35.5 35.5 35.5 

Όχι 391 64.5 64.5 100.0 

Σύνολο 606 100.0 100.0  

 

4.2 Περιγραφική στατιστική 

Ο Πίνακας 4.14 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ετοιμότητά τους να εφαρμόσουν την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρατηρείται πως σε μεγαλύτερο βαθμό υπήρχε 

επικοινωνία με τον διευθυντή κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(Μ=4,23, ΤΑ=1,149). Αντίθετα, σε μικρό βαθμό οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν πως 

να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις που μαθητές είχαν προβλήματα με τη σύνδεσή τους 

στο διαδίκτυο (Μ=3,19, ΤΑ=1,405), καθώς και για τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση (Μ=3,29, 

ΤΑ=1,342).  

Πίνακας 4. 14: Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την ετοιμότητά τους 
να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάβατε σαφείς οδηγίες από την διεύθυνση του 

σχολείου για την πλατφόρμα από την οποία θα 

γίνονταν τα μαθήματα μέσω διαδικτύου; 

605 3.97 1.180 

Ενημερωθήκατε πως να αντιμετωπίσετε τις 

περιπτώσεις που μαθητές είχαν προβλήματα με τη 

σύνδεσή τους στο διαδίκτυο; 

606 3.19 1.405 
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Ενημερωθήκατε για τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό 

υλικό που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 

στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση; 

606 3.29 1.342 

Γνωρίζατε που θα πρέπει να απευθυνθείτε σε 

περίπτωση που αντιμετωπίζατε κάποιο τεχνικό 

πρόβλημα; 

606 3.39 1.411 

Υπήρχε επικοινωνία με τον διευθυντή κατά την 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

605 4.23 1.149 

Είχατε στο σπίτι σας τις κατάλληλες υποδομές 

για την πραγματοποίηση των μαθημάτων; 

606 3.83 1.239 

Ήσασταν εξοικειωμένοι με τα εργαλεία που 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να δώσετε 

ασκήσεις στους μαθητές σας; 

606 3.38 1.308 

Υπήρχε ευελιξία από την πλευρά του σχολείου 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση; 

605 3.82 1.135 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στον 

τρόπο διδασκαλίας;  

606 3.75 1.049 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στην 

ύλη διδασκαλίας;  

606 3.41 1.270 

Ο Πίνακας 4.15 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των 

εμποδίων που σχετίζονται με τους εκπαιδευόμενους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες ήταν εκείνο το 

πρόβλημα που βαθμολογήθηκε χαμηλότερα (Μ=3,41, ΤΑ=1,169). Αντίθετα, τα 

κυριότερα προβλήματα σχετικά με τους εκπαιδευόμενους στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ήταν: Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση (Μ=4,47, ΤΑ=0,832), Η 

έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής (Μ=4,42, ΤΑ=0,861), Τα πρακτικά προβλήματα 

επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων 

(Μ=4,30, ΤΑ=0,952), Η αδυναμία της προσωποποιημένης ανατροφοδότησης 

(Μ=4,25, ΤΑ=0,965), Η απειρία τους ως προς αυτή τη μορφή εκπαίδευσης (Μ=4,16, 
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ΤΑ=0,931), Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης (Μ=4,12, 

ΤΑ=1,037). 

Πίνακας 4. 15: Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα 
των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν τους εκπαιδευόμενους στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η διατάραξη της οικογενειακής ζωής 606 4.04 .982 

Η απειρία τους ως προς αυτή τη μορφή 

εκπαίδευσης 

606 4.16 .931 

Η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής 606 4.42 .861 

Η αδυναμία της προσωποποιημένης 

ανατροφοδότησης 

606 4.25 .965 

Τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας 

(τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) μεταξύ 

εκπαιδευόμενων και διδασκόντων 

606 4.30 .952 

Η απουσία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων 

606 3.91 1.104 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό 

και σε βιβλιοθήκες 

606 3.41 1.169 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία 

μάθησης 

606 4.12 1.037 

Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 606 4.47 .832 

Ο Πίνακας 4.16 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των 

εμποδίων που αφορούν τον φορέα παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

εμπίπτουν στις ευθύνες που σχετίζονται με τις ενέργειες του υπουργείου. Το λιγότερο 

σημαντικό πρόβλημα ήταν τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση σε ανθρώπινο 
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δυναμικό (Μ=3,94, ΤΑ=1,065). Αντίθετα, περισσότερο σημαντικά προβλήματα ήταν: 

Η ελλιπής κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ζητήματα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και τεχνολογίας (Μ=4,28, ΤΑ=0,917), Η ελλιπής κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων (Μ=4,25, 

ΤΑ=0,921), Η έλλειψη υποστήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γενικά 

(Μ=4,23, ΤΑ=0,952), Η έλλειψη υποστήριξης του σχεδιασμού των προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

(Μ=4,12, ΤΑ=0,973), Η ετοιμότητα των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Μ=4,03, ΤΑ=1,039). 

Πίνακας 4. 16: Περιγραφικά μέτρα των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη 
σημαντικότητα δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν τον φορέα παροχής της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και εμπίπτουν στις ευθύνες που σχετίζονται με τις ενέργειες του 
υπουργείου 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η έλλειψη υποστήριξης για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση γενικά 

606 4.23 .952 

Η ελλιπής κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ζητήματα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και τεχνολογίας 

606 4.28 .917 

Η ελλιπής κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού αναφορικά με την αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

606 4.25 .921 

Η έλλειψη υποστήριξης του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

606 4.12 .973 

Τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση σε 

ανθρώπινο δυναμικό 

606 3.94 1.065 

Η ετοιμότητα των διδασκόντων στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

606 4.03 1.039 
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Ο Πίνακας 4.17 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με οργανωτικής φύσεως θέματα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η αδυναμία σύνδεσης με το 

Internet (Μ=4,65, ΤΑ=0,682). Ακολουθούν τα τεχνικά προβλήματα (σχετικά με το 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τηλεπικοινωνίες και τη χρήση του διαδικτύου) 

(Μ=4,52, ΤΑ=0,751) και τα προβλήματα σχετικά με τις συσκευές (Μ=4,21, 

ΤΑ=0,864). Αντίθετα, λιγότερο σημαντικά κρίθηκαν τα προβλήματα που σχετίζονται 

με τις επιφυλάξεις σχετικά με την ορθολογική χρήση του διαδικτύου (Μ=1,86, 

ΤΑ=1,036).  

Πίνακας 4. 17: Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα 
των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν οργανωτικής φύσεως θέματα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αδυναμία σύνδεσης με το ίντερνετ (χαμηλές 

ταχύτητες) 

606 4.65 .682 

Τα τεχνικά προβλήματα (σχετικά με το 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τις 

τηλεπικοινωνίες και τη χρήση του διαδικτύου) 

606 4.52 .751 

Οι επιφυλάξεις σχετικά με την ορθολογική 

χρήση του διαδικτύου 

606 3.86 1.036 

Το υψηλό κόστος της τεχνολογίας 606 3.91 1.067 

Προβλήματα σχετικά με τις συσκευές 606 4.21 .864 

Οι χαμηλού κόστους επενδύσεις σε λύσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (δωρεάν έκδοση του 

Webex) 

606 3.96 1.134 

Ο Πίνακας 4.18 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των 

εμποδίων που αφορούν τα μαθήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. O 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Μ=4,12, ΤΑ=0,920) και οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές 
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(Μ=4,12, ΤΑ=0,919) ήταν τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα που ανέφεραν οι 

εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (Μ=3,78, 

ΤΑ=1,196).  

Πίνακας 4. 18: Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα 
των δυσκολιών και των εμποδίων που αφορούν τα μαθήματα στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

O εκπαιδευτικός σχεδιασμός 606 4.12 .920 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές 606 4.12 .919 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 606 3.78 1.196 

Ο Πίνακας 4.19 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τα στοιχεία εκείνα αναφορικά με την εξ 

αποστάσεως επιμορφωτική/εκπαιδευτική διαδικασία που συμβάλλουν στην βελτίωση 

της αποτελεσματικότητάς της. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εξατομικευμένη μάθηση (Μ=4,49, ΤΑ=0,708), 

ενώ το λιγότερο σημαντικό είναι η ευελιξία του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει άλλα 

εργαλεία που είναι πιο εξελιγμένα (Μ=4,11, ΤΑ=1,033). 

Πίνακας 4. 19: Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τα στοιχεία εκείνα 
αναφορικά με την εξ αποστάσεως επιμορφωτική/εκπαιδευτική διαδικασία που συμβάλλουν 
στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η συνεχής υποστήριξη από κάποιον ειδικό 606 4.40 .736 

Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου 

για εξατομικευμένη μάθηση 

606 4.49 .708 
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Η ανάπτυξη προγραμμάτων «μεικτής μάθησης» 

(blended learning) τα οποία βασίζονται στο 

συνδυασμό συμβατικών (κλασικών) διδακτικών 

τεχνικών (όπως είναι η «πρόσωπο με πρόσωπο» 

διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση σε αίθουσα 

διδασκαλίας, η συμβουλευτική σε σεμινάρια) και 

μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

606 4.30 .861 

Η ευελιξία του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει 

άλλα εργαλεία που είναι πιο εξελιγμένα (Viber 

κλπ.) 

606 4.11 1.033 

Ο Πίνακας 4.20 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τις θεματικές που θεωρούν ότι είναι 

περισσότερο σημαντικές για την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή τους με τη μορφή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως πιο σημαντικές κρίθηκαν οι θεματικές που σχετίζονται 

με τη διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο σχολικό χώρο (Μ=3,97, ΤΑ=0,912), 

την οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση (Μ=3,96, ΤΑ=0,918) και την αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση και οι 

αλλαγές στο ρόλο και τις λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης (Μ=3,80, 

ΤΑ=0,955). Ως λιγότερο σημαντική κρίθηκε η θεματική που αφορά την άσκηση 

ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης (Μ=3,17, ΤΑ=1,074). 

Πίνακας 4. 20:Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τις θεματικές που 
θεωρούν ότι είναι περισσότερο σημαντικές για την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή τους με τη 
μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής 

εκπαίδευσης 

606 3.17 1.074 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία 606 3.47 1.047 

Η διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης σε σχέση με 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

606 3.67 1.001 
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Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου 

606 3.69 1.114 

Η αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση και οι 

αλλαγές στο ρόλο και τις λειτουργίες της 

διοίκησης της εκπαίδευσης 

606 3.80 .955 

Η οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη προσέγγιση 

βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση 

606 3.96 .918 

Η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο 

σχολικό χώρο 

606 3.97 .912 

Ο Πίνακας 4.21 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 

των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με το ποιες δεξιότητες θα πρέπει να διαθέτει 

ο επιμορφωτής σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης/εκπαίδευσης. Ως πιο 

σημαντικές κρίθηκαν η επάρκεια γνώσης στη χρήση εργαλείων (Μ=4,64, ΤΑ=0,629), 

η δυνατότητα επεξηγήσεων και λύση των προβλημάτων των μαθητών (Μ=4,62, 

ΤΑ=0,654), να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους και να επικοινωνεί μαζί τους 

(Μ=4,58, ΤΑ=0,663), η επάρκεια στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Μ=4,57, ΤΑ=0,676) 

και τέλος να τους παρακινήσει ώστε να υπάρχει συνεργατικό κλίμα (Μ=4,40, 

ΤΑ=0,770). Αντίθετα, ως λιγότερο σημαντικό κρίθηκε το να οργανώνει και να 

παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και να ορίζει τις ημερομηνίες 

παράδοσης των εργασιών (Μ=4,15, ΤΑ=0,936). 

Πίνακας 4. 21:Περιγραφικά μέτρα απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τις δεξιότητες που 
θα πρέπει να διαθέτει ο επιμορφωτής σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως 
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Να τους παρακινήσει ώστε να υπάρχει 

συνεργατικό κλίμα 

606 4.40 .770 

Να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους και να 

επικοινωνεί μαζί τους 

606 4.58 .663 
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Να οργανώνει και να παρακολουθεί την πρόοδο 

των εκπαιδευόμενων και να ορίζει τις ημερομηνίες 

παράδοσης των εργασιών 

606 4.15 .936 

Η επάρκεια γνώσης στη χρήση εργαλείων 606 4.64 .629 

Η επάρκεια στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 606 4.57 .676 

Η δυνατότητα επεξηγήσεων και λύση των 

προβλημάτων των μαθητών 

606 4.62 .654 

Τέλος, ο Πίνακας 4.22 απεικονίζει τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις) των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τον βαθμό σημαντικότητας 

συγκεκριμένων κινήτρων. Ως περισσότερο σημαντικά κρίθηκαν τα εξής: «Προέχει για 

εμένα η παροχή αποτελεσματικού μαθήματος παρά η γραφειοκρατία» (Μ=4,57, 

ΤΑ=0,778), «Ο/Η διευθυντής/η μου συμπεριφέρεται με σεβασμό» (Μ=4,31, 

ΤΑ=0,939), «Το αντικείμενο της εργασίας μου με ικανοποιεί» (Μ=4,30, ΤΑ=0,895), 

«Αισθάνομαι χρήσιμος/η και ότι συνεισφέρω με την εργασία μου» (Μ=4,03, 

ΤΑ=0,984). Αντίθετα, λιγότερο σημαντικά κρίθηκαν τα εξής: «Η δυνατότητα 

εκπαίδευσης που μου παρέχει το Υπουργείο είναι ικανοποιητική» (Μ=2,31, 

ΤΑ=1,149), «Η ανώτερη Διοίκηση (Υπουργείο) παίρνει τις σωστές αποφάσεις» 

(Μ=2,36, ΤΑ=1,133), «Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν» (Μ=2,54, 

ΤΑ=1,289). «Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν» (Μ=2,54, ΤΑ=1,289). Κατά 

συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι οι ερωτηθέντες δίνουν έμφαση όχι σε ζητήματα 

διοικητικά/γραφειοκρατικά, αλλά στο αντικείμενο της ίδιας τους της εργασίας σε 

συνδυασμό με την αποτελεσματικότητά του μαθήματος που εν μέρει μπορεί να 

εξηγήσει και το κατά πόσο θεωρούν ότι προσφέρουν στον σχολικό οργανισμό, καθώς 

και στον τρόπο με τον οποίον συμπεριφέρεται ο διευθυντής. 

Πίνακας 4. 22:Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με τον βαθμό 
σημαντικότητας συγκεκριμένων κινήτρων 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την εξ’ 

αποστάσεως διδασκαλία μου 

606 3.69 .925 
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Αισθάνομαι περήφανος/η που συμμετείχα 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

606 3.40 1.118 

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του σχολείου 

και το Υπουργείο για την εκπλήρωση των 

στόχων της 

606 2.91 1.184 

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που έχει 

κοινούς στόχους 

606 3.35 1.152 

Μου αρέσουν τα νέα καθήκοντα που μου 

έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

606 2.90 1.209 

Υπήρχε στενή συνεργασία με τους 

συναδέλφους και τον διευθυντή καθ’ όλη 

την διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

606 3.79 1.191 

Υπάρχει αναγνώριση της εργασίας μου από 

τον προϊστάμενό μου 

606 3.65 1.178 

Αισθάνομαι χρήσιμος/η και ότι 

συνεισφέρω με την εργασία μου 

606 4.03 .984 

Η ανώτερη Διοίκηση (Υπουργείο) παίρνει 

τις σωστές αποφάσεις 

606 2.36 1.133 

Ο/Η διευθυντής/η μου συμπεριφέρεται με 

σεβασμό 

606 4.31 .939 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης που μου 

παρέχει το Υπουργείο είναι ικανοποιητική 

606 2.31 1.149 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

αποτελεί προτεραιότητα στο χώρο 

εργασίας μου 

606 3.74 1.112 
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Η αμοιβή της εργασίας μου είναι ανάλογη 

και αντίστοιχη των προσόντων μου 

606 2.40 1.222 

Η μονιμότητα στην εργασία μου 

δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας 

606 3.77 1.321 

Προέχει για εμένα η παροχή 

αποτελεσματικού μαθήματος παρά η 

γραφειοκρατία 

606 4.57 .778 

Η συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων και 

Τμημάτων του Υπουργείου που υπηρετώ 

είναι ικανοποιητική 

606 2.73 1.109 

Το αντικείμενο της εργασίας μου με 

ικανοποιεί 

606 4.30 .895 

Οι συνθήκες εργασίας μου είναι 

ικανοποιητικές 

606 3.53 1.095 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες κατόπιν 

ενθάρρυνσης από τους ανωτέρω μου 

606 3.63 1.135 

Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν 606 2.54 1.289 

4.3 Συσχετίσεις 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των δημογραφικών 

στοιχείων των ερωτηθέντων και των απόψεών τους. Αρχικά διεξήχθη ένας έλεγχος 

κανονικότητας των δεδομένων, προκειμένου να εξεταστεί αν τα δεδομένα ακολουθούν 

την κανονική κατανομή και επομένως να προσδιοριστεί το είδος των τεστ που θα 

χρησιμοποιηθούν στις συσχετίσεις. Ο έλεγχος διεξήχθη με το τεστ Kolmogorov-

Smirnov, από όπου διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή (p<0.05). Ως εκ τούτου για τη διεξαγωγή των συσχετίσεων 

χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του 

φύλου, του αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, τη σχέση εργασίας, καθώς και το αν έχουν θέση ευθύνης, 

χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney, που είναι το αντίστοιχο μη παραμετρικό του 

Independent samples t-test. Στην περίπτωση της ηλικίας, της οικογενειακής 
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κατάστασης, του επιπέδου εκπαίδευσης και τα έτη προϋπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε το 

Kruskal-Wallis, που είναι το αντίστοιχο μη παραμετρικό του One-Way Anova. Για 

όλους τους ελέγχους το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε ίσο με α=0,05.  

4.3.1 Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών – Παρακολούθηση σχετικού προγράμματος στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Ο έλεγχος U των Mann – Whitney διαπίστωσε ότι η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών 

για την πραγματοποίηση των μαθημάτων είναι στατιστικά σημαντική ως προς την 

παρακολούθηση προγραμμάτων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, με σημαντικά 

υψηλότερη στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει (U=39017.0, Ναι 

=236, Όχι=370, p=0.021).  

Πίνακας 4. 23:Συσχέτιση κατάλληλων υποδομών για την πραγματοποίηση των μαθημάτων - 
Παρακολούθηση προγράμματος για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

 Παρακολούθηση 

προγράμματος  N Mean Rank Sum of Ranks 

Κατάλληλες 

υποδομές για την 

πραγματοποίηση 

των μαθημάτων 

Ναι 236 323,17 76269,00 

Όχι 370 290,95 107652,00 

Σύνολο 606  
 

   

 

 

Κατάλληλες υποδομές για την πραγματοποίηση των 

μαθημάτων 

Mann-Whitney U 39017,000 

Wilcoxon W 107652,000 

Z -2,316 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021 

 

Ο έλεγχος U των Mann – Whitney διαπίστωσε ότι η εξοικείωση με τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να δώσουν ασκήσεις στους μαθητές τους είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς την παρακολούθηση προγραμμάτων για την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση, με σημαντικά υψηλότερη στους εκπαιδευτικούς που έχουν 

ήδη παρακολουθήσει. (U=34907.5, Ναι =236, Όχι=370, p=0.000) 
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Πίνακας 4. 24: Συσχέτιση η εξοικείωση εργαλείων που χρησιμοπούν οι εκπαιδευτικοί για να 
δώσουν ασκήσεις στους μαθητές - Παρακολούθηση προγράμματος για την εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση 

 Παρακολούθηση 

προγράμματος  N Mean Rank Sum of Ranks 

Η εξοικείωση με τα 

εργαλεία που 

χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί για να 

δώσουν ασκήσεις στους 

μαθητές τους 

Ναι 236 340,59 80378,50 

Όχι 370 279,84 103542,50 

Σύνολο 606  

 
 

  

 

 

Η εξοικείωση με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί για να δώσουν ασκήσεις στους μαθητές 

τους 

Mann-Whitney U 34907,500 

Wilcoxon W 103542,500 

Z -4,274 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

4.3.2 Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών – Σχέση Εργασίας  

 

Ο έλεγχος U των Mann – Whitney διαπίστωσε ότι η ευελιξία από την πλευρά του 

σχολείου, ώστε να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς την σχέση εργασίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί, με σημαντικά υψηλότερη στους 

εκπαιδευτικούς με μόνιμη θέση. (U=33921.0, Μόνιμος =426, Έκτακτος=179, 

p=0.025). 
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Πίνακας 4. 25: Συσχέτιση ευελιξία από την πλευρά του σχολείου για την αντιμετώπιση της 
νέας κατάστασης - Σχέση Εργασίας των εκπαιδευτικών 

 

Σχέση Εργασίας   N Mean Rank Sum of Ranks 

Η ευελιξία από την 

πλευρά του σχολείου, 

ώστε να αντιμετωπιστεί 

η νέα κατάσταση 

Μόνιμος/η 426 312,87 133284,00 

Έκτακτος/η 180 279,50 50031,00 

Σύνολο  606  

  
  

 

 

Η ευελιξία από την πλευρά του σχολείου, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση 

Mann-Whitney U 33921,000 

Wilcoxon W 50031,000 

Z -2,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 

 

 

Ο έλεγχος U των Mann – Whitney διαπίστωσε ότι η ασφάλεια στην εργασία λόγω 

μονιμότητας είναι στατιστικά σημαντική ως προς την σχέση εργασίας που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, με σημαντικά υψηλότερη στους εκπαιδευτικούς με μόνιμη θέση. 

(U=29596.5, Μόνιμος =426, Έκτακτος=179, p=0.000). 
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Πίνακας 4. 26:Συσχέτιση της ασφάλειας στην εργασία λόγω της μονιμότητας - Σχέση 
Εργασίας των εκπαιδευτικών 

 

Σχέση Εργασίας   N Mean Rank Sum of Ranks 

Η ασφάλεια στην 

εργασία λόγω 

μονιμότητας 

Μόνιμος/η 426 324,02 138034,50 

Έκτακτος/η 180 254,93 45886,50 

Σύνολο  605  

  
  

 

 Η ασφάλεια στην εργασία λόγω μονιμότητας 

Mann-Whitney U 29596,500 

Wilcoxon W 45886,500 

Z -4,642 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

4.3.3 Συσχετίσεις ανά ερώτηση 

Στον Πίνακα 4.27 απεικονίζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των απόψεων των 

ερωτηθέντων και των δημογραφικών τους στοιχείων. Από τον πίνακα παρατηρείται 

πως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης 

των ερωτηθέντων σχετίζονται με αρκετές από τις απόψεις τους. Μεγαλύτερος αριθμός 

συσχετίσεων παρατηρείται στην περίπτωση του φύλου και της ηλικίας. Στον Πίνακα 

4.28 απεικονίζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των απόψεων των ερωτηθέντων και των 

επαγγελματικών τους στοιχείων. Από τον πίνακα παρατηρείται πως η παρακολούθηση 

προγράμματος, η σχέση εργασίας και ιδίως η κατοχή θέσης ευθύνης σχετίζονται με 

αρκετές από τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

 

 

 



Πίνακας 4. 27:Συσχετίσεις απόψεων ερωτηθέντων και των δημογραφικών τους στοιχείων 

 Φύλο  Ηλικία  Οικογενειακή 

κατάσταση 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Λάβατε σαφείς οδηγίες από την διεύθυνση του σχολείου για την πλατφόρμα από την οποία θα γίνονταν τα 

μαθήματα μέσω διαδικτύου; 

0,044 0,387 0,626 0,764 

Ενημερωθήκατε πως να αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις που μαθητές είχαν προβλήματα με τη σύνδεσή 

τους στο διαδίκτυο; 

0,006 0,359 0,928 0,843 

Ενημερωθήκατε για τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην εξ 

αποστάσεων εκπαίδευση; 

0,250 0,021 0,447 0,902 

Γνωρίζατε που θα πρέπει να απευθυνθείτε σε περίπτωση που αντιμετωπίζατε κάποιο τεχνικό πρόβλημα; 0,024 0,188 0,279 0,808 

Υπήρχε επικοινωνία με τον διευθυντή κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 0,802 0,428 0,826 0,488 

Είχατε στο σπίτι σας τις κατάλληλες υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων; 0,963 0,013 0,074 0,225 

Ήσασταν εξοικειωμένοι με τα εργαλεία που μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ασκήσεις 

στους μαθητές σας; 

0,405 0,000 0,031 0,010 
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Υπήρχε ευελιξία από την πλευρά του σχολείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση; 0,036 0,137 0,784 0,704 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας;  0,813 0,236 0,323 0,254 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στην ύλη διδασκαλίας;  0,709 0,306 0,124 0,446 

Η διατάραξη της οικογενειακής ζωής 0,000 0,000 0,422 0,029 

Η απειρία τους ως προς αυτή τη μορφή εκπαίδευσης 0,002 0,025 0,820 0,172 

Η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής 0,000 0,004 0,258 0,024 

Η αδυναμία της προσωποποιημένης ανατροφοδότησης 0,006 0,040 0,905 0,023 

Τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) μεταξύ εκπαιδευόμενων και 

διδασκόντων 

0,001 0,004 0,273 0,273 

Η απουσία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 0,007 0,038 0,036 0,754 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,000 0,062 0,125 0,102 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,002 0,134 0,356 0,198 
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Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 0,016 0,049 0,569 0,082 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,000 0,006 0,566 0,572 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,016 0,064 0,046 0,434 

Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 0,002 0,026 0,010 0,330 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,311 0,147 0,460 0,152 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,008 0,001 0,930 0,064 

Η ετοιμότητα των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 0,022 0,079 0,283 0,033 

Αδυναμία σύνδεσης με το ίντερνετ (χαμηλές ταχύτητες) 0,000 0,003 0,487 0,043 

Τα τεχνικά προβλήματα (σχετικά με το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τηλεπικοινωνίες και τη χρήση 

του διαδικτύου) 

0,000 0,000 0,107 0,770 

Οι επιφυλάξεις σχετικά με την ορθολογική χρήση του διαδικτύου 0,000 0,088 0,335 0,101 

Το υψηλό κόστος της τεχνολογίας 0,000 0,054 0,589 0,403 
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Προβλήματα σχετικά με τις συσκευές 0,000 0,016 0,026 0,125 

Οι χαμηλού κόστους επενδύσεις σε λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δωρεάν έκδοση του Webex) 0,003 0,076 0,201 0,184 

O εκπαιδευτικός σχεδιασμός 0,080 0,067 0,254 0,784 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές 0,146 0,005 0,448 0,105 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 0,264 0,244 0,689 0,209 

Η συνεχής υποστήριξη από κάποιον ειδικό 0,023 0,152 0,025 0,565 

Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εξατομικευμένη μάθηση 0,162 0,184 0,304 0,674 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων «μεικτής μάθησης» (blended learning) τα οποία βασίζονται στο συνδυασμό 

συμβατικών (κλασικών) διδακτικών τεχνικών (όπως είναι η «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, η 

συνεργατική μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας, η συμβουλευτική σε σεμινάρια) και μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

0,015 0,281 0,103 0,602 

Η ευελιξία του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία που είναι πιο εξελιγμένα (Viber κλπ.) 0,237 0,113 0,041 0,236 

Η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης 0,251 0,044 0,002 0,680 



70 
 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία 0,039 0,223 0,058 0,337 

Η διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 0,159 0,148 0,321 0,460 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 0,553 0,019 0,441 0,163 

Η αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση και οι αλλαγές στο ρόλο και τις λειτουργίες της διοίκησης της 

εκπαίδευσης 

0,121 0,219 0,758 0,598 

Η οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση 0,097 0,027 0,899 0,346 

Η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο σχολικό χώρο 0,034 0,179 0,392 0,102 

Η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης 0,002 0,002 0,156 0,001 

Να τους παρακινήσει ώστε να υπάρχει συνεργατικό κλίμα 0,000 0,003 0,141 0,004 

Να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους και να επικοινωνεί μαζί τους 0,230 0,236 0,149 0,049 

Να οργανώνει και να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και να ορίζει τις ημερομηνίες 

παράδοσης των εργασιών 

0,160 0,140 0,716 0,376 

Η επάρκεια γνώσης στη χρήση εργαλείων 0,111 0,044 0,025 0,205 
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Η επάρκεια στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 0,041 0,083 0,951 0,254 

Η δυνατότητα επεξηγήσεων και λύση των προβλημάτων των μαθητών 0,751 0,634 0,637 0,099 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μου 0,965 0,093 0,712 0,904 

Αισθάνομαι περήφανος/η που συμμετείχα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 0,002 0,003 0,964 0,454 

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του σχολείου και το Υπουργείο για την εκπλήρωση των στόχων της 0,113 0,014 0,940 0,425 

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που έχει κοινούς στόχους 0,046 0,140 0,897 0,034 

Μου αρέσουν τα νέα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 0,850 0,106 0,492 0,934 

Υπήρχε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους και τον διευθυντή καθ’ όλη την διάρκεια της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

0,465 0,109 0,177 0,558 

Υπάρχει αναγνώριση της εργασίας μου από τον προϊστάμενό μου 0,314 0,448 0,492 0,585 

Αισθάνομαι χρήσιμος/η και ότι συνεισφέρω με την εργασία μου 0,127 0,549 0,177 0,967 

Η ανώτερη Διοίκηση (Υπουργείο) παίρνει τις σωστές αποφάσεις 0,258 0,029 0,695 0,943 
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Ο/Η διευθυντής/η μου συμπεριφέρεται με σεβασμό 0,220 0,823 0,211 0,878 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης που μου παρέχει το Υπουργείο είναι ικανοποιητική 0,163 0,731 0,744 0,599 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα στο χώρο εργασίας μου 0,282 0,000 0,852 0,499 

Η αμοιβή της εργασίας μου είναι ανάλογη και αντίστοιχη των προσόντων μου 0,277 0,003 0,026 0,422 

Η μονιμότητα στην εργασία μου δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας 0,116 0,528 0,004 0,237 

Προέχει για εμένα η παροχή αποτελεσματικού μαθήματος παρά η γραφειοκρατία 0,037 0,693 0,240 0,126 

Η συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου που υπηρετώ είναι ικανοποιητική 0,655 0,843 0,787 0,433 

Το αντικείμενο της εργασίας μου με ικανοποιεί 0,312 0,843 0,123 0,979 

Οι συνθήκες εργασίας μου είναι ικανοποιητικές 0,436 0,574 0,732 0,775 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες κατόπιν ενθάρρυνσης από τους ανωτέρω μου 0,349 0,113 0,696 0,798 

Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν 0,022 0,000 0,015 0,013 
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Πίνακας 4. 28: Συσχετίσεις απόψεων ερωτηθέντων και των επαγγελματικών τους στοιχείων 

 Παρακολούθηση 

προγράμματος 

Σχέση 

εργασίας 

Έτη 

πρ/σίας 

Θέση 

ευθύνης 

Λάβατε σαφείς οδηγίες από την διεύθυνση του σχολείου για την πλατφόρμα από την οποία θα γίνονταν 

τα μαθήματα μέσω διαδικτύου; 
0,001 0,004 0,030 0,000 

Ενημερωθήκατε πως να αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις που μαθητές είχαν προβλήματα με τη σύνδεσή 

τους στο διαδίκτυο; 
0,011 0,959 0,108 0,002 

Ενημερωθήκατε για τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην 

εξ αποστάσεων εκπαίδευση; 
0,003 0,004 0,083 0,000 

Γνωρίζατε που θα πρέπει να απευθυνθείτε σε περίπτωση που αντιμετωπίζατε κάποιο τεχνικό πρόβλημα; 0,025 0,002 0,013 0,000 

Υπήρχε επικοινωνία με τον διευθυντή κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 0,001 0,723 0,362 0,000 

Είχατε στο σπίτι σας τις κατάλληλες υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων; 0,021 0,181 0,026 0,212 

Ήσασταν εξοικειωμένοι με τα εργαλεία που μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ασκήσεις 

στους μαθητές σας; 
0,000 0,469 0,176 0,255 
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Υπήρχε ευελιξία από την πλευρά του σχολείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση; 0,000 0,025 0,269 0,000 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας;  0,001 0,069 0,060 0,001 

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στην ύλη διδασκαλίας;  0,877 0,077 0,048 0,000 

Η διατάραξη της οικογενειακής ζωής 0,993 0,004 0,004 0,628 

Η απειρία τους ως προς αυτή τη μορφή εκπαίδευσης 0,858 0,197 0,487 0,711 

Η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής 0,630 0,584 0,581 0,141 

Η αδυναμία της προσωποποιημένης ανατροφοδότησης 0,605 0,264 0,234 0,354 

Τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) μεταξύ εκπαιδευόμενων και 

διδασκόντων 
0,605 0,031 0,183 0,354 

Η απουσία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 0,158 0,035 0,305 0,051 
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Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,021 0,001 0,069 0,710 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,854 0,290 0,715 0,719 

Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 0,973 0,209 0,159 0,184 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,834 0,801 0,184 0,184 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,902 0,136 0,874 0,035 

Η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 0,267 0,367 0,778 0,208 

Η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε βιβλιοθήκες 0,786 0,187 0,635 0,209 

Το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης 0,899 0,494 0,701 0,602 

Η ετοιμότητα των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 0,361 0,023 0,352 0,040 
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Αδυναμία σύνδεσης με το ίντερνετ (χαμηλές ταχύτητες) 0,788 0,641 0,205 0,597 

Τα τεχνικά προβλήματα (σχετικά με το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τηλεπικοινωνίες και τη 

χρήση του διαδικτύου) 
0,342 0,570 0,166 0,249 

Οι επιφυλάξεις σχετικά με την ορθολογική χρήση του διαδικτύου 0,223 0,131 0,320 0,062 

Το υψηλό κόστος της τεχνολογίας 0,606 0,489 0,958 0,008 

Προβλήματα σχετικά με τις συσκευές 0,668 0,167 0,985 0,026 

Οι χαμηλού κόστους επενδύσεις σε λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δωρεάν έκδοση του Webex) 0,131 0,626 0,182 0,179 

O εκπαιδευτικός σχεδιασμός 0,006 0,985 0,594 0,337 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές 0,097 0,145 0,106 0,420 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 0,024 0,021 0,056 0,750 
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Η συνεχής υποστήριξη από κάποιον ειδικό 0,445 0,291 0,337 0,879 

Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εξατομικευμένη μάθηση 0,310 0,527 0,497 0,424 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων «μεικτής μάθησης» (blended learning) τα οποία βασίζονται στο συνδυασμό 

συμβατικών (κλασικών) διδακτικών τεχνικών (όπως είναι η «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, η 

συνεργατική μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας, η συμβουλευτική σε σεμινάρια) και μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

0,020 0,898 0,856 0,829 

Η ευελιξία του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία που είναι πιο εξελιγμένα (Viber κλπ.) 0,782 0,446 0,358 0,873 

Η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης 0,031 0,651 0,665 0,200 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία 0,161 0,504 0,535 0,000 

Η διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 0,839 0,508 0,830 0,072 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 0,011 0,024 0,399 0,179 
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Η αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση και οι αλλαγές στο ρόλο και τις λειτουργίες της διοίκησης της 

εκπαίδευσης 
0,007 0,091 0,142 0,011 

Η οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση 0,062 0,976 0,930 0,015 

Η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο σχολικό χώρο 0,018 0,397 0,533 0,296 

Η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης 0,607 0,992 0,626 0,456 

Να τους παρακινήσει ώστε να υπάρχει συνεργατικό κλίμα 0,521 0,131 0,018 0,061 

Να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους και να επικοινωνεί μαζί τους 0,106 0,029 0,159 0,743 

Να οργανώνει και να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και να ορίζει τις ημερομηνίες 

παράδοσης των εργασιών 
0,032 0,336 0,859 0,902 

Η επάρκεια γνώσης στη χρήση εργαλείων 0,001 0,638 0,565 0,170 

Η επάρκεια στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 0,002 0,875 0,584 0,966 
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Η δυνατότητα επεξηγήσεων και λύση των προβλημάτων των μαθητών 0,000 0,748 0,985 0,087 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μου 0,005 0,172 0,443 0,003 

Αισθάνομαι περήφανος/η που συμμετείχα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 0,040 0,010 0,420 0,000 

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του σχολείου και το Υπουργείο για την εκπλήρωση των στόχων της 0,060 0,163 0,009 0,000 

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που έχει κοινούς στόχους 0,015 0,078 0,003 0,000 

Μου αρέσουν τα νέα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 0,039 0,139 0,036 0,000 

Υπήρχε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους και τον διευθυντή καθ’ όλη την διάρκεια της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 
0,000 0,106 0,783 0,000 

Υπάρχει αναγνώριση της εργασίας μου από τον προϊστάμενό μου 0,004 0,297 0,478 0,000 

Αισθάνομαι χρήσιμος/η και ότι συνεισφέρω με την εργασία μου 0,004 0,100 0,540 0,000 
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Η ανώτερη Διοίκηση (Υπουργείο) παίρνει τις σωστές αποφάσεις 0,059 0,281 0,181 0,008 

Ο/Η διευθυντής/η μου συμπεριφέρεται με σεβασμό 0,010 0,521 0,747 0,070 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης που μου παρέχει το Υπουργείο είναι ικανοποιητική 0,006 0,523 0,089 0,031 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα στο χώρο εργασίας μου 0,007 0,597 0,892 0,005 

Η αμοιβή της εργασίας μου είναι ανάλογη και αντίστοιχη των προσόντων μου 0,724 0,000 0,000 0,670 

Η μονιμότητα στην εργασία μου δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας 0,945 0,000 0,002 0,902 

Προέχει για εμένα η παροχή αποτελεσματικού μαθήματος παρά η γραφειοκρατία 0,437 0,082 0,556 0,053 

Η συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου που υπηρετώ είναι ικανοποιητική 0,021 0,214 0,089 0,793 

Το αντικείμενο της εργασίας μου με ικανοποιεί 0,053 0,144 0,629 0,133 
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Οι συνθήκες εργασίας μου είναι ικανοποιητικές 0,261 0,765 0,020 0,335 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες κατόπιν ενθάρρυνσης από τους ανωτέρω μου 0,028 0,155 0,079 0,001 

Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν 0,893 0,000 0,000 0,548 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων και τελικά συμπεράσματα 

Αναφορικά με τα συμπεράσματα και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

παρακάτω απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Πως αποτιμάται  ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Ένα πρώτο συμπέρασμα αυτής της έρευνας αφορά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών-

διευθυντών να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας 

Covid-19. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξε από 

μέρους του υπουργείου κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ζητήματα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τεχνολογίας, καθώς και αντιμετώπισης (τεχνολογικών) 

προβλημάτων. Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε πως υπήρχε σημαντικό πρόβλημα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και άλλα προβλήματα τεχνικής φύσεως (σχετικά με το 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τηλεπικοινωνίες και τη χρήση του διαδικτύου, 

αλλά και τις συσκευές τεχνολογίας). Τα προβλήματα αυτά έχουν αναφερθεί και από 

άλλους μελετητές (Pietrocola, 2020; Dhawan, 2020; Telli, 2020; David, 2020; Artzt, 

2020; Ribeiro, 2020; Verma & Priyamvada, 2020). 

Εκτός των παραπάνω, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες κατά την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο έλλειψης διαπροσωπικής 

επαφής, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προσωποποιημένης ανατροφοδότησης και 

απομόνωσης των μαθητών. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

των Greenhow και Chapman (2020) που υποστηρίζουν πως η χρήση των νέων 

τεχνολογιών μειώνει τον απομονωτισμό των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αντίθετα, ο Dhawan (2020), όπως και οι Verma και Priyamvada (2020) 

έχουν επισημάνει αυτό το μεγάλο μειονέκτημα της τηλεκπαίδευσης. O εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός και οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές ήταν δύο ακόμα προβλήματα που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης, κάτι που έχει αναφερθεί ως μειονέκτημα της τηλεκπαίδευσης και από 

διάφορους μελετητές με αφορμή την πρόσφατη πανδημία (Telli, 2020; David, 2020; 

Dhawan, 2020; Artzt, 2020; Ribeiro, 2020; Verma & Priyamvada, 2020).  
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Συνολικά, επομένως, διαπιστώνεται πως κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι διευθυντές ήρθαν αντιμέτωποι με 

σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια, που ενδεχομένως να μείωσαν την 

αποτελεσματικότητά τους, παρά την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία (Crawford, 

2020; Pietrocola, 2020; Zhang, 2020; Kraft et al., 2020) και τη θετική τους στάση 

απέναντι στην τεχνολογία και τη χρήση της στην εκπαίδευση (Σταχτέας, 2020; 

Utami & Hidalgo, 2020; Baran & AlZoubi, 2020). Συνολικά, επομένως, δε μπορεί να 

υποστηριχθεί πως υπήρξε ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ως προς την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Πόσο καθοριστικό ρόλο συνέβαλε ο ρόλος του οικείου 

διευθυντή στη διεξαγωγή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως υπήρχε επικοινωνία με τον διευθυντή κατά 

την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό 

δεδομένης της τεράστιας συμβολής του διευθυντή-ηγέτη στην ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών (Bredeson, 2000; Ottestad, 2013; Baharuldin et al., 2019). 

Τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Πόσο ικανοποιητικές και χρήσιμες ήταν οι οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας στην διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου οι μαθητές είχαν προβλήματα με τη σύνδεσή τους 

στο διαδίκτυο, καθώς και για τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση. Οι Talidong και Toquero 

(2020), ο Zhang (2020), οι Kraft et al. (2020) και ο Ribeiro (2020) επίσης έχουν 

αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης δεν είχαν την 

απαραίτητη υποστήριξη από αρμόδιους φορείς, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο 

στην αποτελεσματική της εφαρμογή. 

Τέταρτο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών;  

Από τη στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε καταδείχθηκε πως τα δημογραφικά και 

τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις απόψεις που 

εξέφρασαν ως προς την ετοιμότητά τους στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση, τη σημαντικότητα των δυσκολιών και των εμποδίων που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν, αλλά και την παροχή κινήτρων.  

Πέμπτο ερευνητικό ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν τα προβλήματα 

που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στη βάση των παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που συμμετείχαν στην 

έρευνα δήλωσαν ότι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για 

εξατομικευμένη μάθηση, η συνεχής υποστήριξη από κάποιον ειδικό, αλλά και η 

ανάπτυξη προγραμμάτων «μεικτής μάθησης» (blended learning) τα οποία βασίζονται 

στο συνδυασμό συμβατικών (κλασικών) διδακτικών τεχνικών (όπως είναι η «πρόσωπο 

με πρόσωπο» διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας, η 

συμβουλευτική σε σεμινάρια) και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελούν 

στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

τηλεκπαίδευσης. Αυτές οι προτάσεις ενδεχομένως να μπορούν να αιτιολογηθούν και 

στη βάση των μειονεκτημάτων της σύγχρονης μάθησης (Murphy et al., 2011; Amiti, 

2020) και αντίστοιχα των πλεονεκτημάτων της ασύγχρονης μάθησης (Bernard et al., 

2004; Hrastinski, 2008; Murphy et al., 2011; Amiti, 2020). 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές κρίνουν πως οι θεματικές που 

σχετίζονται με τη διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο σχολικό χώρο, την 

οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση, αλλά και την αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση και αλλαγές στο ρόλο 

και τις λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, αποτελούν θεματικές σημαντικές 

για την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή τους με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Άλλωστε, έχει καταδειχθεί (Σταχτέας, 2020; Telli, 2020; David, 2020; Artzt, 2020; 

Ribeiro, 2020) η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να 

μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Παράλληλα, διάφορες έρευνες (Farah, 2013; Fitriati et al., 2014; Burhanuddin, 2016; 

Bafadal, 2017) έχουν αναφερθεί πως αυτές οι θεματικές στην ουσία αποτελούν 

αντικείμενο του διευθυντή-ηγέτη στις σημερινές σχολικές μονάδες και αυτό αιτιολογεί 

το ενδιαφέρον για την παρακολούθησή τους. Προκειμένου να υλοποιηθεί 

αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει 

επάρκεια γνώσης στη χρήση εργαλείων, δυνατότητα επεξηγήσεων και λύση των 
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προβλημάτων των εκπαιδευομένων, δεξιότητες καθοδήγησης και επικοινωνίας, αλλά 

και ικανότητα παρακίνησης και δημιουργίας ενός συνεργατικού κλίματος.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα αφορά στη σημασία διαφόρων κινήτρων. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως το αποτελεσματικό μάθημα έναντι των 

γραφειοκρατικών εργασιών και καθηκόντων, το αντικείμενο εργασίας, ο τρόπος 

συμπεριφοράς του διευθυντή, αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Τα ευρήματα αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα σχετικών 

προηγούμενων μελετών (Evans, 2001; Steyn, 2002, 2002α; Kruger, 2003; National 

Association of Secondary School Principals, 2013; Day & Sammons, 2014). Κατά 

συνέπεια, η παροχή κινήτρων μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την 

εργασία τους, να οδηγήσει σε αυξημένη αποτελεσματικότητα και εν μέρει να μειώσει τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

5.2 Θεωρητική και πρακτική συμβολή της έρευνας 

Ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, καθώς και τα εμπόδια και οι δυσκολίες που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης εξαιτίας της 

πανδημίας Covid-19 δεν έχουν διερευνηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ και στη 

διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν ένα νέο πεδίο προς διερεύνηση, καθώς το ζήτημα αυτό 

προέκυψε πολύ πρόσφατα και βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει. Κατά συνέπεια, η 

συγκεκριμένη έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο συμβάλει σε αυτό το πρόσφατο 

ερευνητικό πεδίο, οδηγώντας και σε άλλες μελλοντικές έρευνες. 

Σε πρακτικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες προτάσεις 

πρακτικής εφαρμογής. Πρώτον, υπάρχει η ανάγκη για επιμόρφωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους 

κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεύτερον, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό το Υπουργείο Παιδείας να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις προκλήσεις 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, προκειμένου να καταρτίσουν από κοινού ένα 

σχέδιο εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης σε περιόδους κρίσεων, όπως η υφιστάμενη 

πανδημία. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ευελιξία στους εκπαιδευτικούς ως 

προς τη χρήση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων, αλλά και η δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας, προκειμένου να μειωθεί ο απομονωτισμός κυρίως των μαθητών, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του εγκλεισμού στην ψυχοσυναισθηματική 

κατάστασή τους.   
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5.3 Περιορισμοί και προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Ο πρώτος περιορισμός αυτής της έρευνας είναι το γεγονός πως διερευνήθηκαν οι 

απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι μαθητές και οι γονείς. Κατά συνέπεια, στο 

μέλλον θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η διερεύνηση και παράλληλα η σύγκριση των 

απόψεων όλων των εμπλεκομένων στην τηλεκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί 

η ευκαιρία να εξεταστούν και τυχόν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών των 

ομάδων, καταθέτοντας πιο εξειδικευμένες προτάσεις πρακτικής εφαρμογής. 

Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συγκριτική έρευνα θα δοθεί η δυνατότητα πιο ολιστικής 

διερεύνησης του υπό εξέταση ζητήματος, καθώς θα κατατεθούν οι απόψεις διαφόρων 

ενδιαφερομένων μερών.  

Ο δεύτερος περιορισμός αυτής της έρευνας αφορά στον μεθοδολογικό της σχεδιασμό. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με 

ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, καθώς οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν μεταξύ 

προκαθορισμένων από τον ερευνητή απαντήσεων, δε δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης 

της δικής τους άποψης. Ως εκ τούτου, σε μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να γίνει 

και χρήση της ποιοτικής μεθόδου. Μάλιστα, η ταυτόχρονη χρήση ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας θα οδηγούσε ενδεχομένως σε απόκτηση νέας γνώσης στο πλαίσιο 

κατάθεσης απόψεων και προτάσεων από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς που 

τυχόν ο ερευνητής δε συμπεριέλαβε στην έρευνα. Επίσης, θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της τριγωνοποίησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 Ποιο είναι το φύλο σας: 

Άντρας Γυναίκα 
  

 

Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε: 

Έως 30 ετών 31-40 ετών 41-50 

ετών 

51-60 

ετών 

61 και 

άνω 
     

 

 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Άγαμος-η Έγγαμο

ς-η 
Διαζευγμέν

ος-η 
Άλλο 

    

 

Αριθμός παιδιών: 
Κανένα παιδί 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά και 

πάνω 
     

 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα 

Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Στ.Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Νησιά 

Αιγαίου 

Νησιά 

Ιονίου 

         

 

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας: 
Πτυχίο  Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό 

   

 

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση; Αν ναι, γράψτε τι πρόγραμμα παρακολουθήσατε και πόσες ώρες ήταν. 
Ναι Όχι 

  

Πρόγραμμα και ώρες:………………………………………………………….. 

 

Ποια σχέση εργασίας έχετε: 
Μόνιμος/η Έκτακτος / η 

  

 

Ποια είναι η ειδικότητα σας: ............................................ 

 

 

Πόσα χρόνια εργάζεστε στη διδακτική διαδικασία; 
Μέχρι 2 
χρόνια 

Από 2 έως 
5 χρόνια 

Από 5 έως 10 
χρόνια 

Από 10 έως 
20 χρόνια 

Από 20 έως 
30 χρόνια 

     

 

 Εργάζεστε σε: 
Ιδιωτικό σχολείο Δημόσιο σχολείο 
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Έχετε θέση ευθύνης; 

Ναι Όχι 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Σίγουρα 

Συμφωνώ 

Λάβατε από την διεύθυνση του 

σχολείου σαφής οδηγίες για την 

πλατφόρμα από την οποία θα γινόνταν 

τα μαθήματα μέσα διαδικτύου; 

     

Ενημερωθήκατε πως να 

αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις που 

μαθητές είχαν προβλήματα με τη 

σύνδεσή τους στο διαδίκτυο; 

     

Ενημερωθήκατε για τυχόν 

επιπρόσθετο υλικό που θα μπορούσατε 

να χρησιοποιήσετε στην εξ 

αποστάσεων εκπαίδευση; 

     

Γνωρίζατε που θα πρέπει να 

απευθυνθείτε σε περίπτωση που 

αντιμετωπίζατε κάποιο τεχνικό 

πρόβλημα; 

     

Υπήρχε επικοινωνία με τον διευθυντή 

κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης; 

     

Είχατε στο σπίτι σας τις κατάλληλες 

υποδομές για την πραγματοποίηση των 

μαθημάτων; 

     

Ήσασταν εξοικιωμένοι με τα εργαλεία 

που μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 

για να δώσετε ασκήσεις στους μαθητές 

σας; 

     

Υπήρχε ευελιξία από την πλευρά του 

σχολείου προκειμένου να 

ανρτιμετωπιστή η νέα κατάσταση; 

     

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε 

αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας; 
     

Υπήρξε η δυνατότητα να κάνετε 

αλλαγές στην ύλη ιδασκαλίας; 
     

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Θεωρείτε ότι οι παρακάτω δυσκολίες και εμπόδια που σχετίζονται με τους εκπαιδευόμενους 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σημαντικά; 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Σίγουρα 

Συμφωνώ 
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η διατάραξη της οικογενειακής ζωής      

η απειρία τους ως προς αυτή τη μορφή εκπαίδευσης      

η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής      

η αδυναμία της προσωποποιημένης ανατροφοδότησης      

τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή 

ηλεκτρονικής) μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων 

     

η απουσία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

     

 η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και σε 

βιβλιοθήκες 

     

το αίσθημα απομόνωσης κατά τη διαδικασία μάθησης      

η ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση      

 

Θεωρείτε ότι οι παρακάτω δυσκολίες και εμπόδια που σχετίζονται με τον φορέα παροχής της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι σημαντικά; 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 
Μάλλον 

Διαφωνώ 
Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 
Σίγουρα 

Συμφωνώ 

η έλλειψη υποστήριξης για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση γενικά 

     

η ελλιπής κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τεχνολογίας 

     

η ελλιπής κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων 

     

η έλλειψη υποστήριξης του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

     

τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση σε ανθρώπινο 

δυναμικό 

     

η ετοιμότητα των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

     

 

Θεωρείτε ότι οι παρακάτω δυσκολίες και εμπόδια που σχετίζονται με οργανωτικής φύσεως 

θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι σημαντικά; 

 Σίγουρα 

Διαφων

ώ 

Μάλλον 

Διαφων

ώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφων

ώ 

Σίγουρα 

Συμφων

ώ 

Αδυναμία σύνδεσης με το ίντερνετ (χαμηλές 

ταχύτητες) 

     

τα τεχνικά προβλήματα (σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό, τις τηλεπικοινωνίες και τη 

χρήση του διαδικτύου) 

     

οι επιφυλάξεις σχετικά με την ορθολογική χρήση του 

διαδικτύου 

     

το υψηλό κόστος της τεχνολογίας      

Προβλήματα σχετικά μ ετις συσκευές      
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οι χαμηλού κόστους επενδύσεις σε λύσεις εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (δωρεάν έκδοση του 

Webex) 

     

 

Θεωρείτε ότι οι παρακάτω δυσκολίες και εμπόδια που σχετίζονται με τα μαθήματα των 

προγραμμάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σημαντικά; 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 
Μάλλον 

Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 
Μάλλον 

Συμφωνώ 
Σίγουρα 

Συμφωνώ 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός       

οι διδακτικές μέθοδοι και 

τεχνικές 

     

η αξιολόγηση των 

εκπαιδευόμενων 

     

 

 

Θεωρείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία αναφορικά με την εξ αποστάσεως 

επιμορφωτική/εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητά 

της; 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 
Μάλλον 

Διαφωνώ 
Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 
Σίγουρα 

Συμφωνώ 

η συνεχής υποστήριξη από κάποιον 

ειδικό 

     

η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

κατάλληλου για εξατομικευμένη 

μάθηση 

     

η ανάπτυξη προγραμμάτων «μεικτής 

μάθησης» (blended learning) τα οποία 

βασίζονται στο συνδυασμό 

συμβατικών (κλασικών) διδακτικών 

τεχνικών (όπως είναι η «πρόσωπο με 

πρόσωπο» διδασκαλία, η συνεργατική 

μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας, η 

συμβουλευτική σε σεμινάρια) και 

μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

     

Η ευελιξία του εκαπαιδευτικού να 

χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία που 

είναι πιο εξελιγμένα (Viber κλπ.) 

     

 

Ποιες από τις παρακάτω προτεινόμενες θεματικές θεωρείτε ότι είναι περισσότερο σημαντικές 

για την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή σας με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;  

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Δυμφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 
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η άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο της 

σχολικής εκπαίδευσης 

     

η εκπαιδευτική νομοθεσία      

η διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης 

σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες  

     

ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

     

η αρχή της ποιότητας στην εκπαίδευση 

και οι αλλαγές στο ρόλο και τις 

λειτουργίες της διοίκησης της 

εκπαίδευσης 

     

η οργανωσιακή μάθηση ως σύγχρονη 

προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας 

στην εκπαίδευση 

     

η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής 

στο σχολικό χώρο 

     

 

Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο επιμορφωτής σε ένα πρόγραμμα 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης/εκπαίδευσης θεωρείτε ότι είναι περισσότερο σημαντικές;  

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ολυτε 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Σίγουρα 

Συμφωνώ 

Να τους παρακινήσει ώστε να 

υπάρχει συνεργατικό κλίμα 

     

να καθοδηγεί τους 

εκπαιδευόμενους και να 

επικοινωνεί μαζί τους 

     

να οργανώνει και να 

παρακολουθεί την πρόοδο των 

εκπαιδευόμενων και να ορίζει τις 

ημερομηνίες παράδοσης των 

εργασιών 

     

η επάρκεια γνώσης στη χρήση 

εργαλείων 

     

η επάρκεια στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό 

     

η δυνατότητα επεξηγήσεων και 

λύση των προβλημάτων των 

μαθητών 

     

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΙΤΡΩΝ 

Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο βαθμός σημαντικότητας των παρακάτω κινήτρων; 

 Σίγουρα 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Σίγουρα 

Συμφωνώ 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την απόδοση στην 

διδασκαλία μου  
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Αισθάνομαι περήφανος/η που συμμετείχα στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
     

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του σχολείου και το 

Υπουργείο για την εκπλήρωση των στόχων της. 
     

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που έχει κοινούς 

στόχους. 
     

Μου αρέσουν τα νέα καθήκοντα που μου 

έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

     

Υπήρχε στενή συνεργασία με τους 

συναδέλφους και τον διευθυντή καθόλη την 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

     

Υπάρχει αναγνώριση της εργασίας μου από τον 

προϊστάμενό μου. 
     

Αισθάνομαι χρήσιμος/η και ότι 

συνεισφέρω με την εργασία μου. 
     

Η ανώτερη Διοίκηση (Υπουργείο) παίρνει τις 

σωστές αποφάσεις. 
     

Ο/Η διευθυντής/η μου συμπεριφέρεται με 

σεβασμό. 
     

Η δυνατότητα εκπαίδευσης που μου παρέχει το 

Υπουργείο είναι ικανοποιητική. 
     

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

αποτελεί προτεραιότητα στο χώρο εργασίας μου. 
     

Η αμοιβή της εργασίας μου είναι ανάλογη και 

αντίστοιχη των προσόντων μου. 
     

Η μονιμότητα στην εργασία μου δημιουργεί το 

αίσθημα της ασφάλειας. 
     

Προέχει για εμένα η παροχή αποτελεσματικού 

μαθήματος παρά η γραφειοκρατία. 
     

Η συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων και 

Τμημάτων του Υπουργείου που υπηρετώ είναι 

ικανοποιητική. 

     

Το αντικείμενο της εργασίας μου με 

ικανοποιεί. 
     

Οι συνθήκες εργασίας μου είναι 

ικανοποιητικές. 
     

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες κατόπιν 

ενθάρρυνσης από τους ανωτέρω μου. 
     

Οι αποδοχές που λαμβάνω με ικανοποιούν.      

 


