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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των πεποιθήσεων και

της νοηματοδότησης της αυτο-αποτελεσματικότητας των τελειόφοιτων της Παιδαγωγικής

Σχολής Φλώρινας μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης, καθώς και  των απόψεών τους

για τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίσης, εξετάζεται η πιθανή μεταβολή της αυτο-

αποτελεσματικότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την άποψη των ίδιων από την

αρχή των σπουδών τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από

ποσοτική έρευνα, η οποία διήρκησε πέντε μήνες και συμπεριλάμβανε ένα ερωτηματολόγιο

που απευθυνόταν σε 162 τελειόφοιτους, ηλικίας 22 ετών. Για την ανάλυση των δεδομένων

χρησιμοποιήθηκε το SPSS, ώστε να διερευνηθεί η αυτο-αποτελεσματικότητα των

τελειόφοιτων ως προς τρεις παράγοντες (στρατηγικές διδασκαλίας, διαχείριση της τάξης και

εμπλοκή των μαθητών). Επίσης επιλέχθηκαν 6 τελειόφοιτοι με διαφορετικά προφίλ,

προκειμένου να εμβαθύνουμε στη νοηματοδότηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και στις

πεποιθήσεις τους για τους παράγοντες που την επηρεάζουν μέσω ημι-δομημένων

συνεντεύξεων. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν ποιοτική και χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι,

η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου με βάση κατηγορίες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφία

και η ποιοτική ανάλυση των αναφορών τους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα των υποψηφίων

εκπαιδευτικών ήταν υψηλότερη στον παράγοντα «διδακτικές στρατηγικές», καθώς

παρουσιάζεται ότι αποδίδουν την αυτο-αποτελεσματικότητα τους στην ποικιλία και την

εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας που εφάρμοσαν κατά τη διδασκαλία τους. Επίσης,

νοηματοδοτούν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη δυνατότητα ενίσχυσης

της μάθησης και κυρίαρχα σε σχέση με τη θετική αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους.

Παράλληλα, αναδεικνύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτό-αποτελεσματικότητά

τους, που αφορούν κυρίως το πλήθος εμπειριών που αποκομίζουν κατά το εκπαιδευτικό τους

έργο. Τέλος, θετικά αποτιμήθηκε η μεταβολή των πεποιθήσεων τους από την αρχή μέχρι το

τέλος της αρχικής τους εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Αυτο-αποτελεσματικότητα, κοινωνική-γνωστική θεωρία, υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί, στρατηγικές διδασκαλίας, διαχείριση της τάξης, εμπλοκή των μαθητών,

εκπαιδευτικό έργο
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Abstract

The aim of this diploma thesis is to highlight the beliefs and the concept of self-

efficacy of the graduates of the Pedagogical University of Western Mcedonia, which is

located in Florina, after they have completed their practice and their views on the factors that

affect it. It also examines the possible change in their view of self-efficacy of the candidate

teachers from the beginning of their studies to their completion. The study draws on data

collected through quantitive analysis, which took place over five months and comprised one

questionnaire, that was completed by 162 graduates at the age of twenty-two. SPSS was

conducted to analyze the data to investigate the self-efficacy of graduates with regard to three

factors (teaching strategies, classroom management, and student engagement). We also

selected 6 graduates with different profiles to deepen the concept of self-efficacy and their

beliefs about the factors that affect it through semi-structured interviews. The analysis of the

data was qualitative and two ways were used: quantitative analysis of content based on

bibliographic categories and qualitative analysis of their references.

The results show that the self-efficacy of the candidate teachers was higher in the

"teaching strategies" factor, as they are shown to attribute their self-efficacy to the diversity

and implementation of teaching strategies they have applied in their teaching. They also

illustrate their self-efficacy in terms of enhancing learning and dominating in relation to

positive interaction with their pupils. At the same time, the factors influencing their self-

efficacy are highlighted, mainly related to the amount of experience gained during their

educational work. Finally, the change in their beliefs was positively assessed from the

beginning to the end of their initial education.

Keywords: Self-Efficacy, Social-Cognitive Theory, Candidate Teachers, Teaching Strategies,

Classroom Management, Student Engagement, Educational Project
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Πρόλογος

Η αυτo-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει

εκπαιδευτικό έργο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της

διδασκαλίας του αλλά και στο γενικότερο σχολικό πλαίσιο. Η πεποίθηση του ατόμου ότι

μπορεί να καταφέρει τους στόχους που θέτει σχετικά με το εκπαιδευτικό του έργο, μπορεί να

αναβαθμίσει τις ικανότητές του για να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στα καθήκοντά του

(Τσακιρίδου, 2016).  Ο ρόλος της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα

σημαντικός, αφού του παρέχει τα απαραίτητα εφόδια να εξελιχθεί ως άνθρωπος αλλα και ως

επαγγελματίας. Βέβαια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπερτονίζουν την αξία της θεωρίας

και υστερούν στην παροχή των υποψηφίων εκπαιδευτικών με πρακτικές δεξιότητες. Ωστόσο,

το μεγαλύτερο όφελος του προγράμματος είναι όταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν

τη θεωρία που διδάχτηκαν κατά την πρακτική τους άσκηση, όπου συνειδητοποιούν τη γνώση

και τις δεξιότητές τους κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές (Liaw, 2009).

Εφόσον και η ίδια έχω φοιτήσει σε Παιδαγωγική Σχολή, παρακολουθώντας παρόμοιο

πρόγραμμα σπουδών, θέλησα να προχωρήσω σε μια συστηματική προσέγγιση του θέματος,

για να διερευνήσω σε τι βαθμό οι τελειόφοιτοι αισθάνονται ικανοί να αναλάβουν

εκπαιδευτικό έργο και να διερευνήσω τις απόψεις τους για το κατά πόσο η αρχική τους

εκπαίδευση επηρέασε την αυτό-αποτελεσματικότητά τους. Μέσα από τις εμπειρίες των

τελειόφοιτων που ολοκλήρωσαν την τετραετή τους φοίτηση, κρίθηκε σκόπιμο να

αναζητηθούν πως οι ίδιοι αξιολογούν το εκπαιδευτικό τους έργο μετά την ολοκλήρωση της

πρακτικής τους άσκησης, ποιες δεξιότητες κατάφεραν να κατακτήσουν και σε ποιους τομείς

θεωρούν ότι έχουν ελλείψεις. Διαμέσου αυτής της αυτό-αξιόλογησης εξετάστηκε επίσης και

ο τρόπος που νοηματοδοτούν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την επόπτρια της εργασίας

μου, την κ. Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας, που υπήρξε σύμβουλος και καθοδηγήτριά μου. Η εμπιστοσύνη που

έδειξε στο πρόσωπό μου και η ενθάρρυνση της με έκαναν να μελετώ με περισσή θέληση και

να επιτύχω την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας. Τις ευχαριστίες μου οφείλω,

επίσης, στον κ. Δημήτριο Πνευματικό, καθηγητή του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στον κ. Γεώργιο Μαλανδράκη, επίκουρο καθηγητή
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του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που με τα

εποικοδομητικά τους σχόλια βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας.

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην έρευνα για την

προθυμία τους να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την ηθική υποστήριξη και την αγάπη τους.

Με στήριξαν έμπρακτα και μοιράστηκαν τις αγωνίες μου.
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Εισαγωγή

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες. Σε

συνδυασμό με τις γνώσεις των παιδαγωγικών θεωριών και την ικανότητά τους να αναλάβουν

εκπαιδευτικό έργο, πρέπει να είναι σίγουροι για τις ικανότητές τους, να ενστερνιστούν

αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας, που να οδηγούν σε θετικά μαθησιακά

αποτελέσματα και στη δέσμευση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να

αισθάνονται αυτό-αποτελεσματικοί σε σχέση με τη διδασκαλία τους, να πιστεύουν δηλαδή

στην ικανότητά τους ότι είναι σε θέση να οργανώσουν και να εκτελέσουν εκπαιδευτικές

δράσεις με επιτυχία (Duffin, etal., 2012).

Το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτικών αποτελείται συνήθως από

τρία μέρη, που είναι τα ακαδημαϊκά μαθήματα, που παρέχουν γνώσεις διαμέσου των

θεωριών, τα επαγγελματικά μαθήματα, με επίκεντρο παιδαγωγικά ζητήματα και η πρακτική

άσκηση, που παρέχει εμπειρία (Ottesen, 2007).

Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προετοιμασία

των εκπαιδευτικών, επειδή τους παρέχεται η ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε ένα

«πραγματικό» εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών

συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που τη νοηματοδοτούν και την επηρεάζουν.

Κατά τη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνονται υπόψη το φάσμα των

διδακτικών στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκε, η διαχείριση της τάξης και η δέσμευση των

μαθητών κατά τη διδασκαλία. Οι επιδόσεις των τελειόφοιτων και η αυτό-αξιολόγηση τους,

έχει ως επακόλουθο να κατανοήσουν οι ίδιοι τις ικανότητες τους, αλλά και τις αδυναμίες

τους σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο. Επίσης, η αυτο-αξιολόγησή τους συμβάλλει

στην αναζήτηση των παραγόντων που επηρέασαν την αίσθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους, γεγονός που επιδρά στη συνειδητοποίηση των πρακτικών τους

και στην προσπάθεια να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εκπαιδευτικές τους δράσεις.

Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στο ζήτημα της νοηματοδότησης της αυτο-

αποτελεσματικότητας των τελειόφοιτων μέσα από τις εμπειρίες και τις απόψεις τους μετά

την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Αναζητούνται, επίσης, οι παράγοντες που

επηρέασαν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους καθώς και αν αισθάνονται αυτό-

αποτελεσματικότεροι στο τέλος της κατάρτισης συγκριτικά με την αρχή της.
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Στο πρώτο μέρος που αναφέρεται στη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας εξηγούνται

οι όροι αυτο-αποτελεσματικότητα και συγκρίνονται με σχετικούς όρους. Γίνεται, επίσης,

αναφορά στο τρόπο που μεταβάλλονται οι πεποιθήσεις για την αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, καθώς και

στις μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων

σχετικά με την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και ποιοι παράγοντες μπορούν να

την επηρεάσουν.

Στη μεθοδολογία της έρευνας περιγράφεται η μέθοδος και οι τεχνικές έρευνας, οι

συμμετέχοντες, η ερευνητική διαδικασία και η ανάλυση των δεδομένων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας

που συζητιούνται σε σχέση με άλλες σχετικές έρευνες.
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Θεωρητική Πλαισίωση

1.Αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά αναφερόμαστε μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπιση

στη σημασία της έννοιας και πότε αυτή εμφανίστηκε. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις

διαφορές που διακρίνονται κατά τη σύγκρισή της με άλλους όρους, καθώς και το βαθμό που

το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της

επαγγελματικής καριέρας και για ποιους λόγους.

Στοχεύοντας στην πλήρη κατανόηση του όρου γίνεται μια σύντομη παρουσίαση

σχετικών ερευνών που εξετάζουν την έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας. Στην παρούσα

εργασία ο ορισμός της αυτο-αποτελεσματικότητας αποτελεί τον βασικό άξονα του

ερευνητικού σκέλους της, καθώς στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου περιγράφεται η

έρευνα, διερευνάται η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των εν δυνάμει

εκπαιδευτικών μέσα από την περιγραφή των απόψεων και και των εμπειριών τους μετά την

ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης και γενικά της φοίτησής τους στην Παιδαγωγική

Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
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1.1.Εννοιολογική προσέγγιση του όρου της αυτο-αποτελεσματικότητας

Η αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, αρχικά, διαπιστώνουμε να ορίζεται

με την κοινωνική γνωστική θεωρία του Bandura (1977). Η αυτο-αποτελεσματικότητα

σύμφωνα με τον Βandura (1977) είναι η πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί με επιτυχία να

εκτελέσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που απαιτείται για να παράγει το επιθυμητό

αποτέλεσμα, είναι δηλαδή, η πεποίθηση στην ικανότητα του ατόμου να οργανώσει και να

αποδώσει παραγωγικά τους στόχους που θέτει. Στους εκπαιδευτικούς αυτό το αίσθημα της

αυτο-αποτελεσματικότητας ορίζεται ως την πεποίθησή τους ότι διαθέτουν την ικανότητα να

ανταπεξέλθουν σε συγκεκριμένη περίσταση στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Η θεωρία του Bandura (1977) “Socio-cognitive theory” χωρίζεται σε δυο πλαίσια. Το

πρώτο αναφέρεται στην εκτίμηση του αποτελέσματος (outcome expectation) και το δεύτερο

στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας (efficacy expectation). Πιο συγκεκριμένα, στο

πρώτο πλαίσιο αναδεικνύεται η εκτίμηση που διαθέτει το ίδιο το άτομο σχετικά με την

προσπάθεια που απαιτείται για το επιθυμητό αποτέλεσμα, πως αντιμετωπίζει ενδεχόμενα

εμπόδια στο ευρύτερο περιβάλλον και η κρίση του σχετικά με το επακόλουθο της δράσης

του. Το δεύτερο αναφέρεται στις πεποιθήσεις του ίδιου του ατόμου για τις ικανότητές του

(Bandura, 1977) και ορίζει την αυτο-αποτελεσματικότητα, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Όπως διαπιστώνουμε και από την έρευνα του Liaw (2009), χρησιμοποιείται γενικά η

θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας για να εξηγήσει τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τις

προσδοκίες του ατόμου για το αποτέλεσμα μιας πράξης. Λαμβάνεται υπόψιν η προσπάθεια

που απαιτείται από τον ίδιο για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και τις πεποιθήσεις του

σχετικά με το τι θα επακολουθήσει. Επίσης, δίνεται έμφαση στις πεποιθήσεις του ατόμου για

τις ικανότητές του. Δεν αρκεί το άτομο να αναγνωρίσει τη συμπεριφορά που απαιτείται για

να επέλθει το αποτέλεσμα που προσδοκεί από ένα γεγονός, χωρίς να κατανοήσει ότι όντως

διαθέτει τις ικανότητες και φυσικά την αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του, έτσι ώστε να

ανταποκριθεί στην εκάστοτε κατάσταση και να τα καταφέρει. Το να προσδοκά το άτομο να

είναι αποτελεσματικό στις δράσεις του επηρεάζει το βαθμό της προσπάθειας που καταβάλλει

και την επιμονή του πάνω σε αυτή, καθώς και τις δραστηριότητες που επιλέγει και τις

ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί (Liaw, 2009). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πιστεύει στις

ικανότητές του, ότι δηλαδή, μπορεί να διαχειριστεί ένα περιβάλλον μάθησης και να το
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αξιολογήσει κριτικά αλλά και ότι γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα εμπόδια που θα

συναντήσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να έχουν

αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους για να είναι αποτελεσματικοί σε πρακτικές που οδηγούν

στη μάθηση, να δίνουν κίνητρα και να προκαλούν θετικά αποτελέσματα στους μαθητές τους

(Duffin, 2012).

Σύμφωνα με τους Guskey & Passaro (1994), η αποτελεσματικότητα του

εκπαιδευτικού είναι, επίσης, η προσδοκία της ικανότητάς του να προωθήσει την εμπλοκή και

την μάθηση των μαθητών του, ακόμα και αυτών που υστερούν από κίνητρα και αντιδρούν. Η

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τις πεποιθήσεις του ότι ο ίδιος μπορεί

να επηρεάσει το εκπαιδευτικό του έργο ή ότι το αποτέλεσμα της διδασκαλίας του οφείλεται

σε εξωτερικούς παράγοντες (Cruz, 2007).

Η προσδοκία της αποτελεσματικότητας, όπως προαναφέρθηκε, ανταποκρίνεται στην

συγκεκριμένη πεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί τις απαραίτητες

δραστηριότητες για την επιτυχία του εκπαιδευτικού του έργου, επειδή η αίσθηση της

αποτελεσματικότητας είναι αυτό-αναφορική και έχει ρόλο διαμεσολάβησης ανάμεσα στις

γνώσεις του ατόμου, στις ικανότητες και τη συμπεριφορά του σε συγκεκριμένες εργασίες

(Cruz, 2007, όπως αναφ. στους Henson, Kogan, & Vacha-Haase, 2001, Pajares,1996).

Επομένως, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που προσδοκεί το άτομο με την

αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητάς του επηρεάζει τις διάφορες πτυχές της

συλλογιστικής του ικανότητας, του τρόπου που λαμβάνει αποφάσεις, καθώς και της

γενικότερης συμπεριφοράς του. Ένας εκπαιδευτικός που θεωρεί ότι οι δράσεις του δεν

επηρεάζουν την ακαδημαική επιτυχία των μαθητών του αποφεύγει να χρησιμοποιεί

καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, ώστε να βελτιώσει την απόδοσή τους (Emmer &

Hickman, 1991, Ghaith & Yaghi, 1997, Tschannen-Moran etal., 1998; Wertheim & Leyser,

2002). Σύμφωνα με τον Bandura (1977) οι άνθρωποι συμπεραίνουν ότι δεδομένες δράσεις

οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά είναι πιθανό να μη χρησιμοποιήσουν αυτές

τις δεδομένες δράσεις αν δεν έχουν επαρκή πεποίθηση ότι διαθέτουν την ικανότητα να τις

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά (Cruz, 2007).

Σύμφωνα με τους Tschannen-Moran και Woolfolk Hoy (2001) η αυτο-

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού ορίζεται ως οι πεποιθήσεις του για τις ικανότητές

του να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εμπλοκή των μαθητών αλλά και κατά τη
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διεξαγωγή της διδασκαλίας, ακόμα και σε αυτούς τους μαθητές που διαπιστώνονται χωρίς

κίνητρα και διάθεση συνεργασίας στην μάθηση.

Επίσης, η αυτο-αποτελεσματικότητα συσχετίζεται με τα  μαθησιακά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, συνδέεται με τα επιτεύγματα των μαθητών του (Armor etal., 1976,

Ashton & Webb, 1986, Moore & Esselman, 1992, Ross, 1992), καθώς και με άλλους δυο

παράγοντες όπως είναι η παροχή κινήτρων (Midgley, Feldlaufer, &Eccles, 1989) και η ίδια η

αίσθηση του μαθητή, δηλαδή στο πως αισθάνεται, ο ίδιος την αυτό-αποτελεσματικότητά του

(Anderson, Greene, & Loewen, 1988). Η αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού,

συνδέεται άρρηκτα με την γενικότερη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη, όταν δηλαδή

επιμένει και καταβάλλει προσπάθεια για να βγάλει εις πέρας το εκπαιδευτικό του έργο,

εστιάζει στους στόχους του και επιδιώκει να ενισχύσει τις διδακτικές πρακτικές του. Όσο

αυξημένο θεωρεί το επίπεδο της αυτό-αποτελεσματικότητάς του, είναι ο ίδιος περισσότερο

ευέλικτος στη διδασκαλία του και δοκιμάζει πιο εύκολα νέες διδακτικές προσεγγίσεις που

στοχεύουν περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών του και εξυπηρετούν καλύτερα τις

ανάγκες τους (Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy, 2001).

Επίσης, σύμφωνα με τους Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, (1998) η αυτο-

αποτελεσματικότητα είναι η πεποίθηση προσανατολισμένη στην πρόβλεψη του μελλοντικού

αποτελέσματος, τι επρόκειτο, δηλαδή, να συμβεί εάν ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη

διδακτική προσέγγιση. Οι εκπαιδευτικοί όσο πιο αυτο-αποτελεσματικοί αισθάνονται

δεσμεύονται στο επάγγελμα τους, είναι αποτελεσματικοί και ενθουσιώδεις (Pendergast,

2011), οπότε γίνεται εμφανές ότι η αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους συνδέεται

με την επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλά και ενισχυμένα τα επίπεδα της  αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους χρησιμοποιούν περισσότερο ουμανιστικές πρακτικές κατά τη

διαχείριση της τάξης και δεν βιώνουν συχνά αισθήματα στρες και εξουθένωσης (O’Νeil etal.,

2012). Επιπροσθέτως, προσπαθούν να βοηθούν τους μαθητές τους, ώστε να είναι ικανοί και

να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις διάφορες δραστηριότητες, χωρίς να κλονίζουν την

εύρυθμη λειτουργία της τάξης με την συμπεριφορά τους. Επίσης, αναλύουν τις πρακτικές

που επρόκειτο να διεξάγουν και προχωρούν σε εκτίμηση της ικανότητάς τους για την επιτυχή

διεξαγωγή τους, καθώς επίσης επιμένουν στην διεκπεραίωση του έργου τους ξεπερνώντας

όποια δυσκολία προκύπτει (Pendergast, etal., 2011).
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1.2.Σύγκριση της αυτο-αποτελεσματικότητας με άλλους όρους

Συγκρίνοντας την θεωρία του Rotters (1966) «Locus of control» με αυτή του Bandura

«Socio-cognitive theory” (1977), διαπιστώνουμε ότι προβάλλεται η σχέση μεταξύ του

αναμενόμενου γεγονότος και της αντίληψης του ατόμου για το γεγονός αυτό. Όταν το

αποτέλεσμα ενός γεγονότος το αντιλαμβάνεται κάποιος ως κάτι τυχαίο ή ως κάτι το οποίο

εξαρτάται από τον έλεγχο κάποιου άλλου, δε θα μπορέσει να συμβεί αυτό που προσδοκεί

από το γεγονός, αφού δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται στο δικό του έλεγχο. Αν το άτομο

αντιλαμβάνεται ότι το αποτέλεσμα ενός γεγονότος εξαρτάται από τις ικανότητές ή την

προσπάθεια του πάνω σε αυτό και βρίσκεται υπό τον έλεγχό του, τότε θα μπορέσει να

καθιερώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα για το γεγονός αυτό (Kleinsasser, 2014). Σύμφωνα

με τις δυο θεωρίες, αυτή του Rotter’s (1966) αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό που πιστεύει στην

ικανότητά του να ελέγχει ένα περιβάλλον μάθησης και αυτή του Bandura (1977) τον

εκπαιδευτικό που πιστεύει στις ικανότητές του να χρησιμοποιεί διδακτικές πρακτικές που

οδηγούν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις έρευνες Ashton (1985) και Ashton (1982) η αποτελεσματικότητα της

διδασκαλίας (teaching efficacy) είναι η προσδοκία των εκπαιδευτικών που αντικατοπτρίζεται

στα αποτελέσματα που αναδύονται κατά την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού τους έργου

(Poulou, 2007). Οι Soodak & Podell (1996) αναφέρουν ότι αυτή η αποτελεσματικότητα της

διδασκαλίας (teaching efficacy) αποτελείται από τρεις παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες

είναι η αυτο-αποτελεσματικότητα του ατόμου αρχικά, που ορίζεται ως οι δεξιότητες που

διαθέτει ο δάσκαλος για να διδάξει. Δεύτερος παράγοντας είναι η αποτελεσματικότητα του

αποτελέσματος (outcome efficacy), ο οποίος αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων που έχει

θέσει ο εκπαιδευτικός κατά την διδασκαλία του, αν για παράδειγμα κατόρθωσε να επιφέρει

τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας είναι η

αποτελεσματικότατα της διδασκαλίας που συνδέεται με τους εξωτερικούς παράγοντες και τις

δυσκολίες που ο εκπαιδευτικός είναι ικανός να ξεπεράσει στο ευρύτερο επαγγελματικό

περιβάλλον του (Soodak & Podell, 1996). Άρα διαπιστώνουμε ότι η αυτο-

αποτελεσματικότητα είναι ένας μόνος παράγοντας που συνδέεται με την

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
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1.3.Αλλαγές στις πεποιθήσεις της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών κατά τη

διάρκεια της καριέρας τους

Οι Klassen etal. (2011) στην έρευνά τους αποσκοπούσαν να εξετάσουν τη δέσμευση

των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα και τις προθέσεις τους να το εγκαταλείψουν. Τα

αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν το τρόπο που το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας

και του άγχους, καθώς και το περιεχόμενο της διδασκαλίας επηρεάζουν τις προθέσεις των

εκπαιδευτικών σε σχέση με την καριέρα τους. Στη μελέτη τους γίνεται διάκριση ανάμεσα σε

δυο ομάδες εκπαιδευτικών, τους τελειόφοιτους που έκαναν ακόμα την πρακτική τους

άσκηση και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που την είχαν ολοκληρώσει και έλαβαν υπόψη

τρεις δείκτες σε σχέση με την αυτο-αποτελεσματικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Αυτοί οι δείκτες ήταν η ικανότητα διαχείρισης της τάξης, η ικανότητα  δέσμευσης των

μαθητών τους στο μάθημα και οι στρατηγικές διδασκαλίας τους. Η αυτο-

αποτελεσματικότητα για τη διαχείριση της τάξης ήταν υψηλότερη για τους υποψήφιους

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης αλλά δεν υπήρχε μεγάλη

απόκλιση ανάμεσα στις δυο ομάδες εκπαιδευτικών και την αυτο-αποτελεσματικότητά τους

σε σχέση με τις στρατηγικές διδασκαλίας και τη δέσμευση των μαθητών τους.

Η έρευνα των Klassen etal. (2011) έδειξε ακόμα ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας

συνδέονται και αυτές με την εκπαιδευτική εμπειρία και τα αισθήματα άγχους που βιώνουν οι

εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία. Οι στρατηγικές διδασκαλίας ενισχύονται όταν μειώνεται

το άγχος των εκπαιδευτικών και αυξάνεται η εκπαιδευτική τους εμπειρία. Επίσης, η εμπλοκή

των μαθητών συνδέεται με τα χρόνια εμπειρίας, το τύπο του σχολείου, την εκπαιδευτική

βαθμίδα και τα αισθήματα άγχους των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Bandura (1997) η πεποίθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας μπορεί

να ποικίλει περισσότερο κατά τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας έδειξαν

περισσότερη ικανοποίηση και λιγότερο άγχος, αποτίμησαν την κατάρτισή τους ως υψηλού

επιπέδου και θεώρησαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λιγότερο δύσκολο από αυτούς με

χαμηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες  συμπεραίνουμε ότι το χρονικό διάστημα που

αποκτούν εμπειρίες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι καθοριστικό για να οριστεί το επίπεδο

της αίσθησης της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους.
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Και η έρευνα των Tschannen-Moran και Woolfolk Hoy (2001), επιβεβαιώνει τον

χρόνο και την εμπειρία ως παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της αυτο-

αποτελεσματικότητας. Αρχικά, η έρευνα τους, στόχευε να εκτιμήσει την εξέλιξη της αυτο-

αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το πώς αυτή μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου,

δηλαδή από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος των σπουδών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί

σημείωσαν ενίσχυση του αισθήματος της προσδοκίας τους για το πόσο αποτελεσματικοί

είναι κατά το εκπαιδευτικό τους έργο από την αρχή μέχρι το τέλος των ακαδημαϊκών

σπουδών τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Malmberg (2008), ερευνήθηκε σε τι βαθμό οι στόχοι και

τα κίνητρα των υποψήφιων εκπαιδευτικών μεταβάλλονται από το πρώτο μέχρι το τέταρτο

έτος της ακαδημαϊκής τους φοίτησης. Τα πορίσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι με την

πάροδο του χρόνου οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούσαν καλύτερα να προσανατολίσουν

τους στόχους τους κατά τη διδασκαλία τους και κατά το τρίτο έτος της φοίτησής τους

διαπιστώθηκε ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο και

την ακαδημαϊκή αυτονομία τους.

Οι Cruz etal. (2007), εξέτασαν τις απόψεις των υποψηφίων και των εν ενεργεία

εκπαιδευτικών σε σχέση με την αυτό-αποτελεσματικότητά τους κατά τη διδασκαλία τους. Οι

πεποιθήσεις τους για την αυτό-αποτελεσματικότητά τους και των δυο ομάδων επηρέασαν την

απόδοσή τους στην αίθουσα διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας

επιβεβαιώθηκε ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί είχαν μια πιο θετική στάση σε σχέση με την

αυτο-αποτελεσματικότητά τους να διαχειριστούν την τάξη τους σε σύγκριση με τους

υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
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2. Προσπάθειες μέτρησης και αξιολόγησης της αυτο-αποτελεσματικότητας

Η έννοια της αποτελεσματικότητας του δασκάλου εξετάζει πως οι ίδιοι πιστεύουν ότι

μπορούν να ελέγξουν τις πράξεις, που προέρχονται από τους ίδιους ή από διάφορους

εξωτερικούς παράγοντες (Cruzet etal., 2007).   Σύμφωνα με τον Bandura (2006) η αυτο-

αποτελεσματικότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, τους στόχους που

θέτουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, τον βαθμό δυσκολίας για την επίτευξη του στόχου του

και τον βαθμό που πιστεύει ότι μπορεί να επιμείνει για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης.

Η προσδοκία της αυτο-αποτελεσματικότητας συνδέεται με θετικές στρατηγικές που

έχουν σχέση με την ακαδημαική δραστηριότητα, όπως είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των

μαθητών τους, οι έπαινοι τους οποίους προσδίδει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του, καθώς

αξιολογεί τη συμπεριφορά και τα κατορθώματά τους, η τροποποίηση της διδασκαλίας,

εισάγοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις, η προσφορά εναλλακτικής βοήθειας σε δύσκολες

εργασίες ή η καθιέρωση αλλαγών που ενισχύουν την εργασία των μαθητών (Cruz etal.,

2007).

Στην έρευνα της Tschannen-Moran κ.ά. (2001) εξελίχθηκε το εργαλείο Ohio State

teacher efficacy scale (OSTES), ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σε παρόμοιες έρευνες

για να μετρήσει την αυτο-αποτελεσματικότητα. Στις έρευνες αυτές περιλαμβάνονται αυτή

του O’Neil (2012), που μελέτησε  την ικανότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών να

διαχειριστούν την τάξη και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας επηρεάζει την ικανότητα τους να διαχειρίζονται την τάξη. Επίσης, και

στην έρευνα του Fives etal. (2007) χρησιμοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο και διερεύνησε τα

αισθήματα εξάντλησης κατά τα αρχικά στάδια ανάληψης εκπαιδευτικού έργου. Το πόρισμα

του ήταν ότι τα αισθήματα εξάντλησης επηρεάζουν αρνητικά την αυτο-αποτελεσματικότητα

του εν δυνάμει εκπαιδευτικού.

Το εργαλείο OSTES που μέτρησε την αυτο-αποτελεσματικότητα, δημιουργήθηκε

από συμμετέχοντες σε ένα σεμινάριο για την αυτοεκτίμησή τους κατά τη διδασκαλία και τη

μάθηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Οχάιου. Στο σεμινάριο έλαβαν

μέρος δυο ερευνητές και οκτώ διπλωματούχοι. Μελετήθηκαν αρκετές πιθανές μορφές για τη

διερεύνηση ενός νέου τρόπου μέτρησης της αυτο-αποτελεσματικότητας, που συμπεριέλαβε

μια τύπου Likert κλίμακα παρόμοια με αυτή των Gibson και Dembo (1984) και την

εκτεταμένη κλίμακα που εισηγήθηκε ο Bandura (1997). Η ερευνητική ομάδα του
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Πανεπιστημίου επέλεξε στοιχεία (items) από τη κλίμακα του Bandura (1997) που κατά τις

πεποιθήσεις της αναπαριστούσαν σημαντικές εργασίες και στοιχεία της διδασκαλίας.

Ωστόσο, κάθε μέλος παρήγαγε 8-10 επιπλέον στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στην

κλίμακα Bandura (1997), που είχαν σχέση με τη διδασκαλία και ειδικότερα με την εκτίμησή

της. Όλα αυτά τα στοιχεία ομαδοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν μερικά και διασκευάστηκαν έτσι

ώστε να αξιολογήσουν το πλήρες φάσμα των διδακτικών καθηκόντων και δυνατοτήτων. Από

την κλίμακα Bandura (1997) κράτησαν 23 στοιχεία και 19 από αυτά που παρήγαγαν οι ίδιοι

που είχαν σχέση με την εκτίμηση της διδασκαλίας, την προσαρμογή του μαθήματος στις

ανάγκες του μαθητή, τις μαθησιακές δυσκολίες, την αποφυγή παρανοήσεων και την παροχή

κινήτρων για την εμπλοκή και το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το εργαλείο ΟSTES μελετήθηκε σε τρεις διαφορετικές έρευνες. Στην πρώτη τα 52

αρχικά στοιχεία που διατηρήθηκαν μειώθηκαν σε 32, και στη δεύτερη μελέτη η κλίμακα

μειώθηκε περαιτέρω σε 18 στοιχεία που αποτελούνται από τρεις υπο-κλίμακες. Το τελικό

εργαλείο είχε δυο μορφές, την εκτεταμένη με 24 στοιχεία και την μικρότερη με 12. Τέλος

εξετάστηκε η δομή, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου, όπως και η

καταλληλότητα για την εφαρμογή του σε εκπαιδευτικούς εν ενεργεία και μη.

Κατά την 1η μελέτη, τα αρχικά 52 στοιχεία μειώθηκαν σε 32. Το εργαλείο

δοκιμάστηκε σε 224 συμμετέχοντες στην έρευνα (146 μη εν ενεργεία δάσκαλοι-124 γυναίκες

και 22 άνδρες- 18-47 χρονών και 78 εν ενεργεία- 43 γυναίκες και 35 άνδρες- 20-56 χρονών)

Κατά την αξιολόγηση της σημασίας και την παραγοντική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι

σε αντίθεση με την αρχική 9βαθμη κλίμακα των 52 στοιχείων, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να

εκτιμήσουν τη σημασία του κάθε στοιχείου για αποτελεσματική διδασκαλία σε μια 4βαθμη

κλίμακα (not at all, some what, important, or critical). Υπήρχε πολύ μικρή μεταβλητότητα

στις εκτιμήσεις για τη σημασία των 52 στοιχείων. Όλες οι ενέργειες της διδασκαλίας

εκτιμήθηκαν ως σημαντικές, οπότε δεν καταργήθηκε κανένα στοιχείο που αφορούσε την

αξιολόγηση της σημασίας. Τα 52 στοιχεία τοποθετήθηκαν στον αρχικό άξονα και

υποβλήθηκαν σε varimax rotation. Δέκα παράγοντες προέκυψαν με ίδιες τιμές μεγαλύτερες

του ενός, που αντιπροσωπεύουν το 57,2% της διακύμανσης στις βαθμολογίες των

ερωτηθέντων. Είχαν οριστεί κριτήρια υψηλότερα του 0,60 για την επιλογή στοιχείων για

επιπλέον ανάλυση. Αυτό έδωσε 31 στοιχεία που κυμαίνονται από 0,62 σε 0,78. Ένα στοιχείο

με 0,595 συμπεριλήφθηκε, επειδή αφορούσε σημαντικό τομέα των κινήτρων, ένα θέμα που

αξιολογήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό από τους δασκάλους και το οποίο δεν αναπαριστάται στα
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31 στοιχεία που επιλέχθηκαν. Έτσι, καταλήξανε στην επιλογή 32 στοιχείων από τα 52 για

επιπλέον δοκιμές.

Σύμφωνα με την 2η μελέτη, τα 32 στοιχεία μειώθηκαν σε 18 στοιχεία. Το δείγμα ήταν

217 εθελοντές (70 μη εν ενεργεία δάσκαλοι -49 γυναίκες και 20 άνδρες και 1 χωρίς

ταυτότητα 20-46 χρονών και 147 εν ενεργεία -94 γυναίκες και 53 άνδρες και 3 που δεν

παρουσίασαν την επαγγελματική τους κατάσταση 22-62 χρονών)

Κατά την αξιολόγηση της σημασίας και της ανάλυση των κατηγοριών, οι

παράγοντες-κατηγορίες (factors) στον κύριο άξονα με varimax rotation απέδωσαν 8

παράγοντες (factors) με ίδιες τιμές, που αντιπροσώπευαν το 63% της διακύμανσης στις

βαθμολογίες των ερωτηθέντων. Ένα scree test έδειξε ότι 2 ή 3 παράγοντες (factors) μπορούν

να εξαχθούν, έτσι εξετάστηκε καθεμία από τις λύσεις. Στη λύση με τους 2 παράγοντες,

αναδείχθηκαν τα στοιχεία που είχαν σχέση με τη διαχείριση της τάξης, ωστόσο η σχέση ήταν

ασθενής. Στη λύση με τους 3 παράγοντες, η διαχείριση της τάξης αναδείχθηκε ως ξεχωριστός

παράγοντας και οι δυο παράγοντες ήταν περισσότερο ξεκάθαρα καθορισμένοι. Επειδή η

διαχείριση της τάξης είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική διδασκαλία

(Brophy & Good, 1986) και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους νεοεισαχθέντες στο

επάγγελμα του δασκάλου (Veenman, 1984), επιλέχτηκε η λύση με τους τρεις παράγοντες

γιατί αντιπροσώπευε καλύτερα τα καθήκοντα της διδασκαλίας και συνέβαλλε στην

περαιτέρω μείωση των στοιχείων. Τα στοιχεία μειώθηκαν σε 18 καθώς αφαιρέθηκαν τα

περιττά με τιμή συσχέτισης 0,54 (r=0,54).

Η λύση με τις 3 κατηγορίες περιλάμβανε το 51% της διακύμανσης και προέκυψε από

τη varimax rotation από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων των 18 στοιχείων. Αυτές οι τρεις

κατηγορίες ονομάστηκαν: efficacy for student engagement (8 items), αποτελεσματικότητα

για τη δέσμευση των μαθητών, efficacy for instructional strategies (7 items),

αποτελεσματικότητα για τη διδασκαλία και efficacy for classroom management (3 items).

Μετρήθηκε η αξιοπιστία και ήταν 0, 82 για την εμπλοκή, 0,81 για τη διδασκαλία και 0,72 για

τη διαχείριση. Κατά το συνδυασμό των 2 μελετών αναδείχθηκε η εγκυρότητα ( reliability)

των 18 στοιχείων σε 0,95 καθώς υπήρξαν θετικές συσχετίσεις των τριών υποκλιμάκων. Η

εγκυρότητα στη δομή προέκυψε μέσα από τη σύγκριση και αξιολόγηση του OSTES με άλλα

τεστ όπως των Rand Items, Hoy & Woolfolk (1993), Willower, Eidell, & Hoy, (1967),

Forsyth & Hoy, (1978) όπου φάνηκε ότι οι συνολικές βαθμολογίες του OSTES συνδέονταν
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θετικά με τα άλλα τεστ  (Rand items r= 0,35 και 0,28 και p<0,01, personal teaching efficacy

(PTE) r= 0.48 και p<0,01,  general teacher efficacy (GTE) r=0,30 και p<0,01)

Η διακύμανση εγκυρότητας μετρήθηκε βασισμένη στην αλλοτρίωση της εργασίας

(work alienation), καθώς η αλλοτρίωση υποτίθεται πως ήταν εννοιολογικά διακριτή και

σχετίζονταν αρνητικά με την αποτελεσματικότητα του δασκάλου και τα αποτελέσματα ήταν

r=0,31 και p<0,01. Στο OSTES βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όσον αφορά την αυτο-

αποτελεσματικότητα των δασκάλων που ήταν μεγαλύτερη όταν η συμπεριφορά τους ως

κηδεμόνες απέναντι στα παιδιά ήταν μικρότερη (r =0,25 και P<0,01). Τα αποτελέσματα της

δεύτερης μελέτης ήταν ενθαρρυντικά (επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα και υπήρχαν

εννοιολογικά καλές αναπαραστάσεις), ωστόσο διακρίθηκε αδυναμία να καθοριστούν οι

κατηγορίες της διαχείρισης της τάξης, της διδασκαλίας και της εμπλοκής και έτσι

οδηγηθήκαν σε μια τρίτη μελέτη για την ενίσχυση του εργαλείου.

Σύμφωνα με την 3η μελέτη, για την ενίσχυση του OSTES αποφασίστηκε η ενίσχυση

της κατηγορίας (factor) διαχείρισης της τάξης και αποφασίστηκε να προστεθούν επιπλέον

στοιχεία για να διατηρήσουν αυτή τη σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής

αποτελεσματικότητας. Για να αναπτυχθούν καινούργια στοιχεία περιλήφθηκε η κλίμακα

Emmer’s (1990) για την αποτελεσματικότητα σχετικά με τη διαχείριση της τάξης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 410 εθελοντές (103 μη εν ενεργεία δάσκαλοι-84 γυναίκες

και 15 άνδρες, 18-52 χρονών, και 255 εν ενεργεία- 170 γυναίκες και 84 άνδρες, 21-57

χρονών)

Σύμφωνα με την ανάλυση των κατηγοριών και την αξιοπιστία, οι παράγοντες-

κατηγορίες(factors) στον κύριο άξονα με varimax rotation απέδωσαν 4 παράγοντες (factors)

με ίδιες τιμές, που αντιπροσωπεύουν το 58% της διακύμανσης στις βαθμολογίες των

ερωτηθέντων. Ένα scree test έδειξε ότι 3 παράγοντες (factors) μπορούσαν να εντοπιστούν.

Αυτή η λύση αναπαρήγαγε τη μελέτη 2, efficacy for student engagement (9 items) -

αποτελεσματικότητα για τη δέσμευση των μαθητών), efficacy for instructional strategies (15

items) -αποτελεσματικότητα για τη διδασκαλία και efficacy for classroom management (12

items) –αποτελεσματικότητα για τη διαχείριση της τάξης. Χρησιμοποιώντας τα 24 στοιχεία

στον κύριο άξονα με varimax rotation οι τιμές ήταν από 0.50 μέχρι 0.78. Η αξιοπιστία για

την αυτο-αποτελεσματικότητα του δασκάλου μετρήθηκε 0.91 για τη διδασκαλία

(instruction), 0.90 για τη διαχείριση (management), και 0.87 για την εμπλοκή (engagement).
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Οι ενδοσυσχετίσεις (intercorrelations) μεταξύ της διδασκαλίας, της διαχείρισης της τάξης και

της εμπλοκής εκτιμήθηκαν σε 0.60, 0.70, και 0.58 και αντίστοιχα το p<0.01.

Σύμφωνα με την έρευνα των Tschannen-Moran και Hoy (2001), οι μέσοι όροι για

τους 3 παράγοντες κυμαίνονταν σε 7,3  για τις διδακτικές στρατηγικές, σε  6,7 για τη

διαχείριση της τάξης και σε 7,3 για την εμπλοκή των μαθητών. Στην έρευνα των Pendergast

& Gavris (2011), οι μέσοι όροι κυμαίνονταν από 7,36 για τις διδακτικές στρατηγικές, σε 7,41

για τη διαχείριση της τάξης και σε 7,42 για την εμπλοκή των μαθητών, πριν την πρακτική

τους άσκηση. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής ο μέσος όρος μεώθηκε σε 6,93

για τις διδακτικές στρατηγικές, σε 6,96 για τη διαχείριση της τάξης και σε 6,78 για την

εμπλοκή των μαθητών.
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3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα

Tο αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας συνδέεται άμεσα με τη διδακτική

εμπειρία του εκπαιδευτικού και αλλάζει ανάλογα με την παιδαγωγική κατάρτιση που έχει

ολοκληρώσει. Οι Postareff etal. (2007) με την έρευνα τους, προσπάθησαν να μετρήσουν

τους παράγοντες που επηρεάζουν την παιδαγωγική προσέγγιση, την αντίληψη σχετικά με το

εκπαιδευτικό έργο και την αυτο-αποτελεσματικότητα του υποψήφιου-εκπαιδευτικού. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι η παιδαγωγική κατάρτιση και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αυτή

διεξάγεται συμβάλλει στην ενίσχυση της αίσθησης της αυτο-αποτελεσματικότητάς του. Πιο

συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι ίδιοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως η κατάρτισή

τους ήταν ένα εφόδιο για να ανταποκριθούν καλύτερα στην διδασκαλία, να ενστερνιστούν

καινούργιες ιδέες και να δραστηριοποιηθούν σχετικά με την εισαγωγή καινοτόμων

προσεγγίσεων στην τάξη τους. Επίσης, η εμπειρία πάνω στο εκπαιδευτικό έργο

καταλαμβάνει υψηλή θέση στους παράγοντες που επηρεάζουν και ενισχύουν την αυτο-

αποτελεσματικότητα και την γενικότερη αντίληψή τους.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα των Cruz etal. (2007), διαπιστώθηκε μέσα από τα

πορίσματά της ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που διέθεταν εμπειρία είχαν περισσότερο

ενισχυμένο το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς

σε σχέση κυρίως με την διαχείριση της τάξης τους και την πειθαρχεία. Σύμφωνα με την

έρευνα του Veenman (1984), της οποίας τα πορίσματα συμπίπτουν με αυτά της έρευνας του

Cruz (2007), έδειξε ότι για τους νέους εκπαιδευτικούς, που είχαν έλλειψη εκπαιδευτικής

εμπειρίας, ότι δυσκολεύτηκαν πολύ κατά τη διαχείριση της τάξης τους.

Στην έρευνα του Cruz etal. (2007), αναδεικνύεται ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

πιστεύουν περισσότερο στις ικανότητές τους να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για την

εκπαιδευτική διαδικασία και να εφαρμόσουν πρακτικές που να περιορίζουν την ανάρμοστη

συμπεριφορά των μαθητών τους. Το πόρισμα αυτό βρίσκει απήχηση στη θεωρία του Bandura

(1997). Όταν ο εκπαιδευτικός διακρίνει ότι οι πρακτικές του αποδίδουν τα επιθυμητά

αποτελέσματα, ενισχύουν  δηλαδή την ακαδημαική απόδοση και την εμπλοκή των μαθητών

τους, βελτιώνεται και η άισθηση της αυτο-αποτελεσματικότητάς του. Ο μέσος όρος της

εμπειρίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περισσότερο

από 15 χρόνια, που θεωρείται ως επαρκή χρονικό διάστημα ώστε να διαθέτουν

αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους. Ωστόσο, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με εμπειρία
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περίπου τριών μηνών, που αποκτήθηκε κατά την πρακτική τους άσκηση και υπό την

υποστήριξη των καθηγητών τους, έδειξαν επίσης, να διαθέτουν ενισχυμένα επίπεδα

αυτοπεποίθησης και πίστευαν στις ικανότητές τους ότι μπορούν να ξεπεράσουν όποια

εμπόδια προέκυπταν κατά το εκπαιδευτικό τους έργο, ιδιαίτερα τις αρνητικές εμπειρίες τους

από το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών τους. Η εκτεταμένη επαφή με τους μαθητές

και η συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον των μαθητών και τα κοινωνικά μοντέλα

επηρεάζουν την συμπεριφορά των μαθητών τους, τις αξίες και την προσπάθεια που

καταβάλλουν για την ακαδημαική τους επιτυχία, μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα στους

εκπαιδευτικούς για την πραγματική δύναμη της τυπικής εκπαίδευσης και να ενστερνιστούν

μια περισσότερο ρεαλιστική στάση απέναντι στο εκπαιδευτικό τους έργο (Ghaith & Yaghi,

1997).

Στη διδασκαλία η αυτο-αποτελεσματικότητα εξετάζεται αν μπορεί να επηρεάσει τη

σκέψη, τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά του ατόμου. Τονίζουν τη σημασία της πεποίθησης

της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, ως προς εάν αυτή γίνεται πιο εύπλαστη και

ποιοι παράγοντες οδηγούν στη σταθερότητα ή την ενίσχυσή της. Δεδομένου ότι η προσδοκία

της αποτελεσματικότητας συνδέεται με την ακαδημαική επίδοση των μαθητών είναι

αναγκαίο να κατανοήσουμε με ποιους τρόπους αυτές οι προσδοκίες ενισχύονται. (Cruz etal.,

2007)

Επίσης, παράγοντες που αφορούν την δέσμευση των εν δυνάμει εκπαιδευτικών στο

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τις πρακτικές διδασκαλίας που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν

και τον τρόπο που διαχειρίζονται την τάξη τους ενισχύονται μέσα από την υποστήριξη από

τον επιβλέποντα καθηγητή τους (Fives, Hamman, & Olivarez, 2007).

Η υποστήριξη που δέχεται ο υποψήφιος εκπαιδευτικός εξαρτάται σύμφωνα με την

έρευνα της Le Cornu (2009) σε τρεις παράγοντες. Αρχικά, η κατάρτιση δεν εστιάζεται μόνο

στην προσωπική μόρφωση του εν δυνάμει εκπαιδευτικού αλλά λαμβάνεται υπόψη ένα

ευρύτερο φάσμα διαπροσωπικής μόρφωσης και επικοινωνίας που προκύπτει μέσα από τον

διάλογο και τη συνεργασία με τους εν δυνάμει συναδέλφους του. Έπειτα, ως δεύτερος

παράγοντας υποστήριξης διακρίνεται η συνεργασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών με τους

μέντορες, που λειτουργούν ως ενθαρρυντικοί παράγοντες και ενισχύουν την εξέλιξη των εν

δυνάμει εκπαιδευτικών κατά το εκπαιδευτικό τους έργο. Με την υποστήριξη αυτή ενισχύεται

η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αισθάνονται ικανοί και περισσότερο αποτελεσματικοί

στη διδασκαλία τους. Τέλος, η συνεργασία με τους καθηγητές τους συνεισφέρει στην
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κοινωνική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει

διαπροσωπικές διαδικασίες, όπως η συνεργασία με μέντορες και ο διάλογος με ομάδες εν

δυνάμει εκπαιδευτικών. Ενισχύουν, ωστόσο, τα αισθήματα υπευθυνότητας για τις αποφάσεις

που έλαβαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, καθώς τους οδηγούν να ενστερνιστούν

συμπεριφορές που να εναρμονίζονται με το εκπαιδευτικό έργο.

Σύμφωνα με τον Bandura (1997), η αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζεται από

παράγοντες, όπως είναι οι προσωπικές δικές τους εμπειρίες (mastery experience), οι

εμπειρίες που προσκομίζουν μέσα από την παρατήτρηση άλλων (vicarious experience), η

υποστήριξη και η καθοδήγηση που τους παρέχουν (verbal persuation) και η αλληλεπίδραση

με το ευρύτερο τους περιβάλλον (emotion alarousal).

Η  υποστήριξη που δέχεται ο υποψήφιος-εκπαιδευτικός, ακόμα, από τους καθηγητές

και τους εκπαιδευτικούς μέσα από ανατροφοδότηση του έργου του και επιβράβευση των

σωστών χειρισμών κατά το εκπαιδευτικό έργο, όπως και οι ιδιες οι καταστάσεις, ο χρόνος

εμπειρίας τους και πως οι εμπειρίες του μέσα από τον στοχασμό των πρακτικών του

ανασχηματίζονται και δομούνται γνωστικά, είναι οι κυριότερες πηγές διαμόρφωσης των

εμπειριών του. Άλλωστε μεσα από πλήθος εμπειριών είναι ευκολότερο στο άτομο να

επαναφέρει στη μνήμη πρακτικές που ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητά του, πρακτικές

δηλαδή που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξανά και να αποφύγει πρακτικές που δεν

λειτούργησαν με επιτυχία (O’Neill etal., 2012).

Οι εμπειρίες, άλλωστε, που βιώνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία στη

τάξη παρέχουν δυνατά αισθήματα αυτο-αποτελεσματικότητας, επειδή δίνουν αυθεντικές

αποδείξεις για το αν είναι ικανός να επιτύχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και τους στόχους

που θέτει κάθε φορά.

Οι εμπειρίες που αποκτά ένας εκπαιδευτικός μέσα από την διδασκαλία του είναι

αυτές που επηρεάζουν περισσότερο την αυτο-αποτελεσματικότητά του, καθώς είναι η

αυτούσια απόδειξη των ικανοτήτων της πραγματικής του απόδοσης. Για τους υποψήφιους

εκπαιδευτικούς, το να είναι ικανοί να διαχειριστούν τα περιβάλλοντα μάθησης με επιτυχία

μπορεί να ενισχύσει τα αισθήματα της αποτελεσματικότητάς τους. Βέβαια, κάθε περιστατικό

αποτυχίας μπορεί επίσης και να τα υποβαθμίσει. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στις πεποιθήσεις

των ατόμων για τις ικανότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις πεποιθήσεις του

ίδιου του ατόμου να μην πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να έχει χαμηλή αυτο-

εκτίμηση. Επίσης, στις πεποιθήσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη και το επίπεδο δυσκολίας μιας
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εργασίας, καθώς και το επίπεδο επιμονής του εκπαιδευτικού-φοιτητή να επιτύχει τους

στόχους του και να φέρει εις πέρας την διδασκαλία του.

Σχετικά με τις εμπειρίες που προσκομίζουν μέσω της παρατήρησης άλλων ατόμων,

τα άτομα διαμορφώνουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους μέσω της παρακολούθησης των

επιδόσεων άλλων ατόμων.. Με αυτόν τον τρόπο, είναι σε θέση να αξιολογούν τις δικές τους

ικανότητες κατά την πρακτική άσκηση και έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη

διδασκαλία τους σύμφωνα με ένα καθορισμένο πρότυπο. Οι εμπειρίες μέσω της

παρατήρησης άλλων εκπαιδευτικών ή υποψήφιων εκπαιδευτικών βοηθάνε ένα άτομο που

διαθέτει  λιγότερα βιώματα και είναι ανίκανος να κρίνει τις δικές του ικανότητες. Μέσα από

την παρατήρηση έμπειρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εισάγουν αποτελεσματικές πρακτικές

στην τάξη και δίνουν βάση στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών τους με

επιδέξιους χειρισμούς, μπορούν να εμπνεύσουν τους αρχάριους εκπαιδευτικούς και να

ενισχύσουν το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους.

Τέλος, σχετικά με την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές μέσα στο

ευρύτερο περιβάλλον της τάξης, μπορεί να επιδράσει είτε θετικά, εάν απολαμβάνουν τη

διδασκαλία και μπορούν να ανταπεξέλθουν, είτε αρνητικά εάν τους κατακλύζουν αισθήματα

άγχους και ανασφάλειας (Eden, 2016). Σύμφωνα με τον Bandura (1997) το στρες, η κούραση

και η διάθεση μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας. Το

έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και να οδηγήσει στην αποτυχία ή σε

μειωμένες πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τον Guskey (1988 όπως αναφ. στο Cruz etal., 2007, σ.644) στα

αποτελέσματα της έρευνας του, οι εκπαιδευτικοί που δεν επιχειρούν να εισάγουν καινούργιες

πρακτικές στην διδασκαλία τους δείχνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην εργασία τους,

καθώς θεωρούν πως οι ήδη δοκιμασμένες πρακτικές τους επιφέρουν συνεχώς επιτυχή

αποτελέσματα από αυτούς που τροποποιούν τη διδασκαλία τους. Οι εκπαιδευτικοί που δεν

νιώθουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας είχαν τα μεγαλύτερα

επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας, και αυτό μπορούσε να τους αποτρέψει από το να

κάνουν ερωτήσεις για το αν θα ήταν χρήσιμο  να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που ήταν

διαφορετικές από αυτές που θεωρούσαν αποτελεσματικές (O’Neill etal., 2012).

Σύμφωνα με τους Emmer και Hickman (1991 όπως αναφ. στο Cruz etal., 2007,

σ.643), οι οποίοι στηρίχτηκαν στη συλλογιστική των Gibson και Dembo (1984),

αναγνώρισαν ως έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα
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του εκπαιδευτικού, την διαχείριση της τάξης του (classroom management). Την ικανότητα,

δηλαδή, του εκπαιδευτικού συνεχώς να διαχειρίζεται και να διατηρεί ένα εργασιακό

περιβάλλον στην αίθουσα διδασκαλίας και να ελέγχει τη συμπεριφορά των μαθητών του.

Όταν ο εκπαιδευτικός δεν αντιδρά κατάλληλα σε αποδιοργανωτική συμπεριφορά, ο χρόνος

διεξαγωγής δραστηριοτήτων μειώνεται και δαπανάται στην προσπάθεια να επαναφέρει την

ηρεμία, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι (Brouwers & Tomic,

2000).

Η αυτο-αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση της τάξης επηρεάζεται από το αν οι

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν ανάρμοστες συμπεριφορές των μαθητών

τους, να ξεκαθαρίζουν τις προσδοκίες τους, τι περιμένουν από τους μαθητές τους, να

«καθιερώσουν ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης σε κάθε ομάδα μαθητών» και να

χρησιμοποιούν πλήθος θετικών τεχνικών (O’Neill etal., 2012). Στις θετικές τεχνικές

συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση ενός θετικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας, η

εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας που στοχεύουν στο βέλτιστο επίπεδο μάθησης και

ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών αλλά και του ευρύτερου συνόλου τους.

Όσο η αυτο-αποτελεσματικότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, τόσο οι πρακτικές και οι

στρατηγικές που χρησιμοποιούν ποικίλουν και προκαλούν θετικά αποτελέσματα στην

απόδοση των μαθητών τους, τη διαχείριση της τάξης καθώς και τη δέσμευσή τους στη

μάθηση (Swan, etal., 2011).

Επίσης, ένας εκπαιδευτικός που θέτει υπερβολικά υψηλούς στόχους σε σχέση με το

εκπαιδευτικό του έργο, όταν τα επίπεδα της αυτο-αποτελεσματικότητάς του είναι εξίσου

υψηλά, θα παρατείνει την προσπάθειά του και θα επιμείνει παρά τις αντιξοότητες μέχρι να

φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα (Bandura, 1997). Ένα άτομο με υψηλό αίσθημα αυτο-

αποτελεσματικότητας αιτιολογεί την επιτυχία του σε μια εργασία βασιζόμενος σε

παράγοντες που ο ίδιος μπορεί να ελέγξει. Επίσης, πρέπει να θεωρεί ελκυστικούς τους

στόχους που θέτει και να προσδοκεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα (Bandura & Cervone, 1983).

Η διάθεση του ατόμου να πετύχει τους στόχους του παραπέμπει στην αποβολή αισθημάτων

άγχους, καθώς όπως είναι εύλογο οι αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις μπορούν να

απομακρύνουν το άτομο από την επίτευξη των στόχων του. Όταν ένα άτομο είναι σίγουρο

για τον εαυτό του, σκέφτεται, δρα, συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με ένα άτομο, το

οποίο αμφιβάλλει για τις ικανότητές του σε μια ορισμένη περίσταση (Γαλάνη, 2010).
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Στην έρευνα του Swan etal. (2011) υποστηρίζεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί

κατά την πρακτική τους άσκηση έχουν μια υπερεκτιμημένη αίσθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους εξαιτίας κυρίως της υποστήριξης που δέχονται από τους

επιβλέποντες καθηγητές στους στην Παιδαγωγική Σχολή. Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, κατά

το πρώτο έτος διδασκαλίας και χωρίς την υποστήριξη από τους καθηγητές που δέχτηκαν

κατά την πρακτική τους άσκηση εκδηλώνουν εξασθένηση των αισθημάτων της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν το 1ο έτος του

εκπαιδευτικού τους έργου και εκδήλωσαν υψηλά αισθήματα αυτο-αποτελεσματικότητας,

θεώρησαν τη διδασκαλία τους ικανοποιητική και εκδήλωσαν μειωμένα αισθήματα άγχους.

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί, που στο πρώτο έτος διδασκαλίας σημείωσαν χαμηλά επίπεδα

αυτο-αποτελεσματικότητας, εγκατέλειψαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και δε συνέχισαν

το επόμενο έτος.

Η έρευνα του Klassen etal. (2011), που τα πορίσματά της είναι παρόμοια με αυτά των

Tschannen-Moran & WoolfolkHoy (2007),  παρουσίασαν επίσης σημαντικές διαφορές σε

σχέση με την αυτο-αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση της τάξης και τις στρατηγικές

διδασκαλίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς κατά την πρακτική τους άσκηση και τους εν

δυνάμει εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, στην έρευνα των Klassen etal. (2011) οι υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγαλύτερη αυτο-αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους αρχάριους

εκπαιδευτικούς. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην λανθασμένη εκτίμηση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους, εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης τους σε παιδαγωγικά θέματα και

της υπερεκτίμησης των ικανοτήτων τους.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, καταλήγουμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-

αποτελεσματικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι αρχικά η ίδια η συμπεριφορά τους

κατά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού τους έργου. Κατά πόσο επιμένουν στην διεκπεραίωσή

του παρά τις αντιξοότητες που προκύπτουν, αν έχουν τη διάθεση να διαχειριστούν την τάξη

τους και να συμβάλουν στην ανατροπή ανάρμοστων συμπεριφορών, καθώς και το βαθμό που

εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία τους αισθήματα ενθουσιασμού και αρεσκείας. Επίσης,

στους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα εμπεριέχονται οι γνώσεις

και η πανεπιστημιακή κατάρτιση, καθώς τους παρέχει τη γνώση για την εφαρμογή

διδακτικών πρακτικών. Μέσα από την πρακτική άσκηση αποκτούν πλήθος εμπειριών, που

προκύπτει μέσα από την παρατήρηση άλλων έμπειρων ή και υποψήφιων εκπαιδευτικών,

εμπειρίες που οδηγούν στη διαχείριση των συναισθημάτων άγχους και αρνητικών εμπειριών.
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Τέλος, οι θετικές διδακτικές εμπειρίες, η υποστήριξη και η εμπειρία που αποκτούν

επηρεάζουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους και λειτουργούν ως καθοριστικοί

παράγοντες για την απόδοση τους κατά το εκπαιδευτικό έργο.
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4.Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα

Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται πως αξιολογούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους μέσα από τις εμπειρίες τους

κατά τη φοίτησή τους στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, στην έρευνα αυτή, εκτός από την εκτίμηση της αυτο-αποτελεσματικότητας από τους

ίδιους τους τελιόφοιτους θελήσαμε να διερευνήσουμε πώς  οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί

νοηματοδοτούν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους περιγράφοντας τις εμπειρίες και τα

συναισθήματά τους μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης και ποιους παράγοντες

εντοπίζουν ότι την επηρεάζουν αντλώντας από το σύνολο της εμπειρίας τους κατά τη

διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και από την υποστήριξη που είχαν στην πρακτική τους

άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή εξετάζονται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την αυτο-αποτελεσματικότητά

τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής

τους άσκησης;

2. Πως νοηματοδοτούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί την αυτο-αποτελεσματικότητά τους κατά

την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου;

3. Ποιες είναι οι απόψεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που επηρεάζουν

είτε αρνητικά είτε θετικά την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους;

4. Ποιες είναι οι απόψεις τους για το αν μεταβάλλεται η αυτο-αποτελεσματικότητά τους από

την αρχή μέχρι το τέλος της φοίτησής τους;
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Μέρος Δεύτερο: Η Έρευνα

5.Μέθοδος

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, δίνονται στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων

και  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της μεθόδου και των

ερευνητικών εργαλείων με τα οποία συλλέξαμε δεδομένα και τα αξιοποιήσαμε για να

απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, παρουσιάζουμε τη διαδικασία συλλογής

δεδομένων και γίνεται αναφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε για να επιτευχθεί η

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας.

Η έρευνα αυτή όπως αναφέρθηκε διερευνά το πως νοηματοδοτούν οι ίδιοι οι εν

δυνάμει εκπαιδευτικοί την αυτο-αποτελεσματικότητά τους και τους παράγοντες που την

επηρεάζουν ακριβώς πριν την απόκτηση του πτυχίου και μετά την ολοκλήρωση της

πρακτικής τους άσκησης. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού αξιοποιήθηκαν τόσο η

ποσοτική όσο και η ποιοτική μέθοδος έρευνας.  Συγκεκριμένα, προκειμένου να απαντήσουμε

στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήσαμε την ποσοτική μέθοδο με σκοπό τη

συλλογή δεδομένων για ένα μεγάλο αριθμό τελειόφοιτων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις

πεποιθήσεις τους για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους.  Τα τρία επόμενα ερευνητικά

ερωτήματα διερευνούν τις νοηματοδοτήσεις των τελειόφοιτων εκπαιδευτικών για την αυτο-

αποτελεσματικότητά τους, τις απόψεις τους για τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς

και τις αλλαγές που έχουν οι ίδιοι παρατηρήσει για το αίσθημα της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για την απάντηση των

ερωτημάτων αυτών επιλέξαμε την ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα προσφέρει

περισσότερες ευκαιρίες για εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση των απόψεων των

τελειόφοιτων σχετικά με το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την αυτό-αποτελεσματικότητά

τους.
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5.1.Συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα, οι συμμετέχοντες ήταν τελειόφοιτοι του Παιδαγωγικού

τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής

Φλώρινας, που δέχτηκαν να πάρουν μέρος σε αυτή. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 162

τελειόφοιτοι, ηλικίας 22 ετών και η ερευνητική διαδιακασία είχε διάρκεια πέντε μήνες και

πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα του Δεκεμβρίου έως και Μαίου 2016-2017. Ο

σκοπός και το πλαίσιο της έρευνας γνωστοποιήθηκαν από την αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί η

συναίνεση των συμμετεχόντων. Οι τελειόφοιτοι αναγνώρισαν και ανταποκρίθηκαν με θετική

διάθεση και ενθουσιασμό, καθώς το ερευνητικό πλαίσιο τους αφορούσε άμεσα και θα

μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της εκπαίδευσης που τους παρέχει το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας φοιτητών έγινε συνηδειτά, καθώς οι

τεταρτοετείς είχαν μόλις ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, οπότε διέθεταν μια

σφαιρική εικόνα της εκπαιδευτκικής διαδικασίας και των σχετικών ικανοτήτων τους για την

ανάληψη εκπαιδευτικού έργου. Η επιλογή των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα έγινε με

βάση την απόδοσή τους στην πρακτική άσκηση, καθώς συμμετείχαν δύο (2) υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως «καλής επίδοσης», δύο (2) ως «μέτριας» και δύο (2)

ως «κακής» από τους μέντορες και τους υπεύθυνους καθηγητές τους. Η παρούσα

ομαδοποίηση έγινε, ώστε να υπάρχει ποικιλομορφία στις απόψεις και στις πεποιθήσεις και να

διερευνήσουμε το επίπεδο απόκλισης σε σχέση με τις απαντήσεις και τις δεξιότητές τους

κατά το εκπαιδευτικό τους έργο. Δεν λήθφηκαν υπόψη δημογραφικά στοιχεία, όπως η

ηλικία, το φύλλο και η οικογενειακή κατάσταση. Βέβαια, κριτήριο αποτέλεσε επίσης η

εθελοντική συμμετοχή τους και ο ενθουσιασμός που έδειξαν για να συνδράμουν στην

ερευνητική διαδικασία, απαντώντας με ειλικρίνεια καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας.
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5.2.Τεχνικές συλλογής δεδομένων

Το ερωτηματολόγιο, ένα εύχρηστο εργαλείο δίνει την ευκαιρία στους τελειόφοιτους

να κατανοήσουν και να διατυπώσουν πόσο αυτο-αποτελεσματικοί ήταν σε διάφορες πτυχές

του εκπαιδευτικού τους έργου. Ενεπλάκησαν, δηλαδή σε ένα είδος αυτο-αξιολόγησης των

ικανοτήτων και των πρακτικών τους κατά την εκπαιδευτική τους πράξη. Το συγκεκριμένο

ερωτηματολόγιο (TSES ή OSTES, Tschannen-Moran & WoolfolkHoy, 2007) αποτελείται

από ένα σύνολο ερωτήσεων που αφορά την αυτο-αποτελεσματικότητα σχετικά με τις

στρατηγικές διδασκαλίας, την διαχείριση της τάξης και την εμπλοκή των μαθητών τους στην

εκπαιδευτική πράξη. Κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης οι τελειόφοιτοι

κλήθηκαν να απαντήσουν με ειλικρίνεια στα ερωτήματα του, και αυτό επιτεύθχηκε λόγω της

ανωνυμίας που προσφέρει η χρήση του ερωτηματολογίου, της συνειδητής συναίνεσής τους,

καθώς και των εγγυήσεων εμπιστευτικότητας που παρέχει η έρευνα (Cohen, Manion,

Morrison, 2008).

Βέβαια, κατά την επιλογή του ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο προκύπτουν

και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να μην συμπληρώσουν

ορισμένες απαντήσεις του ερωτηματολογίου ή να θέλουν να εγκαταλείψουν την

συμπλήρωση του σε οποιαδήποτε φάση διότι θεωρούν ότι πιθανότητα η έρευνα θα τους

προξενήσει βλάβη ή δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν να εκφράσουν (Cohen, Manion,

Morrison, 2008). Επίσης, ενδέχεται να απαντήσουν λιγότερο ρεαλιστικά, προβάλλοντας μια

ουτοπική εικόνα των ικανοτήτων τους κατά την εκπαιδευτική πράξη επειδή πιθανότητα

θέλουν να εντυπωσιάσουν τον ερευνητή με τις δυνατότητές τους. Για την αποφυγή τέτοιων

περιπτώσεων κρίθηκε σκόπιμο να τονίσουμε την ανωνυμία της παρούσας έρευνας κατά την

παράδοση των ερωτηματολογίων, καθώς δεν καταγράφηκε ούτε το φύλο, ούτε το τμήμα των

συμμετεχόντων και να εμείνουμε σε απορίες των τελειόφοιτων σχετικά με τις ερωτήσεις του

ερωτηματολογίου για αποφυγή παρερμηνείας τους.

Το ερωτηματολίγιο περιλαμβάνει 24 δηλώσεις σε κλίμακα Likert σύμφωνα με την

οποία το 1 σημαίνει «καθόλου», το 3 «πολύ λίγο», το 5 «μερικώς», το 7 «αρκετά» και το 9

«πάρα πολύ». Κατά την παράδοση του ερωτηματολογίου δόθηκαν οι εξής οδηγίες :

«Παρακαλώ συμπληρώστε το εξής ερωτηματολόγιο με προσοχή και όσο γίνεται με

ειλικρίνεια, καθώς η παρούσα έρευνα εγγυάται ανωνυμία και εμπιστευτηκότητα. Διαβάστε
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προσεκτικά τις ερωτήσεις και για τυχόν απορίες απευθυνθείτε για να προχωρήσουμε σε

διευκρινήσεις πριν τη συμπλήρωσή του.»

Το ερωτηματολόγιο TSES στηρίζεται σε τρεις άξονες, που είναι οι στατηγικές

διδασκαλίας, η διαχείριση της τάξης και η την εμπλοκή των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα ο

κάθε άξονας περιλάμβανε 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούσαν το

εκπαιδευτικό τους έργο και είχε σκοπό να αποτυπώσει τις αντιλήψεις του τελειόφοιτου σε

σχέση με την πεποίθηση της αυτο-αποτελεσματικότητάς του μετά από την εμπειρία του κατά

την πρακτική άσκηση και στο τελευταίο έτος σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε έναν αριθμό

δηλώσεων που περιλαμβάνουν οι τρείς άξονες ενώ το ίδιο το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται

στο παράρτημα Α1:

Αποτελεσματικότητα για τις στρατηγικές διδασκαλίας (Efficacy for Instructional

Strategies)

 Σε τι βαθμό θα μπορούσατε να παρέχετε μια εναλλακτική εξήγηση ή κάποιο παράδειγμα σε

ένα μαθητή που δυσκολεύεται να κατανοήσει κάτι;

 Πόσο καλά μπορείτε να εφαρμόσετε εναλλακτικές στρατηγικές στη διδασκαλία σας;

Αποτελεσματικότητα για τη διαχείριση της τάξης (Efficacy for Classroom

management)

 Πόσο καλά μπορείτε να ελέγξετε μια αποδιοργανωτική συμπεριφορά μέσα στη τάξη;

 Πόσο μπορείτε να κάνετε τα παιδιά  να ακολουθήσουν τους κανόνες της τάξης;

Αποτελεσματικότητα για την εμπλοκή των μαθητών (Efficacy for Student Εngagement)

 Πόσο μπορείτε να τα καταφέρετε στο να πιστέψουν οι μαθητές σας ότι μπορούν να

ανταπεξέλθουν στις  εργασίες του σχολείου;

 Πόσο μπορείτε να  να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αναγνωρίσουν την αξία της μάθησης;

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κρίθηκε κατάλληλο για τις ανάγκες της

παρούσας έρευνας διότι έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν  σε παρόμοιες μελέτες  που

χρησιμοποίησαν το TSES για να μετρήσουν την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των

υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσής τους (βλ.

Main & Hammold, 2008, Turner etal. 2004, O’Νeil etal, 2012, Pendergast, etal, 2011).

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι μεταφράστηκε από δύο άτομα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια και

επόπτρια), έγιναν διορθώσεις και έπειτα χορηγήθηκε στους τελειόφοιτους.



36

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από το ερωτηματολόγιο με τη χρήση του

προγράμματος SPSS μας έδωσαν τα εξής αποτελέσματα ως προς την αξιοπιστία του

εργαλείου, όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

1. Αξιοπιστία: Δείκτης εσωτερικής συνάφειας (Reliability analysis, internal

ConsistencyCronbachα):

- Instructional strategies factor (8 items): 0.792 (standardized)

- Classroom management factor (8 items): 0.808 (standardized)

- Student engagement factor (8 items): 0.775 (Standardized)

- Total scale (24 items): 0.905 (standardized)

Οι παραπάνω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί αφού είναι πάνω από 0.75. Ειδικά

για όλη την κλιμακα που είναι 0.905 ο δείκτης αξιοπιστίας θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Ο

αντίστοιχος που δίνουν οι ερευνητές για την κλίμακα με 24 items είναι 0.94. Επίσης,

σύμφωνα με την έρευνα των Tschannen-Moran και Hoy (2001), παρουσιάζονται οι δείκτες

Cronbach α στον παράγοντα για τις διδακτικές στρατηγικές 0,91, για τον παράγοντα

διαχείριση της τάξης 0,90 και για τον παράγοντα εμπλοκή των μαθητών 0,87.

Η συνέντευξη, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει

αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των τελειόφοιτων για την αυτο-

αποτελεσματικότητα τους και την ικανοποίησή τους κατά την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου

και τη γενικότερη εκπαίδευσή τους. Η συνέντευξη αποσκοπεί στην συλλογή πληροφοριών

που σχετίζονται με τους στόχους της έρευνας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο

μέτρησης των γνώσεων, των προτιμήσεων και των πεποιθήσεων του ατόμου (Tuckman,

1972). Επιπλέον, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να ερμηνεύσουμε τις απόψεις των

συμμετεχόντων και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Kerlinger

(1970, οπ. αναφ. στο Cohen), διεισδύσουμε στα κίνητρα και στη σκέψη του

συνεντευξιαζόμενου. Με ερωτήσεις που αντικατοπτρίζουν τους στόχους της έρευνας, η

συνέντευξη στηρίζεται στην αμεσότητα και τη εκμαίευση της πληροφορίας μέσα από την

«λεκτική συναλλαγή των ατόμων» (Cohen etal, 2008). Οι ανοιχτές ερωτήσεις της

συνέντευξης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να δίνεται η ευελιξία στους υποψήφιους
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εκπαιδευτικούς να απαντήσουν μέσα από την εμπειρία τους σε θέματα ανάληψης και

διαχείρισης του εκπαιδευτικού τους έργου.  Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις της συνέντευξης

αποσκοπούσαν στην εξέταση του ορισμού της «έννοιας» αυτο-αποτελεσματικότητας κατά

την άποψη των τελειόφοιτων. Επίσης, έγινε διερεύνηση των παραγόντων που πίστευαν οι

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ότι επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την αυτό-

αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, εξετάστηκε κατά πόσο μεταβάλλεται η αυτο-

αποτελεσματικότητα του υποψήφιου εκπαιδευτικού από την αρχή μέχρι το τέλος της

κατάρτισής του σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση.

Κατά την προετοιμασία και το σχεδιασμό της συνέντευξης κρίθηκε σκόπιμο να

σχεδιάσουμε τον οδηγό συνέντευξης, με βάση κάποιους θεματικούς άξονες και να

συσχετίσουμε τα ερωτήματα που θα απαντηθούν από τον συνεντευξιαζόμενο με τον σκοπό

της έρευνας και τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Αρχικά προσχεδιάσαμε ορισμένες πιθανές

ερωτήσεις, που το περιεχόμενό τους ανταποκρίνονταν στους στόχους της έρευνας και στη

σχετική βιβλιογραφία. Έπειτα, καταλήξαμε σε τριαντατέσσερις (34) εστιασμένες ερωτήσεις,

που συνάδουν με τους θεματικούς άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας

μελέτης. Για την κατασκευή των ερωτήσεων της ημι-δομημένης συνέντευξης

πραγματοποιήθηκε εκτενής διερεύνηση της βιβλιογραφίας (Postareff, 2007; Cruz etal., 2007)

ώστε να ορίσουμε τους θεματικούς άξονες της συνέντευξης που ήταν:

α) πως οι ίδιοι οι τελειόφοιτοι ορίζουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους. Ποιο

συγκεκριμένα θέλαμε να διερευνήσουμε τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το πώς

αντιλαμβάνονται την έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας και αν θεωρούν ότι την έχουν

κατακτήσει κατά την τεταρτοετή ακαδημαική τους κατάρτιση.

β) Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση

που νοιώθουν σε σχέση με τα μαθήματα της Παιδαγωγικής Σχολής, τους συμφοιτητές, τους

καθηγητές και την πρακτική τους άσκηση. Με τις ερωτήσεις που αντιστοιχήσαμε σε αυτό τον

θεματικό άξονα διερευνήσαμε  τους παράγοντες που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά

την αυτο-αποτελεσματικότητα των τελειόφοιτων. Την ικανοποίηση και τις απόψεις τους

σχετικά με τις σπουδές στο τμήμα και τα μαθήματα της σχολής, την πρακτική τους άσκηση,

την ικανοποίηση και το εύρος των  πρακτικών τους, τη συνεργασία με τους καθηγητές και την

υποστήριξη/ανατροφοδότηση που έλαβαν αλλά και τη συνεργασία τους με τους συμφοιτητές

τους.
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γ) Η αλλαγή του αισθήματος της αυτο-αποτελεσματικότητας. Στον τελευταίο

θεματικό άξονα, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε αν οι απόψεις των τεταρτοετών φοιτητών

για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους μεταβάλλονται με τον χρόνο και επηρεάζονται από τις

γνώσεις και τα βιώματα που ακοκτήθηκαν κατά τη φοίτησή τους. Κατά πόσο θεωρούν,

δηλαδή, ότι έχει αλλάξει η αυτο-αποτελεσματικότητα τους κατά τη φοίτησή τους στη σχολή,

όσον αφορά το αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητάς τους και την ποιότητα διδασκαλίας κατά

την πρακτική τους άσκηση.

Έπειτα, επικοινωνήσαμε με τους συμμετέχοντες, ώστε να ορίσουμε τον τόπο και το

χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο χώρο του

Πανεπιστημίου και υπήρχε ευελιξία στα ωράρια ανάλογα με την επιθυμία του

συνεντευξιαζόμενου για να εξασφαλίσουμε μια ήσυχη αίθουσα και να αποφύγουμε να

δημιουργήσουμε αισθήματα άγχους και πίεσης, συμβάλλοντας έτσι σε ομαλότερη διεξαγωγή

της συνέντευξης.

Πριν προβούμε στην διεξαγωγή της κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση των

τελειόφοιτων τηλεφωνικά αρχικά και έπειτα προσωπικά, για τον σκοπό της συνέντευξης.

Εστιάσαμε στην ποιότητα της επικοινωνίας με τον συνεντευξιαζόμενο για να εδραιωθεί μια

σχέση εμπιστοσύνης και να τον διαφωτίσουμε για το θέμα, την επιθυμία, δηλαδή, της

ερευνήτριας να μελετήσει τα συναισθήματα του τελειόφοιτου σχετικά με την ετοιμότητά του

να αναλάβει εκπαιδευτικό έργο, να αναζητήσει το πώς  αντιλαμβάνεται αυτή την ετοιμότητα

και τι θεωρεί ότι συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, καθώς και τις γενικότερες εμπειρίες από

την φοίτηση στο Τμήμα αλλά και από την πρακτική άσκηση, μιας και αυτή είχε

ολοκληρωθεί. Επίσης, η ερευνήτρια τόνισε ότι θα διατηρηθεί ανωνυμία στην παρουσίαση

των αποτελεσμάτων, ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις της συνέντευξης με ειλικρίνεια και

ζήτησε την άδεια να καταγραφούν οι απόψεις του και η συνέντευξη στο σύνολό της. Βέβαια,

για να εδραιώσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, τονίσαμε ότι η συζήτηση γίνεται χωρίς να

κρίνονται οι  απόψεις του ερωτώμενου και ότι υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια σε όσα

συζητιούνται.
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5.3. Ερευνητική Διαδικασία (Σχεδιασμός της έρευνας και διαδικασία συλλογής

δεδομένων-Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων)

Κατά την ποσοτική έρευνα αναλύσαμε τα αριθμητκά δεδομένα που προέκυψαν από

τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν με τη χρήση του προγράμματος SPSS.

Για την ανάλυση και  συγγραφή των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας

χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι, α) ο ένας ήταν ποσοτική ανάλυση περιεχομένου με βάση

κατηγορίες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφία και β) ο άλλος η ποιοτική ανάλυση, η

εμβάθυνση, δηλαδή, στις αναφορές για την εξαγωγή νοηματοδοτήσεων. Σε σχέση με την

ποιοτική ανάλυση των δεδομένων ακολουθήσαμε τη μέθοδο της κωδικοποίησης και

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων σύμφωνα με τους Miles & Huberman (1994), που

υποστηρίζουν ότι συνιστά έναν εύχρηστο τρόπο συμπίεσης του όγκου των δεδομένων που

προκύπτουν μετά την μεταγραφή. Κατά την ανάλυση των συγκεκριμένων συνεντεύξεων

κρίθηκε σκόπιμο να προβούμε σε προσεκτική απομαγνητοφώνηση, ώστε να κατανοήσουμε

τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων και τα συναισθήματα που απορρέουν από αυτές.

Μετά την μεταγραφή των συνεντεύξεων έγινε πολλαπλή ανάγνωσή τους και κρατήθηκαν

σημειώσεις σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα και τη θεματική της έρευνας. Έγινε

κωδικοποίηση των δεδομένων, ώστε να προκύψουν θεματικές κατηγορίες.  Συγκεκριμένα τα

βήματα που ακολουθήσαμε ήταν η σε βάθος μελέτη των συνεντεύξεων, ώστε να

εμβαθύνουμε στα δεδομένα και να κατανοήσουμε το σύνολο των πληροφοριών που λάβαμε.

Έπειτα, ακολούθησε η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, αφαιρέθηκαν

περιττά δεδομένα και ορίστηκαν οι τελικές κατηγορίες μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης.

Τέλος, προχωρήσαμε στην ερμηνεία των δεδομένων μας για τη δημιουργία νοήματος και στη

συγγραφή τους.

Για την ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων ανοιχτού τύπου (Brennen etal, 1985)

δημιουργήσαμε πίνακες βασισμένους στη βιβλιογραφία, ώστε να γίνει συσχέτιση των

απαντήσεων με δηλώσεις από παλαιότερες έρευνες, που ασχολήθηκαν με παρόμοια

θεματική. Η ερευνήτρια μελέτησε συστηματικά τα δεδομένα των συνεντεύξεων μία προς μία

λέξη και σημείωνε στους πίνακες την εμφάνιση των κατηγοριών που προέκυψε από την

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επίσης, μέσα από τη διαδικασία της κωδικοποίησης

προέκυψαν και καινούργιες κατηγορίες που προστέθηκαν στους πίνακες, ανάλογα με τις

δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα, δυο πίνακες προέκυψαν τόσο από τη
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βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από την κωδικοποίηση των δεδομένων της συνέντευξης

και αφορούσαν ο πρώτος την νοηματοδότηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και ο δεύτερος

τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα.

Κατά τον πρώτο πίνακα, οι κατηγορίες που προέκυψαν αφορούσαν την αυτο-

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις διδακτικές στρατηγικές, τη δυνατότητα να ενισχύσουν

την μάθηση, την αντίληψη σε σχέση με τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, τη διαχείριση

της τάξης και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο εκπαιδευτικό έργο. Η

κατηγορία για τις διδακτικές στρατηγικές στηρίχτηκε στην ικανότητα του τελειόφοιτου να

ελέγχει το περιβάλλον μάθησης (Cruz etal.,2007), να χρησιμοποιεί ποικιλία μεθόδων και

στρατηγικών, ώστε όταν χρειάζεται να κατορθώσει να τροποποιήσει τη διδασκαλία ανάλογα

με τις ανάγκες που προκύπτουν την παρούσα χρονική στιγμή (Duffin etal., 2012) και να

χρησιμοποιεί καλά υλικά (Liaw, E.-C., 2009). Για τη δυνατότητα ενίσχυσης της μάθησης

αναπτύχθηκαν τρεις υπο-κατηγορίες, κατά πόσο οι τελειόφοιτοι βρίσκουν κίνητρα για τα

παιδιά (O’Νeil etal.,), αν αλληλεπιδρούν θετικά μαζί τους ( Liaw, 2009) και αν δεσμεύουν

τους μαθητές στη δραστηριότητα (Duffin, et al., 2012). Για την κατηγορία θετικά μαθησιακά

αποτελέσματα, προέκυψαν η χρήση διδακτικών πρακτικών με θετικά μαθησιακά

αποτελέσματα, ποιες οι πεποιθήσεις τους για την επίτευξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής

επιτυχίας (Cruz etal.,2007). Κατά τη διαχείριση της τάξης εστιάσαμε στο πόσο κατόρθωσαν

να πειθαρχήσουν τα παιδιά (Cruz etal.,2007) και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την

κατάσταση μέσα στην τάξη (O’Νeil etal., 2012). Ως τελευταία κατηγορία παραθέσαμε την

αντιμετώπιση δυσκολιών στο εκπαιδευτικό έργο, η οποία στηρίχτηκε στο κατά πόσο οι

ερωτώμενοι έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να μετριάσουν τις δυσκολίες που τους

παρουσιάζονται κατά το εκπαιδευτικό τους έργο και αν τα αισθήματα στρες βρίσκονται σε

χαμηλά επίπεδα κατά τη διαχείριση της τάξης (O’Νeil etal., 2012).
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΗ ΤΗΣ

ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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ηγικώ
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n,

2012)
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η
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(O’Νeil
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(Duffin,

2012)
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αποτελέσ
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(Cruz et

al.,2007)

Επίτευξ
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μάθηση

ς (Cruz

et

al.,2007

)
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ακαδημαϊκή

ς επιτυχίας

(Cruz et

al.,2007).

Αποτελεσμ

ατική

διαχείριση

της τάξης

Α7 –

πειθαρχία

(Cruz et

al.,2007).

Ικανότητα

μετρίασης

δυσκολιών

(O’Νeil,2012

)

Μειωμένο

στρες κατά

τη διαχείριση

της τάξης

(O’Νeil,2012)

Πίνακας 1. Ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 1
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Στο δεύτερο πίνακα (βλ. πίνακα 2) αποτυπώνοται με κατηγορίες οι παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας. Κατηγορία όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τη στάση και τη συμπεριφορά τους συνοδεύονται με

υποκατηγορίες, όπως η αίσθηση της επιμονής τους κατά το εκπαιδευτικό έργο (O’Νeil, 2012), κατά πόσο τους αρέσει η διδασκαλία (Le

Cornu, 2009), αν τους ενδιαφέρει η διδασκαλία και η βελτίωση της (Poulou, 2007), (Klassen & Durksen, 2014), αν παρουσιάζουν

αισθήματα ενθουσιασμού και  αν έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν ανάρμοστες συμπεριφορές στην τάξη (Poulou, 2007). Άλλος

παράγοντας που επηρεάζει την αυτο-αποτελεσματικότητα είναι οι γνώσεις που διαθέτουν και αυτές διακρίνονται σε γνώσεις διδακτικών

στρατηγικών και γνώσεις θεωριών (Poulou, 2007). Στην κατηγορία των συναισθηματικών διαδικασιών των τελειόφοιτων ανήκει η

διαχείριση των συναισθημάτων κούρασης, άγχους και αρνητικών εμπειριών (O’Νeil, 2012). Έπειτα, ως παράγοντες εξετάζονται οι

πεποιθήσεις για την ικανότητά τους, δηλαδή η θετική πεποίθηση του ατόμου για την ικανότητά του και οι θετικές διδακτικές εμπειρίες

τους, η επιτυχία τους, δηλαδή, στις εκπαιδευτικές δράσεις (Liaw, 2009). Ξεχωριστή κατηγορία είναι το πλήθος εμπειριών που

προσκομίζουν κατά την πρακτική τους άσκηση (Duffin etal., 2012). Στις κατηγορίες που αναφέρουμε σχετικά με τις σπουδές και την

υποστήριξη συναισθηματική και παιδαγωγική που δέχονται, ανήκουν οι υποκατηγορίες εκμάθηση στρατηγικών μέσα από τις σπουδές

και η εμβάθυνση σε πρακτικές (Malmberg, 2008), αν επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και πρακτικής και κατά πόσο υπάρχει συνάφεια

μεταξύ του περιεχομένου των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης που παρέχει η πανεπιστημιακή κατάρτιση (Liaw, 2009). Επίσης,

στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν η θετική ανατροφοδότηση (Duffin etal., 2012), η συναισθηματική υποστήριξη από καθηγητές και

συμφοιτητές και η παιδαγωγική υποστήριξη, που συμβάλλει στην παροχή λύσεων σε καταστάσεις σύγχυσης (Liaw, 2009) και (Poulou,

2007). Τέλος, προέκυψαν άλλες δυο κατηγορίες, η διαπίστωση προόδου και ο χρόνος, η διάρκεια, δηλαδή, της πρακτικής άσκησης. Πιο

συγκεκριμένα, εξετάσαμε κατά πόσο οι τελειόφοιτοι μέσω της προσπάθειας που καταβάλανε διαπίστωσαν κάποια πρόοδο και αν

εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και με τις εμπειρίες που απόκτησαν από την πρακτική τους άσκηση (Liaw, 2009).
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ΠΕΠΟΙ

ΘΗΣΕΙ

Σ ΓΙΑ
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Πίνακας 2: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
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Τους δυο αυτούς πίνακες τους χρησιμοποιήσαμε για να σημειώσουμε θετικά ή

αρνητικά ποιες δηλώσεις των ερωτηθέντων ανταποκρίνονται στις δηλώσεις που προέκυψαν

από τη βιβλιογραφία μας. Αυτή η επεξεργασία των δεδομένων έγινε ώστε να προκύψει μια

πρώτη εικόνα από τις πεποιθήσεις των τελειόφοιτων. Με αυτή τη γενική εικόνα που

προέκυψε μπορούμε να δούμε συγκριτικά ποια κατηγορία από τους δυο πίνακες έχει

περισσότερες αναφορές και με ποια συχνότητα εμφανίζονται οι δηλώσεις των

συνεντευξιαζόμενων και ποιες καινούργιες κατηγορίες προκύπτουν, που δεν αναφέρθηκαν

στη βιβλιογραφία, αλλά επηρεάζουν την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας τους.

Σύμφωνα με τον Hycner (1985), είναι σημαντικό κατά την ανάλυση να

συμπεριλάβουμε ενδελεχή έλεγχο ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα νοήματα που

προκύπτουν από τους συμμετέχοντες. Η συμπύκνωση των δηλώσεών τους μας παραπέμπει

σε σκιαγράφηση των μονάδων νοήματος και ευκολότερη σύνδεσή τους με τα ερευνητικά μας

ερωτήματα. Έπειτα, γίνεται προσπάθεια να καθορίσουμε αν υπάρχει κάποια ομαδοποίηση

στις δηλώσεις ή κάποιο κοινό θέμα με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης.

Άρα, προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο που νοηματοδοτούν οι τελειόφοιτοι

την αυτό-αποτελεσματικότητά τους κατά την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου (2ο ερευνητικό

ερώτημα), τα συμπεράσματα προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων

σύμφωνα με τον πίνακα που κατασκευάσαμε αλλά και την ποιοτική ανάλυση των

δεδομένων, με κοινό στόχο να αναγνωρίσουμε τους τρόπους που θεωρούν τους εαυτούς τους

αποτελεσματικούς και να νοηματοδοτήσουμε τις πεποιθήσεις τους για τις προϋποθέσεις που

πρέπει να πληροί ένας ικανός εκπαιδευτικός.

Για να επιτύχουμε την απάντηση του 3ου ερευνητικού ερωτήματος, ποιοι παράγοντες

δηλαδή επηρεάζουν είτε αρνητικά είτε θετικά την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας

των υποψηφίων εκπαιδευτικών και πως την νοηματοδοτούν, συμπληρώθηκε ο δεύτερος

πίνακας ανάλυσης περιεχομένου και αναλύθηκαν ποιοτικά οι απαντήσεις τους σε σχέση με

τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην ικανοποίηση από τις σπουδές και το περιεχόμενο των

μαθημάτων, στην ικανοποίηση από την πρακτική τους άσκηση και την εκτίμηση της

ικανότητάς τους να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές διδασκαλίας, να διαχειριστούν τη τάξη

και να προκαλέσουν την εμπλοκή των μαθητών τους κατά την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου

και το βαθμό που θεωρούσαν ότι τους επηρέασε η υποστήριξη, παιδαγωγική και

συναισθηματική από καθηγητές και συμφοιτητές.
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Τέλος, στο ερώτημα αν μεταβάλλεται η αυτο-αποτελεσματικότητα των τελειόφοιτων

από την αρχή μέχρι το τέλος της φοίτησής τους (4ο ερευνητικό ερώτημα) προσπαθήσαμε να

εμβαθύνουμε στα αίτια που προκάλεσαν αυτή την αλλαγή ή σε παράγοντες που επηρέασαν

αρνητικά την μεταβολή της αίσθησης της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους. Μέσα από τις

δηλώσεις τους καταφέραμε να κατανοήσουμε τους λόγους και τις πρακτικές διδασκαλίας που

ενίσχυσαν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους.

Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων σχεδιάσαμε, επίσης, περιλήψεις για κάθε

ατομική συνέντευξη, για να διαμορφώσουμε και να συγκρίνουμε τα έξι διαφορετικά προφίλ

των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Αυτή η ενέργεια συνέλαβε στην εύρεση κοινών

πεποιθήσεων αλλά και των αποκλίσεων ανάμεσα στις δηλώσεις τους. Σαφώς, κατανοήσαμε

καλύτερα πως νοηματοδοτεί η κάθε φοιτήτρια την αυτο-αποτελεσματικότητά της και

κατορθώσαμε να επισημάνουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρονται.

Τέλος, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με τα στάδια που

αναγράφονται παραπάνω, αναδύθηκαν τα αποτελέσματα που ακολουθούν.
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6.Αποτελέσματα

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιδιώκεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

έρευνας, διαμέσου της ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών μας δεδομένων, ώστε να

απαντηθούν με ακρίβεια τα ερευνητικά μας ερωτήματα.

Με σκοπό να προσδιοριστούν οι πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την

αυτο-αποτελεσματικότητά τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών και μετά την

ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης (1ο ερευνητικό ερώτημα), χρησιμοποιήσαμε ως

ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο με σκοπό να εξετάσει τις απόψεις τους για το πόσο

αυτο-αποτελεσματικοί αισθάνονται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης σε

σχέση με τους  τρεις άξονες, που είναι οι στρατηγικές διδασκαλίας, η διαχείριση της τάξης

και η εμπλοκή των μαθητών.

Παράγοντας Μ.Ο. Τυπική απόκλιση Διακύμανση

Διδακτικές

στρατηγικές
6,75 ,86 ,741

Διαχείριση τάξης 6,54 ,90 ,817

Εμπλοκή μαθητών 6,61 ,83 ,700

Γενικός μέσος όρος 6,63 ,76 ,580

Πίνακας 3: t-testεπεξεργασμένων δειγμάτων

Σύμφωνα με τον παραπανω πίνακα, έχουμε τους μέσους όρους που δηλώνουν πόσο

νοιώθουν επαρκείς οι τελειόφοιτοι στους παράγοντες που αφορούν τις στρατηγικές

διδασκαλία, τη διαχειριση της τάξης και την εμπλοκή των μαθητών. Παρουσιάζεται σε

ποιους από τους τρεις άξονες έχουν την μεγαλύτερη αυτο-αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με

την παρούσα έρευνα οι μέσοι όροι κυμαίνονται σε 6,75 για τις στρατηγικές διδασκαλίας, σε

6,54 για τη διαχείριση της τάξης και σε 6,61 για την εμπλοκή των μαθητών.Οι παραπάνω

ΜΟ μπορεί να θεωρηθούν υψηλοί αφού οριακά δεν ανήκουν στο ανώτερο 25%

(τεταρτημόριο) του θεωρητικού μεγιστού. Δηλαδή το ανώτερο 25% των τιμών είναι πανω

από 7 (εύρος =9-1=8, 8/4=2, άρα το κάθε 25% (τεταρτημόριο) είναι οι 2 μονάδες).
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Συγκρίνοντας τους τρεις παράγοντες μεταξύ τους παρουσιάζεται στον πίνακα 4 ότι οι

πεποιθήσεις των τελειόφοιτων για τη διαχείριση της τάξης (Μ.Ο.=6,54 και τυπική

απόκλιση=,090) δε διέφεραν σημαντικά από τις πεποιθήσεις τους για την αυτo-

αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την εμπλοκή των μαθητών (Μ.Ο.=6,61 και τυπική

απόκλιση=,83), t(161)=1,22, P>.05. Ωστόσο, στον παράγοντα με τις διδακτικές στρατηγικές

(Μ.Ο.=6,75 και τυπική απόκλιση=,86) εμφανίζονται περισσότερο αυτο-αποτελεσματικοί

συγκριτικά με τον παράγοντα διαχείρισης της τάξης (Μ.Ο.=6,54 και τυπική απόκλιση=,090),

t(161)=3,53, P=0.001. Τέλος, οι τελειόφοιτοι ήταν περισσότερο αυτο-αποτελεσματικοί στον

παράγοντα με τις διδακτικές στρατηγικές (Μ.Ο.=6,75 και τυπική απόκλιση=,86) και λιγότερο

αυτο-αποτελεσματικοί στον παράγοντα με την εμπλοκή των μαθητών (Μ.Ο.=6,61 και τυπική

απόκλιση=,83), t(161)=2,90, P=0.004.
Ζευγάρια Μ.Ο. Τυπική

απόκλιση

Μέσος όρος τυπικού

σφάλματος

t df Sig. (2-

tailed)

Διδακτικές

στρατηγικές

Διαχείριση

τάξης

6,75

6,54

,86

,90

,06

,07
3,53 161 ,001

Διαχείριση

τάξης

Εμπλοκή

μαθητών

6,54

6,61

,90

,83

,07

,06

-1,22 161 ,224

Διδακτικές

στρατηγικές

Εμπλοκή

μαθητών

6,75

6,61

,86

,83

,06

,06

2,90 161 ,004

Πίνακας 4: Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά ζεύγη παραγόντων

Σε σχέση με τη νοηματοδότηση της αυτο-αποτελεσματικότητας από τους υποψηφίους

εκπαιδευτικούς ο πίνακας 5 παρουσιάζει με την ένδειξη (-) σε ποιες κατηγορίες οι

τελειόφοιτοι αναφέρθηκαν αρνητικά, δηλαδή ότι έχουν ελλείψεις και δεν κατάφεραν να

κατακτήσουν το εκάστοτε πεδίο και η ένδειξη (+) σε ποιες κατηγορίες οι ερωτώμενοι

απάντησαν θετικά, δηλαδή ότι δεν είχαν ελλείψεις και κατάφεραν να τις κατακτήσουν

(ΦΠΚ: φοιτήτρια με πολύ καλή επίδοση, ΦΜΚ: φοιτήτρια με μέτρια επίδοση, ΦΚ: φοιτήτρια

με κακή επίδοση).
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Πινακας 5 Νοηματοδότηση της αυτο-αποτελεσματικότητας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΗ ΤΗΣ

ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έλεγχο

ς του

περιβάλ

λοντος

μάθηση

ς

(Eden,

2016),

Καλά

υλικά

(Liaw,

2009)

Ποικι

λία

μεθόδ

ων

και

στρατ

ηγικώ

ν

(Duffi

n,

2012,

σ.827)

Εύρεσ

η

κινήτρ

ων για

τα

παιδιά

(O’Νeil

,2012)

Θετική

αλληλεπί

δραση με

τους

μαθητές

(Liaw,

2009)

Δέσμευση

των

μαθητών

στη

δραστηρι

ότητα

(Duffin,

2012,σ.82

8)

Χρήση

διδακτικώ

ν

πρακτικώ

ν με

θετικά

μαθησιακ

ά

αποτελέσ

ματα

(Duffin,

2012,

σ.827)

Επίτευξ

η της

μάθηση

ς (Cruz

et

al.,2007

)

Επίτευξη

της

ακαδημαϊκή

ς επιτυχίας

(Cruz et

al.,2007).

Αποτελεσμ

ατική

διαχείριση

της τάξης

Α7 –

πειθαρχία

(Cruzetal.,2

007).

Ικανότητα

μετρίασης

δυσκολιών

(O’Νeil,2012

)

Μειωμένο

στρες κατά

τη διαχείριση

της τάξης

(O’Νeil,2012)

ΦΠΚ1 + - - + + + + - - - - -

ΦΠΚ2 - + + - + - + + - - + -

ΦΜΚ1 - + + - + + - - - - - -
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ΦΜΚ2 + + + - + - - + - + - -

ΦΚ1 + + + + + + - - - - - -

ΦΚ2 - - + - + + + + - - - +
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Σύμφωνα με τον πίνακα 5 βλέπουμε ότι οι τελειόφοιτοι εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε

όλες τις παραπάνω κατηγορίες, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να συζητήσουν την αυτό-

αποτελεσματικότητά τους. Η σύγκριση της επίδοσής τους με τον τρόπο που νοηματοδοτούν

την αυτο-αποτελεσματικότητά τους δεν οδήγησε σε μία συσχέτιση, μιας και οι φοιτήτριες με

ίδιο βαθμό επίδοσης δε συμφώνησαν ως προς την επάρκεια ή ανεπάρκειά τους σε

διαφορετικές κατηγορίες.  Αξίζει όμως να σημειώσουμε τον τρόπο που το σύνολο των έξι

φοιτητριών αναφέρεται στις κατηγορίες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφία θετικά ή

αρνητικά αναδεικνύοντας τον τρόπο νοηματοδότησης της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους.

Και οι έξι φοιτήτριες νοηματοδοτούν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους σε σχέση

με την δυνατότητα ενίσχυσης της μάθησης και συγκεκριμένα σε σχέση με τη θετική

αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καθώς δηλώνουν ότι έχουν κατακτήσει μια επικοινωνιακή

σχέση με τα παιδιά, που βασίζεται στη στοργή, τη ψυχολογική στήριξη και στο σεβασμό των

απόψεών τους. Επιπλέον, επισημαίνουν το θετικό κλίμα που υπήρχε στην επαφή μαζί τους.

Παρακάτω παρατίθενται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των συνεντεύξεων:

«..Καταρχάς τα παιδιά να διασκεδάζουνε, να έρχονται στο νηπιαγωγείο και να θέλουν

να έρθουνε δηλαδή να μην λένε «αα θα πάω πάλι νηπιαγωγείο» με δυσαρέσκεια, το να μάθουν

σε εισαγωγικά ό,τι είναι χρήσιμο, κάποια πράγματα να μάθουν να θέλουν να συνεργάζονται

αλλά όλα αυτά πιστεύω πρέπει ο εκπαιδευτικός να δράσει γιατί αλλιώς μόνα τους δεν νομίζω

να το καταλάβουν αυτό τα παιδάκια του νηπιαγωγείου..»

«..νομίζω ότι στην επικοινωνία με τα παιδιά, είχα επικοινωνία δηλαδή με τα παιδιά..»

«..πρέπει να είσαι πολύ υπομονετικός, να δίνεις συνέχεια περιθώρια για

ανατροφοδότηση των παιδιών, δηλαδή να θεωρείς ότι σε μια δραστηριότητα για παράδειγμα να

σου πει ένα παιδάκι κάτι που είναι λάθος και να του πεις κάνεις λάθος και δεν είναι έτσι, σε

καμία περίπτωση, κανένα παιδάκι δεν έχει λάθος απόψεις όπως σου είπα, μου έχει μείνει να,

να μπορώ να ανταπεξέλθω σε διάφορα θέματα όπως για παράδειγμα ένα παιδάκι που είναι

στεναχωρημένο πώς να το προσεγγίσω για να δω τι το απασχολεί και όχι να το βλέπω να είναι

απομονωμένο και να μην δώσω σημασία, να ασχολούμαι εγώ με την υλοποίηση της

δραστηριότητας, σε καμία περίπτωση φυσικά..»

Αποσπασματικά αναφέρονται μέχρι και πέντε φοιτήτριες στην ικανότητα χρήσης

ποικιλίας μεθόδων και στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούσαν σημαντική τη χρήση
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τους για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου, κάποιες, βέβαια στρατηγικές,

εφαρμόστηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία και κάποιες με μικρότερη. Η μία αρνητική αναφορά

παραπέμπει ότι η συγκεκριμένη τελειόφοιτη αισθάνεται ελλείψεις και αποφεύγει τη χρήση

ποικιλίας μεθόδων και στρατηγικών, καθώς δηλώνει ότι αυτές αναφέρονται σε ένα γενικό

πλαίσιο και δυσκολεύεται να τις προσαρμόσει στην ανάλογη περίσταση.

Τέσσερις φοιτήτριες απάντησαν θετικά στην υποκατηγορία σε σχέση με τη χρήση

καλών υλικών, επειδή υπήρχε επιτυχία κατά την παρουσίαση και την προσέγγιση με τα υλικά

που χρησιμοποιούσαν για την εκάστοτε δραστηριότητα. Αντίθετα, οι τελειόφοιτοι που

απάντησαν αρνητικά θεωρούσαν ότι είχαν ελλείψεις κατά την παρουσίαση ή την εφαρμογή

των υλικών στη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, όλες πίστευαν ότι η χρήση καλών υλικών

βελτίωνε σημαντικά την ποιότητα της δραστηριότητας και βοηθούσαν τα παιδιά να

κατασκευάσουν και να δημιουργήσουν μέσα από τα υλικά που τους παρείχαν. Πιο

συγκεκριμένα:

«..Τους έδινα πχ για παράδειγμα αυτό με τις ιστορίες , τους έδειξα, αρχικά τους έδειξα
κάποιες εικόνες όταν ήμασταν όλοι μαζί και τους ζητούσα να τις περιγράψουνε, αφού το κάναν
αυτό τους χώρισα σε ομάδες σε τρεις νομίζω και τους έδινα ας πούμε σε κάθε ομάδα ένα
συγκεκριμένο πακέτο εικόνων και τους ζητούσα να μου τις βάλουνε όπως μπορούν και όπως
νομίζουν αυτοί σε μια σωστή χρονολογική σειρά και αφού το κάνουν αυτό να μας
παρουσιάσουν ας πούμε γιατί το βάλαν έτσι και αφού εν τέλει καταλήξουμε, κάνουμε τις
αλλαγές που χρειάζονται να τις κολλήσουν στο χαρτόνι και να, μετά να βγάλουν μια ιστορία
μέσα από όλο αυτό..»

«..σε πολλές δραστηριότητες μου θα μπορούσα να, να είναι πιο πρακτικές και όχι τόσο
θεωρητικές γιατί παρατηρώ ότι τα παιδιά βαριούνται σε πολλές θεωρητικές δραστηριότητες,
δηλαδή το να τους λες πληροφορίες και πληροφορίες δεν τους αρέσει, ωστόσο να κάνουν
πρακτικό, όπως για παράδειγμα την υλοποίηση, την Παρασκευή ενός ελαιόψωμου που είχαμε
κάνει, που ήταν πρακτικό, πρακτική δραστηριότητα πιο πολύ εε τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ
και συμμετείχαν πολύ ενεργά ενώ σε θεωρητικές δραστηριότητες πολλά παιδιά δεν συμμετείχαν
καν πολλές φορές, οπότε αυτό που θα άλλαζα είναι να εισάγω περισσότερο πρακτικό κομμάτι
μες στις δραστηριότητές μου   ..»

Τρεις τελειόφοιτες αναφέρθηκαν θετικά στον έλεγχο του περιβάλλοντος μάθησης,

δηλαδή ότι βάσιστηκαν στην προσωπική τους προσπάθεια και ευθύνη και δεν επηρεάστηκαν

από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς η προετοιμασία που έκαναν οι ίδιες για την πρακτική

τους άσκηση και οι δραστηριότητες που οργάνωσαν αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα του

εκπαιδευτικού τους έργου. Οι υπόλοιπες που αποκρίθηκαν αρνητικά αναφέρθηκαν σε

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η παρέμβαση της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της
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πρακτικής, το είδος των υλικών, η ηλικία και το γένος των παιδιών που δεν κατάφεραν ή

κατάφεραν πολύ εύκολα να ανταποκριθούν σε κάποιες δραστηριότητες. Όπως αναφέρεται

στο παράδειγμα παρακάτω:

«..είχα στο μυαλό μου μετά να το κάνω όλο αυτά θεατρική αναπαράσταση αλλά εγώ ,

αφού βγάλουν την ιστορία μόνα τους τα παιδιά μετά θα ήθελα να το κάνω αυτό και

προσπαθούσα, επέμενα δηλαδή στο να κάνουν την ιστορία και η νηπιαγωγός εκεί παρενέβη με

το να τους, να μου πει στην ουσία ότι πάμε να το κάνουμε θεατρική αναπαράσταση, δεν είναι

ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν, το είχα και εγώ στο μυαλό μου αυτό απλά εγώ κόλλησα με το

να, το κάνουν, να πουν την ιστορία εκείνη την ώρα αλλά εντάξει μετά βγήκε, το

ευχαριστήθηκαν αρκετά..»

Σχετικά με τη δέσμευση των μαθητών στην δραστηριότητα, έχουμε επίσης, τρεις

θετικές απαντήσεις, αφού τους ενδιέφερε οι μαθητές να μην χάνουν το ενδιαφέρον τους και

να ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όλων των παιδιών η εκάστοτε δραστηριότητα. Ωστόσο,

αυτές που αποκρίθηκαν αρνητικά έδωσαν περισσότερη έμφαση στη δραστηριότητα αυτή

καθ’ αυτή επειδή θεωρούσαν ότι ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά

μπορεί να επέλθει η ανάλογη γνώση κατά την υλοποίησή της. Στο σημείο αυτό παρατίθεται

ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

«..έπρεπε και κάποια φάση, σε κάποια φάση να τους κάνω κάτι πιο θεωρητικό πχ να

δείξω μόνο βίντεο ή κάτι τέτοιο που μπορεί αυτό να φαινόταν βαρετό μεν στα παιδιά αλλά

βέβαια έπρεπε και κάπως αλλιώς να τους περάσει η γνώση».

Επίσης, έχουμε τρεις θετικές αναφορές στη χρήση διδακτικών πρακτικών με θετικά

μαθησιακά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τρεις από τις έξι τελειόφοιτες θεώρησαν ότι η

διαδακτικές πρακτικές που χρησιμοποίησαν είχαν μεγάλη απήχηση στην ενίσχυση της

γνώσης και των δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς μπορούσαν να ανακαλέσουν ευκολότερα

έννοιες που είχαν διδαχτεί. Οι αρνητικές αναφορές, ωστόσο, αντικατοπτρίζουν την έλλειψη

στον καθορισμό στόχων και την όχι τόσο καλή επιλογή διδακτικών πρακτικών που να

ανταποκρίνονται σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

«..Εε ήθελα να μιλήσω με τα παιδιά να έχουμε έτσι μια συζήτηση αλλά εκείνα γρήγορα

βαριόντουσαν οπότε ήμουν προετοιμασμένη ότι δε θα τα πούμε όλα αλλά αισθανόμουν ότι

λέγαμε λίγα και ήθελα να τους πω και άλλα ώστε να μιλήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία να

μαθαίνουν  γιατί είχαμε πολλά αγόρια στη τάξη μας οπότε θέλαν κάτι πιο δραστήριο και στα

πολλά λόγια, οι συζητήσεις άρχιζαν και βαριόντουσαν, μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελαν κάτι
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πιο τεκμηριωμένο.Ναι αν ξαναέκανα πρακτική δε θα έβαζα τόσες συζητήσεις όσο πιο πολύ να

κατασκευάζουνε ή να μαθαίνουνε μέσα από άλλο τρόπο..».

«..οι φυσικές επιστήμες, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεις πχ το εποικοδομητικό

μοντέλο ή το ανακαλυπτικό έχουν κάποιες φάσεις που σε κάνουν να, σε βοηθάνε στο να, πχ

πώς να ενσωματώσεις το θέμα στα παιδιά πχ για πρώτη φάση εε εε πως το λένε, δείχνεις στα

παιδιά ένα βίντεο για να τους εισάγεις στο θέμα, γενικά θεωρώ ότι εε αυτές οι στρατηγικές εε

βοήθησαν εε ας πούμε εε τι άλλο να πω τι νομίζεις ότι έμαθαν τα παιδιά μέσα από αυτές τις

στρατηγικές? Εε τι έμαθαν τα παιδιά, εε μπήκανε στο θέμα ομαλά, είπαν τις ιδέες τους αρχικά

και μετά ήρθαν στην μεταγνώση που λέμε ότι τελικά αναίρεσαν αν είχαν λανθασμένες αρχικές

ιδέες και έμαθαν την σωστή και την καινούργια ας πούμε..»

Στην επίτευξη της μάθησης τρεις φοιτήτριες, οι οποίες αποκρίθηκαν θετικά, εστίασαν

ότι είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να ανακαλεί δεδομένα ή πληροφορίες, να

κατανοεί έννοιες, και να μπορεί να κάνει χρήση μιας έννοιας μετά την ολοκλήρωση μιας

μαθησιακής διαδικασίας. Οι υπόλοιπες που αποκρίθηκαν αρνητικά θεώρησαν περισσότερο

σημαντικό τη ψυχαγωγία και ανάπτυξη των μαθητών παρά την κατάκτηση γνώσεων και

δεξιοτήτων, όπως αναφέρεται και στο παράδειγμα:

«..Καταρχάς τα παιδιά να διασκεδάζουνε, να έρχονται στο νηπιαγωγείο και να θέλουν

να έρθουνε δηλαδή να μην λένε «αα θα πάω πάλι νηπιαγωγείο» με δυσαρέσκεια, το να μάθουν

σε εισαγωγικά ό,τι είναι χρήσιμο, κάποια πράγματα να μάθουν να θέλουν να συνεργάζονται

αλλά όλα αυτά πιστεύω πρέπει ο εκπαιδευτικός να δράσει γιατί αλλιώς μόνα τους δεν νομίζω

να το καταλάβουν αυτό τα παιδάκια του νηπιαγωγείου..»

Δυο φοιτήτριες αναφέρονται ότι τα κατάφεραν σε σχέση με την εύρεση κινήτρων για

τα παιδιά, αφού θεωρούσαν σημαντικό να βρίσκουν τρόπους να παροτρύνουν τη συμμετοχή

των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντά τους ενώ οι υπόλοιπες αναφέρουν

ελλείψεις κατά την προσπάθειά τους να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους θετικούς λόγους

να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης. Όπως για παράδειγμα αναφέρει μια

τελειόφοιτη:

«..εε πιστεύω ότι τα πιο πρακτικά, κατασκευαστικά, πήγαν πιο καλά και οφείλω και εγώ

ένα λιθαράκι σε όλο αυτό λόγω του ότι εσύ τα παροτρύνεις τα παιδιά να το κάνουν..»
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Δύο θετικές αναφορές γίνονται σε σχέση με το μειωμένο στρες κατά τη διαχείριση

της τάξης. Πιο συγκεκριμένα δεν αναφέρονται σε δυσκολίες κατά τη διαχείριση της τάξης,

καθώς δηλώνουν ότι υπήρχε ένα ευχάριστο κλίμα και υποστήριξη από τη νηπιαγωγό.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες αναφέρονται σε αισθήματα άγχους, αφού πολλές φορές δεν

μπορούσαν να πειθαρχήσουν τα παιδιά και να διατηρήσουν ένα κλίμα αρμονικό που να

ενισχύει τη μάθηση. Όπως αναφέρεται στα παρακάτω παραδείγματα:

«..δεν είχα άγχος ή και όπως είπα με τα παιδάκια αμέσως ήρθανε, μας αγκαλιάσανε,

ήρθανε να μας γνωρίσουνε, οπότε ένιωσα ευχάριστα, δηλαδή ήταν καλό το κλίμα μες στην

τάξη..»

«..εκείνη την ώρα επειδή εγώ είχα αγχωθεί που δεν καταλάβαιναν δυστυχώς κόμπλαρα

και δεν μπορούσα να τους πω ίσως κάτι με πιο απλό τρόπο να το κάνουν αλλά και γενικά

επειδή η συγκεκριμένη ας πούμε δραστηριότητα μια στα μαθηματικά ήταν, δεν γινόταν ήταν για

παιδιά δημοτικού και πάνω δηλαδή από τη μια δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να το

καταλάβουν αυτό που τους ζητούσα γιατί δεν είχαν καν επαφή με το αντικείμενο..»

«..στη διαχείριση της τάξης, πίστευα ότι θα αντιμετωπίσω πολλά, πολλά προβλήματα

εκεί, δηλαδή τις πρώτες μέρες στην παρατήρηση έλεγα πως θα ανταπεξέλθω σε αυτά αλλά με

βάση τα βήματα τις νηπιαγωγού και την καθοδήγησή της προσπάθησα να τα αντιμετωπίσω και

πιιστεύω τα κατάφερα, δεν είχα προβλήματα..»

Γίνεται μόνο μια θετική αναφορά στην αποτελεσματική διαχειριση της τάξης και

στην ικανότητα μετρίασης δυσκολιών. Όπως εμφανίζονται οι αρνητικές ενδείξεις στις

ευρύτερες κατηγορίες της διαχείρισης της τάξης και της αντιμετώπισης δυσκολιών κατά το

εκπαιδευτικό έργο, τα αισθήματα άγχους και στρες λειτούργησαν ως ανασταλτικός

παράγοντας και δυσκολέυτηκαν να διαχειριστούν τη τάξη και να μετριάσουν τις δυσκολίες ή

ανάρμοστες συμπεριφορές που παρουσιάστηκαν κατά την πρακτική τους ασκηση.

Ακολουθούν αντιπροσωπευτικές αναφορές των συνεντευξιαζόμενων:

«..πιστεύω πως μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό, στη διαχείριση θέλεις να μου δώσεις
ένα παράδειγμα? Εε  για παράδειγμα η νηπιαγωγός είχε πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να
προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών στις δραστηριότητες και αυτά τα βήματα ακολουθούσα
και εγώ όταν έκανα τις δραστηριότητές μου εκεί εσύ πως το κατάφερες αυτό? Προσπαθούσα να
τα πείσω ότι πρέπει να κάνουνε ησυχία εεε γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να ευχαριστηθούν το
παιχνίδι, τη δραστηριότητά τους αλλά πάντα κάτι έπρεπε να τους υποσχεθούμε για να καθίσουν
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ήρεμα, δηλαδή ότι μετά θα παίξουνε με τα μπαλόνια όπως τους άρεζε πολύ αν προσέξουν στην
δραστηριότητα, στο παιχνίδι και καθόταν πολύ ήσυχα..»

«..κάποια προγρ, από το πρόγραμμα που έκανα δηλαδή που, λίγο κόλλησα κάποιες
φορές και εε όταν δεν ακούγανε, έτυχε να μην ακούνε και είμαι καλή γενικά εε και δεν
μπορούσα να έχω πολύ τον έλεγχο..»

«..εγώ νομίζω ότι εκεί που εμείς υστερούμε, σαν σχολή εννοώ είναι στο πως
διαχειρίζεσαι προβληματικές συμπεριφορές παιδιών, δηλαδή εκεί σε εκείνο το κομμάτι νομίζω
ότι υστερούμε..»

Σχετικά με την επίτευξη της ακαδημαικής επιτυχίας, διακρίνουμε ότι δε γίνεται καμία

θετική αναφορά, καθώς οι τελειόφοιτοι δεν εστίασαν στην ακαδημαική επιτυχία των

μαθητών τους, ώστε να νοηματοδοτήσουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους.

Συνοψίζοντας, οι περισσότερες θετικές εκτιμήσεις των τελειόφοιτων φοιτητριών

έγιναν στις κατηγορίες διαχείριση της τάξης και ενίσχυση της μάθησης, συμφωνώντας με τα

αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που ανέδειξε τους δύο αυτούς παράγοντες να

υπερτερούν σε σχέση με τη διαχείριση της τάξης.  Επιπλέον, όμως η ανάλυση περιεχομένου

έδειξε την ισχυρή αδυναμία των φοιτητριών να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στο

εκπαιδευτικό τους έργο και να διαχειριστούν το άγχος τους.
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Πινακας 6 Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΤΑΣΗ –
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8)

ΦΠΚ1 - + + - - - + + - + - + - - - - + + + + +

ΦΠΚ2 - - + + - + + + - + + + + - - - + + + + +

ΦΜΚ1 - - + - + + + + - + - + + - - - + + + + +

ΦΜΚ2 - + + - + + + + - + + + + - - - + + + + +

ΦΚ1 - + + - - + + + - + - + + - - - + + + + +

ΦΚ2 - - + - - + + + - + + + + - - - + + + + +



59

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 6, όπου παρουσιάζονται οι παράγοντες που

επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα των τελειόφοιτων διαπιστώσαμε επίσης ότι η

σύγκριση των απόψεων των φοιτητριών με διαφορετική επίδοση στην πρακτική άσκηση δε

συνδέεται.  Αντίθετα, διαπιστώσαμε ότι παρά την επίδοση τους στην πρακτική άσκηση

υπάρχουν κοινοί παράγοντες που αξιολογούν θετικά και αρνητικά ότι επηρέασαν την αυτό-

αποτελεσματικότητά τους.

Ομοφωνία στην θετική στάση τους υπήρχε σε σχέση με τις γνώσεις θεωριών και τις

γνώσεις διδακτικών στρατηγικών, καθώς πίστευαν ότι ήταν πολύ σημαντικά εφόδια γιατί

πάνω σε αυτές τις θεωρίες βασίστηκαν κατά την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας

τους. Παρακάτω παρατίθενται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των δηλώσεων των

συνεντευξιαζόμενων:

«..στην ουσία μαθαίναμε με απλούς τρόπους πώς να διδάξεις πράγματα στα παιδιά και

σε, και οι καθηγητές σε ελέγχανε από την άποψη ότι σου λέγανε αυτό χμμ θα περάσει δε θα

περάσει στην τάξη οπότε νομίζω ότι ήταν ωφέλιμο όλο αυτό και ακόμα πιο ωφέλιμο θα ήταν

αν κάναμε όλες αυτές τις διδακτικές στο νηπιαγωγείο..»

«..διδαχτήκαμε πολλά μαθήματα που, που μας δείχνουν ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε,

τον τρόπο που να διαχειριζόμαστε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών εε μαθήματα όπως εε μας

έδειχναν μεθόδους που μπορούμε να προσελκύουμε το ενδιαφέρον των παιδιών..»

«..κάποια μαθήματα που κάναμε παλαιότερα τα θυμήθηκα δηλαδή στα μαθήματα της

πρακτικής τώρα και έλεγα καλά μας έλεγαν δηλαδή και οι άλλοι καθηγητές..»

Επίσης, αποκρίθηκαν θετικά σε σχέση με το αν τους αρέσει η διαδασκαλία, καθώς

όλοι οι τελειόφοιτοι δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν μελλοντικά το επάγγελμα του

εκπαιδευτικού και οι εμπειρίες που κράτησαν από την πρακτική τους άσκηση ήταν κατά

κύριο λόγο θετικές. Έχουν, ακόμα, θετική πεποίθηση για τις ικανότητές τους, επειδή

θεωρούν ότι με τη σωστή τους προετοιμασία μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο

εκπαιδευτικό έργο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο πλήθος εμπειριών που αποκόμισαν κατά

την πρακτική τους άσκηση, επειδή συνειδητοποιήσαν τις δυσκολίες που επρόκειται να

συναντήσουν και αναφέρουν ότι κατανόησαν τη σημασία της διδασκαλίας. Όπως αναφέρουν

χαρακτηριστηκά μέσα από αποσπάσματα των συνεντεύξεων:

«..αλλά κυρίως νομίζω ότι χρειάζεται και περισσότερη συμμετοχή εμάς των φοιτητών

στην τάξη για να μπορέσουμε να δούμε συμπεριφορές παιδιών δηλαδή πρέπει, νομίζω ότι
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χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή μέσα στο νηπιαγωγείο και να πούμε να αυτά που έμαθα

μπορώ να τα εφαρμόσω ας πούμε, έτσι νομίζω..»

«..έχω κατακτήσει πολλές εμπειρίες να το πω.. εε και από τα μαθήματα που ανέφερα

αλλά και από την πρακτική κυρίως εεε η πρακτική πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι εε πως

το λένε εε της σχολής που πρέπει κάθε άτομο να το περάσει για να ξέρει που είναι καλύτερος,

που δεν είναι καλύτερος, τι θα ήθελε στο μέλλον να βελτιώσει..»

«..εγώ πίστευα ας πούμε κάποιες φορές ότι θα περίμενα να μου πούνε, ό,τι τους

ρωτάω, δε θα ξέρανε, πολλά παιδάκια ξέρανε πάρα πολλά πράγματα και έπαθα λίγο πλάκα..»

«..τις πρώτες μέρες που ξεκίνησα να κάνω εγώ διδασκαλία κάποιες δραστηριότητες δεν

μου βγήκανε όπως είχα προγραμματίσει εγώ σε χρόνο και εκεί αγχώθηκα λίγο και έπρεπε να

αλλάξω κάποια πράγματα στις επόμενες δραστηριότητες που θα είχα τις επόμενες μέρες αυτό

δεν είναι δηλαδή ότι με πήρε από κάτω ή ότι αγχώθηκα ή οτιδήποτε απλά κατάλαβα την λογική

και συνέχισα με αυτό..»

Ομοφωνία υπάρχει σε σχέση με τη συναισθηματική και παιδαγωγική υποστήριξη που

δέχτηκαν από τους συμφοιτητές και τους καθηγητές, καθώς και τη θετική ανατροφοδότηση

που δέχτηκαν. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουν ότι αισθάνθηκαν περισσότερη σιγουριά και

μπορούσαν να ταυτιστούν με τις δράσεις των συμφοιτητών τους πάνω στο εκπαιδευτικό

έργο, να αντιληφθούν δικά τους σφάλματα και να τα διορθώσουν μέσα από την παρατήρηση

των συμφοιτητών και τις υποδείξεις των καθηγητών τους.

«..Ειδικά με το ζευγάρι μου ναι γιατί ήμασταν μαζί από πρώτο έτος και από επιλογή

δική μας συνεργαστήκαμε, όλα πάντα τα κάναμε μαζί, οπότε μέναμε πάντα ευχαριστημένες..»

«..και ας πούμε εκεί την ρώτησα, πώς να διαχειριστώ το παιδάκι που είναι έτσι τόσο

ζωηρό και μου είπε, ξέρω εγώ ότι, προσπάθησε να είσαι πιο κινητική και όντως όταν το έκανα

είδα ότι προσπάθησα να τους τραβήξω το ενδιαφέρον με τις κινήσεις και είδα, είχε μια

ανταπόκριση ας πούμε..»

«..Τα προσόντα των καθηγητών μου, στην πρακτική ας πούμε,στην διάρκεια της

πρακτικής άσκησης? Εε νομίζω με αυτόν που συνεργάστηκα ειδικά ναι. Έτσι νομίζω δηλαδή

ότι ο καθένας στην ουσία ανάλογα με τον τομέα του με βοήθησε στο να κάνω, όταν ανέλαβα να

κάνω τις ανάλογες δραστηριότητες..»

«..πολλές φορές είχα πολλές απορίες και όσον αφορά δραστηριότητες, όσον αφορά

σχετικά με τα παιδιά και μιλούσα μαζί τους και με βοηθούσαν πολύ, πώς να διαχειριστώ κάτι..»
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Θετική στάση υπάρχει στο σύνολό τους σε σχέση με την πεποίθησή τους ότι μέσω

της προσπάθειας μπορούν να διαπιστώσουν πρόοδο κατά το εκπαιδευτικό τους έργο και ότι η

εξέλιξή τους επηρεάζεται από το πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουν πως

μέσα από τα βιώματα που αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνο και την προσπάθεια που

καταβάλλουν, η διδασκαλία μετατρέπεται σε πιο οικεία διαδικασία και αυτό συμβάλει στην

ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν καλύτερα σε καταστάσεις που στο παρελθόν δεν

ανταποκρίθηκαν με τόση επιτυχία. Στο σημείο αυτό παρατίθενται αντιπροσωπευτικά

παραδείγματα:

«..μέσα από τα μαθήματα το καταλαβαίνεις, ίσως μερικές φορές μπορείς να το κάνεις

πράξη, αυτό πιο πολύ ότι βελτιώνεσαι και ότι ανοίγουν λίγο οι ορίζοντές σου και μπορείς να

καταλάβεις κάποια πράγματα παραπάνω ..»

«..στην αρχή πίστευα ότι τι να πω, ότι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα από άποψη πώς

να κάνω μια διδασκαλία αλλά εν τέλει υπάρχουν πολλά πράγματα πίσω από μια διδασκαλία

απλή όπως φαίνεται, αυτό γιατί άλλαξε αυτό που νομίζεις? Γιατί μας μάθανε πώς να

οργανώνουμε διδασκαλίες και πριν δεν ήξερα, οπότε το θεωρούσες κάτι απλό, αλλά όταν

έβλεπα το πόσα θέλει και σε τι ας πούμε, τι στρατηγικές θα χρησιμοποιήσεις και όλα αυτά μετά

κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι εύκολο..»

«..η πρακτική άσκηση με βοήθησε πάρα πολύ για να  γίνω  αποτελεσματική όπως είπα

και πριν μαθαίνεις τα όριά σου που εγώ έχω πάρα πολύ υπομονή και λατρεύω τα παιδιά εε

μαθαίνεις ας πούμε σε κάθε περίσταση πως θα συμπεριφερθείς, δεν είναι ας πούμε λες αα έχω

αυτή τη συμπεριφορά, σε κάθε περίπτωση δε ξέρεις πως θα αντιδράσει αλλά θέλει κατανόηση,

υπομονή, να το συζητήσεις και όλα γίνονται..»

«..όσο πιο πολλές φορές πηγαίνεις, πιο καλά μαθαίνεις και ανταπεξέρχεσαι εε δηλαδή

ναι, κάθε, ας πούμε χρόνο με χρόνο ας πούμε έχει διαφορά γίνεσαι πιο έμπειρος, πιο ώριμος,

βλέπεις περισσότερα πράγματα, μαθαίνεις, δηλαδή τόσο, όσο μαθαίνεις εσύ από τα παιδιά τόσο

μαθαίνουν και αυτά από εσένα δηλαδή είναι πολύ βοηθητικό ο ένας με τον άλλον και όσο

περνάν τα χρόνια, μάθαινα περισσότερα, εννοείται ότι ωρι, ωριμάζεις κάθε χρόνο

περισσότερο..»

Αποσπασματικά αναφέρονται με πέντε θετικές απαντήσεις σε σχέση με τη διάθεσή

τους να υποστηρίξουν την ανατροπή ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθώς πίστευαν ότι έπρεπε
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να προσπαθήσουν να διαχειριστούν τη τάξη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία και η

συμπεριφορά των μαθητών να είναι ανάλογη των προσδοκιών τους, χωρίς να διακόπτουν το

μάθημα και να επικρατεί ηρεμία. Η μία αρνητική δήλωση παραπέμπει στο γεγονός ότι δεν

εστιάζει σε υποστήριξη ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθώς δε συνάντησε σε μεγάλο βαθμό

ανάρμοστες συμπεριφορές.

Σχετικά με την εκμάθηση στρατηγικών και τη διαπίστωση προόδου μέσω της

προσπάθειας έχουμε, επίσης, πέντε θετικές αποκρίσεις, εφόσον θεωρούν ότι η εκμάθηση

στρατηγικών μπορούσε να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν καλύτερα στο εκπαιδευτικό έργο

και αναφέρουν ότι προσπάθησαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πολλές φορές στρατηγικές

που είχαν διδαχτεί και να τις εφαρμόσουν όποτε συναντούσαν προβληματικές καταστάσεις

κατά τη διδασκαλία. Η μία αρνητική θέση αφορά την πεποίθηση ότι οι στρατηγικές

λειτούργησαν περισσότερο ως βοηθητικές, καθώς αναφέρονταν σε ένα περισσότερο γενικό

πλαίσιο και υπήρχαν ελλείψεις ώστε να πετύχει η συγκεκριμένη τελειόφοιτη την

προσαρμογή τους στην εκάστοτε περίστασταση.

«..εγώ ασχολήθηκα λίγο με πιο γενικό θέμα και δεν είχαμε, δηλαδή με την οδική

ασφάλεια και όλα αυτά δεν είχαμε τέτοιο μάθημα δηλαδή για να με βοηθήσει, πήραμε κάποια

πράγματα δηλαδή από άλλα μαθήματα, δηλαδή σχετιστήκαμε και με τα μαθηματικά, στο να

μετρήσουν τα παιδιά και αυτά αλλά εντάξει δε βασίστηκα ουσιαστικά σε κάποιο μάθημα, ήταν

βοηθητικά..»

«..εε επιστημονικά αρκετές γνώσεις σε όλους τους τομείς που έχουμε κάνει ως τώρα εε

και νομίζω ότι αυτό κυρίως ότι το, μας έχουνε μάθει, δώσαν πολύ βάση στους στόχους και

στους σκοπούς εε για να οργανώσουμε μια δραστηριότητα και επίσης έχουνε δώσει στόχο και

στο να εεε στο να έχεις το θεωρητικό πρώτα πλαίσιο για να το εφαρμόσεις στην πράξη δηλαδή

δεν είναι ότι σου μάθαν πρακτικές ξέρω εγώ που θα κάνεις αυτό αυτό και αυτό δηλαδη έχεις

μάθει έχεις ήδη το πλαίσιο το επιστημονικό, το θεωρητικό και προσπαθείς να το εφαρμόσεις..»

«..γιατί στην πρακτική μου άσκηση υλοποίησα πάρα πολλές τέτοιες δραστηριότητες και

πιστεύω με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί γνώρισα πάρα πολλά πράγματα για, όσον αφορά την

κινητικότητα των παιδιών, ποια είναι, ποιες δεξιότητες πρέπει να τους βοηθήσουμε να

αναπτύξουνε, πράγματα που δεν ήξερα προτού φοιτήσω στην σχολή..»

«..τα παιχνίδια που κάναμε τα παιδαγωγικά παιχνίδια σε ένα μάθημα μας βοήθησαν,

δηλαδή μπήκαμε στο κλίμα και το τι θα κάνουμε στα παιδιά και τι παιχνίδια είναι ωραία για τα

παιδιά..»
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Τέσσερις τελειόφοιτοι απάντησαν ότι δεν έχουν ελλείψεις σε σχέση με τη γνώση

στατηγικών, καθώς αναφέρονται θετικά στο πλήθος των στρατηγικών που έχουν διδαχτεί και

στη διάθεση τοους να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Οι υπόλοιπες δυο αναφέρουν ότι κάποιες

από τις γνώσεις σχετικά με τις στρατηγικές που έλαβαν δεν κατόρθωσαν να τις

προσαρμόσουν με επιτυχία στο πρόγραμμά τους γεγονός που λειτούργησε αποθαρρυντικά.

Σχετικά με την προσωπική ευθύνη ως παράγοντα που επηρεάζει την αυτο-

αποτελεσματικότητα τρείς τελειόφοιτες απάντησαν θετικά, καθώς θεωρούσαν ότι η

προσωπική τους προσπάθεια ήταν υπεύθυνη για την επίδοσή τους κατά το εκπαιδευτικό έργο

και δεν επηρεάστηκε από εξωτερικούς παράγοντες ενώ οι υπόλοιπες είχαν αντίθετη άποψη

αναφερόμενες στην ηλικία των παιδιών που δε συμβάδιζε με το επίπεδο των

δραστηριοτήτων, στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, που επηρέαζε άλλοτε αρνητικά

άλλοτε θετικά το εκπαιδευτικό τους έργο.

Δύο απάντησαν ότι είναι ενθουσιαμένες με το εκπαιδευτικό έργο αναφερόμενες στην

εμπειρία τους αυτή με υπέρμετρη χαρά, ωστόσο οι υπόλοιπες εμφάνισαν αισθήματα

ενθουσιασμού αλλά αναφέρθηκαν κυρίως στα αισθήματα κούρασης και απογοήτευσης κατά

την εμφάνιση ανάρμοστων συμπεριφορών.

«..ναι στην αρχή μπαίνεις με ενθουσιασμό, είσαι χαρούμενος, αν πάει καλά η πρακτική

σου μένεις σε αυτή τη στάση, αν δεν πάει καλά πιστεύω κάτι θα αλλάξει ναι γιατί δεν μπορεί να

πήγαν σε όλους όλα καλά, ευτυχώς σε μένα πήγανε εντάξει μετά υπήρχε μια κούραση αλλά μετά

λες θέλω κι’ άλλο, θέλω να συνεχίσω..»

«..πιστεύω ότι αρχικά είχα πολύ άγχος, που δεν χρειαζόταν να έχω τόσο άγχος, γιατί τα

παιδιά είναι πολύ αυθόρμητα και σου δείχνουν την αγάπη τους και σου δίνουν πολύ δύναμη για

να συνεχίσεις το έργο σου..»

«..όταν ανέλαβα το κομμάτι της πρακτικής ας πούμε είχα αγχος για να σχεδιάσω καλά

τις δραστηριότητες, για να βγούνε καλά οι δραστηριότητες, είχα μελετήσει ακριβώς τις

ερωτήσεις που θα πω ας πούμε για την κάθε δραστηριότητα αναλυτικά εεε άγχος εεε θα έλεγα

ότι ήμουν πολύ αποφασιστική σε αρκετά πράγματα εε ευχαρίστηση γιατί όταν έβλεπες μια

δραστηριότητά σου να ανταποκρίνεται τέλεια έλεγες είμαστε πάρα πολύ καλά..»

Στην κατηγορία κίνητρα, έχουμε μόνο μία θετική αναφορά, καθώς μία

συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι προσπαθούσε να προσαρμόσει τη διδασκαλία της σύμφωνα

με τα ενδιαφέροντα των μαθητών της, ώστε να προσελκύσει τη συμμετοχή του συνόλου των

μαθητών της. Οι υπόλοιποι τελειόφοιτοι δηλώνουν ότι δυσκολεύτηκαν αρκετά να παρέχουν
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κίνητρα, εστιάζοντας στη δέσμευση των μαθητών στη δραστηριότητα. Ακολουθούν δύο

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

«..είμαι ικανοποιημένη όχι ίσως όσο θα ήθελα αλλά ως ένα σημείο ναι είμαι

ικανοποιημένη Που θεωρείς ότι τα κατάφερες καλά; Εε πιο πολύ ως προς το κατασκευαστικό

κομμάτι που ήμασταν στο νηπιαγωγείο γιατί έβλεπα ότι ενδιέφερε πολύ και τα παιδιά..»

«..και δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όλα με τον ίδιο τρόπο, έχουν ιδιαιτερότητες και

πρέπει να εις το κουμπί ας πούμε του καθενός και αυτό είναι κάτι δύσκολο και σε ένα μήνα δε

το κάνεις αυτό..»

Σχετικά με  τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, γίνεται πλήθος αρνητικών

αναφορών, επειδή θεωρούσαν ότι δεν μπορουσαν να εφαρμόσουν όλες τις θεωρίες που είχαν

διδαχτεί. Παρακάτω παρατίθεται κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη:

«..νομίζω ότι υπάρχει ένα χάσμα γιατί εντάξει στην θεωρία καλά τα λέμε αλλά στην

πράξη, βασικά δε θεωρώ ότι πχ όλα αυτά που μάθαμε για τον Piaget  για τον  Vygotsky και

όλα αυτά ότι πήγα και εφάρμοσα κάτι από όλα αυτά που έμαθα από αυτούς στην τάξη, εντάξει

οκ καταλαβαίνεις πχ την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά δε θεωρώ ότι με βοήθησαν

όλα αυτά κάπου, κυρίως τα πρακτικά που μαθαίναμε..»

«…ναι απλά αυτά που δηλαδή προσπαθούν να μας περάσουν μια γνώση την οποία

πρέπει να έχουμε απλά εμείς το πώς θα την περάσουμε στα παιδιά είναι τελείως διαφορετικό

που αυτό δε μας το λέει κανένας, πρέπει να το μάθουμε μόνοι μας μέσα από την πρακτική αυτό,

δηλαδή μπορεί να μας φαίνεται εμάς εύκολο αλλά στην πραγμ, πρακτική να μας βγει πιο

δύσκολα το πώς πρέπει να περάσουμε την γνώση αυτή στα παιδιά αυτό..».

Όλες οι φοιτήτριες αναφέρονται αρνητικά, ότι δηλαδή έχουν ελλείψεις, σε σχέση με

την επιμονή τους παρά τις δυσκολίες να ανταποκριθούν στο έργο τους, αφού αναφέρουν ότι

κατά την εμφάνιση δυσκολιών, αυτές δεν γνώριζαν ποιες δράσεις να ακολουθήσουν για να

τις ξεπεράσουν και αναφέρουν ότι μετά το πέρας της πρακτικής θα μπορούσαν να είχαν

ακολουθήσει διαφορετική διδακτική πορεία ώστε να μετριάσουν τις δυσκολίες που

συνάντησαν.

Στη διαχείριση συναισθημάτων κούρασης και άγχους, επίσης αποκρίνονται αρνητικά,

επειδή αναφέρουν ότι αισθάνθηκαν ιδιαίτερα αγχωμένες κατά τις πρώτες μέρες της

πρακτικής τους άσκησης, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ερχόντουσαν σε επαφή με το

εκπαιδευτικό έργο και με το επάγγελμα που κλήθηκαν να ακολουθήσουν. Επίσης, αναφέρουν
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ότι στο τέλος του προγράμματος βίωσαν αισθήματα κούρασης, καθώς ήταν απαιτητικό το

ωρολόγιο πρόγραμμα, που συμπεριλάμβανε και το ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

«..κουράστηκα πιο πολύ από τις φωνές των παιδιών πιο πολύ, δηλαδή στο ελεύθερο

παιχνίδι, που φωνάζουνε πιο πολύ, ναι αυτό το ότι με κουράσαν οι φωνές πιο πολύ των

παιδιών, όχι ότι φωνάζανε, τσιρίζανε και αυτά αλλά παιδιά είναι, την ώρα που παίζανε, ειδικά

στις ελεύθερες δραστηριότητες και αυτά, το κατάλαβα ότι ήταν πολύ κουραστικό..»

Ομόφωνα δηλώνουν, ακόμα, ελλείψεις σχετικα με την πανεπιστημιακή τους

κατάρτιση και τις προσδοκίες τους από την ακαδημαική εκπαίδευση. Θεωρούν ότι θα

προτιμούσαν περισσότερα μαθήματα ψυχολογίας, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν

προβληματικές συμπεριφορές παιδιών και να μπορούν να ανταπεξέλθουν κατά τη διαχείριση

της τάξης. Όπως αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι στα παρακάτω παραδείγματα:

«..το πανεπιστήμιο παρέχει μια εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλα τα φάσματα πχ,

παράδειγμα, κινητικά εε ας πούμε έχουμε ιστορία, διάφορα που λένε γενικές γνώσεις και είναι

καλό να ξέρουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα απλά θα ήθελα να έχει πιο πολύ εστίαση, να

εστιάσει ας πούμε στο δικό μας κομμάτι τώρα στο νηπιαγωγείο να πάμε..»

«..η θεωρία τώρα, πολύ θεωρία έχουμε και δεν πολύ καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι και

τι ακριβώς θα κάνεις ενώ με την πρακτική όλα είναι, τα καταλαβαίνεις και μαθαίνεις μέσα από

αυτό..»«..πολλές δραστηριότητες που κάναμε σε κάποια μαθήματα, τα παιχνίδια όπως είπαμε,

τα κάναμε, το πώς θα πλευρίσεις τα παιδιά μας το είχανε πει κάποιοι καθηγητές το κάναμε

στην τάξη..»

«..Θα ήθελα απλά να δοθεί περισσότερη έμφαση σε πιο ψυχολογικές σπουδές σε πιο,

πράγματα που θα χρησιμεύσουν πολύ μέσα στη, μέσα στη τάξη δηλαδή αυτό πώς να

διαχειριζόμαστε μια κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση με τα παιδιά..»

Συνοψίζοντας θετικοί παράγοντες που εντόπισαν οι φοιτήτριες για το αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους ήταν το αίσθημα ευθύνης και η αρέσκειά τους να διδάσκουν ως

προσωπικοί παράγοντες και στάσεις, η απόκτηση γνώσεων, η εκμάθηση στρατηγικών

διδασκαλίας στις σπουδές τους, το πλήθος των  εμπειριών στην πρακτική άσκηση, η θετική

πεποίθηση για τις ικανότητές τους και η πρόοδος που διαπίστωσαν σε αυτές και η

υποστήριξη από καθηγητές και συμφοιτητές. Αρνητικοί παράγοντες ήταν η διαχείριση των

συναισθημάτων  και το γεγονός ότι οι φοιτήτριες δε θεωρούσαν ότι το περιεχόμενο των

μαθημάτων βοήθησε στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους αλλά ούτε ότι επιτεύχθηκε η
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σύνδεση θεωρίας και πράξης. Πιστεύουν επίσης ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της πρακτικής

άσκησης θα επέφερε θετικότερα αποτελέσματα στο αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς

τους.

Για την ποιοτική ανάλυση επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό προφίλ

για τον κάθε συνεντευξιαζόμενο για να καταλάβουμε καλύτερα τις πεποιθήσεις τους σε ένα

γενικότερο πλαίσιο σκέψης. Αυτή η ενέργεια μας προσέδωσε την ευκαιρία να διατυπώσουμε

μια ολοκληρωμένη εικόνα των πεποιθήσεών τους για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους.

Δημιουργήσαμε στο σημείο αυτό έξι διαφορετικά προφίλ, κατά τα οποία διακρίναμε ποικίλες

αναφορές, κάποιες από αυτές διαπιστώσαμε ότι συμπίπτουν ενώ κάποιες άλλες ότι

αποκλίνουν. Παρακάτω παραθέτουμε τα προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπου

προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στις σημαντικότερες αναφορές τους, που απαντούν καλύτερα

στα ερευνητικά μας ερωτήματα και στον σκοπό της έρευνάς μας:

ΦΠΚ1: Σε ένα γενικό πλαίσιο δηλώνει ευχαριστημένη από την αρχική της

εκπαίδευση, ωστόσο τονίζει κάποιες ελλείψεις σε μαθήματα όπως η ψυχολογία, καθώς την

ενδιέφερε να είναι σε θέση να διακρίνει κάποιες συμπεριφορές των μαθητών της. Τονίζει τη

μεγάλη σημασία της πρακτικής άσκησης και θεωρεί ότι η διάρκειά της πρέπει να αυξηθεί

επειδή μέσω αυτής αποκτά κανείς εμπειρία και εμπλέκεται σε καταστάσεις που απαιτούν τη

συνεργασία με παιδιά. Είναι ικανοποιημένη από το εκπαιδευτικό της έργο επειδή

ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντα των μαθητών της και οι δραστηριότητες ολοκληρώνονταν

με επιτυχία. Οι δυσκολίες που συνάντησε αφορούσαν κυρίως την επικοινωνία με τους

μαθητές, καθώς δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση κατά τη συζήτηση. Πιστεύει ότι δεν

υπάρχει συνάφεια μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και θεωρεί ότι η θεωρία λειτουργεί

βοηθητικά και πρέπει να την προσαρμόσεις κατά την πράξη. Κατά το εκπαιδευτικό της έργο

θεωρούσε σημαντικό να καταφέρει να υλοποιήσει τις δραστηριότητες που είχε οργανώσει,

να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να ικανοποιήσει τους

καθηγητές της. Δηλώνει ενθουσιασμένη σε σχέση με τη διδασκαλία εξαιτίας των θετικών

εμπειριών που αποκόμισε, βέβαια εκφράζει και συναισθήματα άγχους και κούρασης.

Δηλώνει ότι υπήρχε υποστήριξη από τους συμφοιτητές και τους καθηγητές της, που

βασίστηκε στην παρατήρηση και την ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η υποστήριξη τη βοήθησε

να αισθανθεί πιο σίγουρη κατά τη διδασκαλία της. Τέλος, δηλώνει ότι οι γνώσεις που πήρε

κατά τη διάρκεια των σπουδών της την βοήθησαν να αναπτύξει της ικανότητές της και να

εξελιχθεί στο εκπαιδευτικό έργο.
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ΦΠΚ2: Θεωρεί σημαντικό μέσα από το εκπαιδευτικό έργο να πετύχει θετικά

μαθησιακά αποτελέσματα. Πιστεύει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μαθήματα που αφορούν τη

διαχείριση της τάξης. Αναφέρει ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ θεωρίας και πραξης και ότι

πρέπει να προσαρμόσεις την θεωρία για τη σωστή εφαρμογή της κατά την πρακτική. Θεωρεί

ιδιαίτερα σημαντική την πρακτική άσκηση και τονίζει ότι η διάρκειά της πρέπει να αυξηθεί

επειδή μέσω αυτής αποκτάει κανείς πλήθος εμπειριών και μπορεί να διακρίνει καλύτερα

συμπεριφορές παιδιών. Αναφέρει ότι συνάντησε δυσκολίες κατά τη διαχείριση της τάξης και

ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν κάποιες φορές στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.

Επίσης, αναφέρει ότι σε καταστάσεις όπου συνάντησε εμπόδια την περιέβαλαν αισθήματα

άγχους και εξουθένωσης. Ωστόσο, δηλώνει ότι προέκυψαν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα

και υπήρχε θετική αλληλεπίδραση με τους μαθητές της. Πιστεύει ότι η ακαδημαική

εκπαίδευση είναι σημαντική και της παρείχε τα εφόδια για να ανταεξέλθει στο εκπαιδευτικό

έργο. Επίσης, θεωρεί ότι η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη που δέχτηκε από τους

συμφοιτητές και καθηγητές της ήταν αρκετά σημαντική επειδή της παρείχε εναλλακτικές

λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις. Τέλος, πιστεύει ότι κατάφερε να εξελιχθεί και να

βελτιώσει τις ικανότητές της μετά τη τετραετή φοίτησή της στην Παιδαγωγική Σχολή.

ΦΜΚ1: Παρουσιάζει μια μέτρια ικανοποίηση από την πρακτική της άσκηση και τις

γενικότερες παιδαγωγικές σπουδές της. Θα προτιμούσε μεγαλύτερη διάρκεια πρακτικής

άσκησης. Θεωρεί πως δεν της δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τα μαθήματα της σχολής να

εμβαθύνει σε θέματα ψυχολογίας και πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, αναφέρει ότι κατάφερε να

εφαρμόσει τις θεωρίες που διδάχτηκε κατά την πρακτική της άσκηση. Εκφράζει μια μέτρια

ικανοποίηση κατά την πρακτική της άσκηση και αναφέρεται στον περιορισμένο χρόνο

διεξαγωγής της. Θα προτιμούσε να εισάγει περισσότερες πρακτικές δραστηριότητες και να

εστιάσει στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Εστίασε κυρίως κατά το εκπαιδευτικό της έργο να

υλοποιήσει τις δραστηριότητες της, να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να

προκαλέσει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Κατά την υποστήριξη που δέχτηκε από τους

καθηγητές της αναφέρει ότι είναι εν μέρει ευχαριστημένη καθώς της υπέδειξαν κάποιους

χειρισμούς για να διαχειριστεί την τάξη της. Η συνεργασία της με την νηπιαγωγό αναφέρει

πως ήταν καλή γιατί την βοήθησε να ξεπεράσει δυσκολίες μέσα στην τάξη, όπως να

διαχειριστεί κάποιες συμπεριφορές και να δεσμέυσει τους μαθητές στη δραστηριότητα. Με

τους συμφοιτητές της αναφέρει ότι είχε καλή συνεργασία με όλους κατά την διεξαγωγή

εργασιών και κατά την πρακτική άσκηση αντάλλαξε απόψεις και ιδέες μαζί τους. Δηλώνει,
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τέλος, ότι εξελίχθηκε μετά το τέλος των σπουδών της, καθώς πλέον γνωρίζει πώς να

εφαρμόσει στρατηγικές που θα επιφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.

ΦΜΚ2: Δηλώνει ικανοποιημένη από την απόδοσή της στην πρακτική άσκηση,

ωστόσο, αναφέρει ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ήταν μικρή. Σχετικά με τις

παιδαγωγικές της σπουδές αναφέρει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μαθήματα που αφορούν τη

διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο. Στην πρακτική άσκηση της δηλώνει πως απέδωσε πολύ καλά

και είναι πολύ ευχαριστημένη. Αναφέρει ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για τον

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της και νοιώθει ικανοποιημένη από το εκπαιδευτικό της

έργο επειδή είχε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η ικανοποίηση της από το εκπαιδευτικό

της έργο βασίζεται στην αναγνώριση του από τους καθηγητές και τους συμφοιτητές της,

καθώς και από το βαθμό που ευχαριστήθηκαν τα παιδιά και υλοποιήθηκαν οι

δραστηριότητές της. Δηλώνει ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που

παρουσιάστηκαν κατά τη διαχείριση της τάξης. Αναφέρει ότι μέσα από στρατηγικές που

διδάχτηκε κατά τα θεωρητικά μαθήματα μπόρεσε να εξευμενίσει κάποιες ανάρμοστες

συμπεριφορές. Τονίζει την προσωπική της προσπάθεια κατά την πρακτική άσκηση και ότι

μαθαίνει μέσα από αυτή. Για την αποτυχία κάποιων δραστηριοτήτων αιτιολογεί καθώς

αναφαίρετε σε αισθήματα άγχους και την ηλικία των παιδιών που πιστεύει ότι είναι πολύ

μικρά για να κατανοήσουν κάποιες έννοιες. Σχετικά με την ανατροφοδότηση που δέχτηκε

θεωρεί ότι την βοήθησε, καθώς οι καθηγητές της παρείχαν εναλλακτικές λύσεις και

στρατηγικές και οι συμφοιτητές της την υποστήριξαν κυρίως ψυχολογικά. Τέλος, αναφέρει

ότι απέκτησε περισσότερες γνώσεις σε σχέση με το παρελθόν, τα αισθήματα άγχους

υποχωρούν, καθώς η διαδασκαλία μετατρέπεται σε οικεία διαδικασία και η αυτο-

αποτελεσματικότητά της ενισχύεται σταδιακά.

ΦΚ1: Κατά τις παιδαγωγικές σπουδές της αναφέρει ότι θα προτιμούσε να είχε δώσει

μεγαλύτερη προσοχή στα μαθήματα επειδή θεωρεί ότι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει

περισσότερες γνώσεις. Θεωρεί σημαντική την πρακτική άσκηση γιατί μέσω αυτής δηλώνει

ότι κατανόησε τις συμπεριφορές των παιδιών, της άρεσε το επάγγελμα που θα κληθεί να

ακολουθήσει και απέκτησε γνώσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο. Κατά την πρακτική της

άσκηση δηλώνει ικανοποιημένη και εστιάζει στην θετική αλληλεπίδρασή της με τα παιδιά.

Ωστοσο, αναφέρει ότι θα μπορούσε να είχε προσθέσει περισσότερες γνωστικές

δραστηριότητες στη διδασκαλία της επειδή μετά το τέλος της πρακτικής της άσκησης

κατάλαβε ότι τα παιδιά μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε πιο περίπλοκες γνωστικές
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δραστηριότητες. Πιστεύει ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ θεωρίας και πράξης, ωστόσο, θα

προτιμούσε περισσότερη πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα της ψυχολογίας τη βοήθησαν στη

θετική αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Βέβαια κατά τη διαχείριση της τάξης δυσκολεύτηκε και

δεν κατάφερε να εφαρμόσει στρατηγικές ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις και ανάρμοστες

συμπεριφορές. Σχετικά με τη συνεργασία της με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές

δηλώνει πως ήταν ικανοποιητική. Τέλος πιστεύει ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να έχει

υπομονή και να στοχεύει στη θετική αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Οι εμπειρίες που

αποκόμισε από την πρακτική άσκηση την βοήθησαν να ενισχύσει τις γνώσεις της και να

αποβάλλει αισθήματα άγχους.

ΦΚ2 : Αναφέρει ότι θα προτιμούσε να δοθεί περισσότερη έμφαση στην πρακτική

άσκηση παρά στα μαθήματα. Η θεωρία δε συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς της και δηλώνει ότι μέσα από την πρακτική άσκηση κατανόησε

συμπεριφορές παιδιών και εστίασε στη θετική αλληλεπίδραση ώστε να καταφέρει να

διαχειριστεί τη τάξη και να μεταδόσει γνώσεις στους μαθητές της. Σχετικά με τη συνεργασία

της με τους καθηγητές και συμφοιτητές της δηλώνει πως ήταν ικανοποιητική επειδή οι

καθηγητές της παρείχαν παιδαγωγική υποστήριξη και το ζευγάρι της στην πρακτική τη

βοήθησε ψυχολογικά. Τέλος θεωρεί ότι μέσα από την εμπειρία της, η οποία με το πέρασμα

του χρόνου αυξάνεται, μπορεί να βελτιωθεί στο εκπαιδευτικό της έργο. Η παρατεταμένη

ενασχόληση με τη διδασκαλία των παιδιών θεωρεί ότι είναι ο κυριότερος παράγοντας που

μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία επειδή τη βοήθησε να καταλάβει τι λάθη

έκανε μέσα στη τάξη και τι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα.

Μέσα από αυτή τη σύντομη αναφορά στο προφίλ της κάθε τελειόφοιτης προέκυψαν

τα εξής αποτελέσματα. Όλες οι συνεντευξιαζόμενες έκαναν αναφορά στην μικρή διάρκεια

της πρακτικής άσκησης, που λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας στην αυτό-

αποτελεσματικότητά τους. Εξέφρασαν ότι με μεγαλύτερη εμπειρία, θα ήταν και αυτές πιο

αποτελεσματικές στις διδακτικές πρακτικές και κατά τη διαχείριση της τάξης. Επίσης, θα

είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε περισσότερες διδασκαλίες και να παρατηρήσουν

περισσότερες συμπεριφορές των μαθητών τους, να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς μαζί

τους, ώστε η συνεργασία τους να γίνει στο μέγιστο επίπεδο εφικτή.

Επίσης, η υποστήριξη που δέχτηκαν από τους καθηγητές τους ενίσχυσε το αίσθημα

της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους, καθώς τους δόθηκαν λύσεις και εναλλακτικές δράσεις

σε προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διαχείριση της τάξης. Στον τομέα αυτόν της
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διαχείρισης ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι τους προτάθηκαν δράσεις που τις βοήθησαν να

επαναφέρουν ένα κλίμα ηρεμίας στην τάξη. Βέβαια, και η υποστήριξη από τους συμφοιτητές

τους, κατά την πρακτική άσκηση λειτούργησε βοηθητικά ώστε να παρατηρήσουν

καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που βίωσαν οι ίδιες κατά τη διδασκαλία τους, να

ανταλλάξουν ιδέες και να εμψυχώσουν η μια την άλλη.

Ωστόσο, διακρίνουμε ότι η ΦΠΚ2 αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της θεωρητικής

εκπαίδευσης, η οποία δήλωσε ότι συμπληρώνει την πράξη. Υποστήριξε ότι η θεωρία της

παρείχε τα εφόδια και ότι με τη σωστή εφαρμογή της κατά την πρακτική άσκηση μπορούσαν

να επέλθουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και να διαχειριστεί ευκολότερα ανάρμοστες

συμπεριφορές των μαθητών της. Επίσης, η ΦΚ1 αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της

θεωρητικής κατάρτισης γιατί διαπίστωσε ελλείψεις σε αυτήν που είχαν συνέπειες και στην

πρακτική της. Οι υπόλοιπες τελειόφοιτες ισχυρίστηκαν ότι η πρακτική άσκηση και τα

βιώματα που αποκόμισαν από αυτήν ενίσχυσαν τις γνώσεις τους και οικειοποιήθηκαν

καταστάσεις, έτσι ώστε όταν συναντήσουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον να είναι σε

θέση να ανταπεξέλθουν καλύτερα, με λιγότερο άγχος και περισσότερη επιτυχία. Δήλωσαν,

επίσης, ότι ήταν σημαντική η θετική αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους, καθώς ανέφεραν

ότι μέσω της πρακτικής άσκησης τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις

μαζί τους, να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να μάθουν μέσα από τις άλλοτε θετικές

και άλλοτε αρνητικές εμπειρίες τους, ποιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία

και ποιες εναλλακτικές να αναζητήσουν σε περιπτώσεις που προκύπτουν προβληματικές

καταστάσεις κατά τη διδασκαλία τους. Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στις τελειόφοιτες

ήταν ότι μέσα από τις δηλώσεις της ΦΚ2 φαίνεται να δίνεται έμφαση μόνο στην πρακτική

άσκηση ως μια διαδικασία μάθησης. Η συγκεκριμένη φοιτήτρια θεώρησε ότι η θεωρητική

εκπαίδευση δε βοήθησε στο βαθμό που βοήθησε η πρακτική άσκηση την ενίσχυση των

γνώσεων και των ικανοτήτων τους σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο. Δήλωσε, βέβαια, ότι

είχε προσδοκίες από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θεώρησε σημαντική την εκμάθηση

στρατηγικών αλλά η κυριότερη πηγή εκπαίδευσής της πάνω στο εκπαιδευτικό έργο πίστευε

ότι ήταν η πρακτική άσκηση, η οποία παρείχε πλήθος εμπειριών μέσα από τις οποίες

συνειδητοποίησε τις ικανότητές της αλλά και τις ελλείψεις πάνω σε θέματα που αφορούσαν

τη διδασκαλία αλλά και τη διαχείριση της τάξης. Και η ΦΚ1 και η ΦΚ2 δήλωσαν ότι πολλές

φορές δυσκολεύτηκαν να εφαρμόσουν τις θεωρίες που διδάχτηκαν στην πράξη και αυτό

λειτούργησε ως παράγοντας άγχους και δυσανασχέτισης για τη θεωρητική εκπαίδευση.
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Η ΦΜΚ1 και ΦΚ2 ανέφεραν ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν τους προσέφερε το

εύρος των γνώσεων που θα επιθυμούσαν. Θα έπρεπε να είχε εστιάσει περισσότερο σε

μαθήματα ψυχολογίας, καθώς με αυτό τον τρόπο πίστευαν θα μπορούσαν να διακρίνουν

συμπεριφορές παιδιών και να τα καταφέρουν καλύτερα στη διαχείριση της τάξης.

Η ΦΠΚ2, ΦΜΚ1 και ΦΜΚ2 αναφέρθηκαν στα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα,

καθώς πίστευαν ότι μέσα από τη διδασκαλία τους είναι σημαντικό οι μαθητές τους να είναι

σε θέση να ανακαλέσουν αυτά που διδάχτηκαν και να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι

δεξιότητές τους.

Η ΦΠΚ1 και ΦΜΚ1 δήλωσαν ότι είναι σημαντικό ένας εκπαιδευτικός να γνωρίζει τα

ενδιαφέροντα των μαθητων του, ώστε η διδασκαλία να είναι μια πιο ευχάριστη διαδικασία

και να επιτύχει η δέσμευση των μαθητών του στην εκάστοτε δραστηριότητα.

Ομοφωνία, τέλος, υπήρχε στις αντιλήψεις τους σχετικά με τη μεταβολή των

πεποιθήσεων της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους από την αρχή μέχρι το τέλος της φοίτησής

τους. Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή, κατανόησαν τη

θετική αλλαγή των συναισθημάτων τους σε σχέση με τις ικανότητές τους κατά το

εκπαιδευτικό έργο. Μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης προχώρησαν σε μια αυτο-

αξιολόγηση της διδασκαλίας τους. Κατανόησαν σε ποια σημεία του εκπαιδευτικού τους

έργου είχαν ελλείψεις και προσπάθησαν να αναζητήσουν δράσεις και στρατηγικές που θα

βελτίωναν τη διδασκαλία τους.
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7. Συμπεράσματα - Συζήτηση

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής διερευνήθηκε ο βαθμός αίσθησης της αυτο-

αποτελεσματικότητας των τελειόφοιτων της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι πεποιθήσεις και νοηματοδοτήσεις

αυτών σχετικά με το πόσο αποτελεσματκοί αισθάνονται οι ίδιοι κατά την ανάληψη

εκπαιδευτικού έργου, καθώς και ποιοι παράγοντες θεωρούν ότι την επηρέαζουν.

Επιπροσθέτως, διερευνήθηκαν οι απόψεις στους αναφορικά με τη μεταβολή των

πεποιθήσεων για την αυτό-αποτελεσματικότητά τους από την αρχή μέχρι το τέλος της

φοιτησής τους στη Σχολή.

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια ευσύνοπτη παρουσίαση των

νοηματοδοτήσεων των ευρημάτων της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω

έρευνα. Συγκεκριμένα παρατίθεται, αρχικά, η πεποίθησή τους για την αυτο-

αποτελεσματικότητά τους, η οποία βασίζεται σε τρεις άξονες, που είναι οι στρατηγικές

διδασκαλίας, η διαχείριση της τάξης και η εμπλοκή των μαθητών. Από τις δηλώσεις των

τελειόφοιτων που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να έχουν ικανοποιητική επάρκεια

καθώς θεωρούν ότι μπορούν να επηρεάσουν με τις εκπαιδευτικές δράσεις τους την μάθηση

και τη συμπεριφορά των μαθητών τους.

Στην παρούσα έρευνα οι απόψεις των τελειόφοιτων μετά το τέλος της πρακτικής τους

άσκησης συμπίπτουν με αυτές της έρευνας των  Tschannen-Moran και Hoy (2001), καθώς

στην ιεραρχία με τους άξονες οι διδακτικές στρατηγικές καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση. Η

πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα αποδίδουν την αυτο-αποτελεσματικότητα

τους στην ποικιλία και την εφαρμογή στρατηγικών κατά τη διδασκαλία τους. Θεώρησαν πως

ήταν ικανοί να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μαθητών τους κατά τη συζήτηση μέσα στη

τάξη και να δημιουργήσουν ένα κλίμα συννεονόησης, παρέχοντας εναλλακτικές εξηγήσεις

σε καταστάσεις που υπήρχε ασάφεια κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με

την έρευνα των Tschannen-Moran και Hoy (2001), παρατηρούμε ότι οι δείκτες για τις

διδακτικές στρατηγικές είναι υψηλότεροι σε σχέση με τη διαχείριση της τάξης. Στο σημείο

αυτό είναι εμφανές ότι οι τελειόφοιτοι δήλωσαν πως οι επιδόσεις τους ήταν υψηλότερες στο
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παράγοντα για τις διδακτικές στρατηγικές, επειδή κατά το εκπαιδευτικό τους έργο

χρησιμοποίησαν πλήθος διδακτικών στρατηγικών.

Σχετικά με τον παράγοντα της διαχείρισης της τάξης διακρίνουμε ότι δηλώνουν

χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας. Παρατηρούμε

χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνονται μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα κατά τον έλεγχο

ανάρμοστης συμπεριφοράς και τη διαχείρηση προκλητικών μαθητών, οι οποίοι αρνούνται να

ακολουθήσουν τους κανόνες της τάξης.

Στην έρευνα των Pendergast και Gavris (2011) παρατηρούμε ότι έχουμε στατιστικώς

υψηλότερη αυτο-αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις τρεις μεταβλητές στη διαχείρηση της

τάξης, γεγονός που αντικρούει τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Βέβαια, στον παράγοντα

με την εμπλοκή των μαθητών αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι δεν αισθάνονται ικανοί να

ανταπεξέλθουν και να εφαρμόσουν ενέργειες, όπου να μπορούν να ενισχύσουν την κριτική

σκέψη, τη δημιουργικότητα των μαθητών τους και να τους παρέχουν κίνητρα, ώστε να

δείξουν ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο και να κατανοήσουν την αξία της μάθησης.

Όμοια αποτελέσματα εμφανίζονται στην παρούσα έρευνα, καθώς ο παράγοντας εμπλοκής

των μαθητών εμφανίζει τις περισσότερες αναφορές σε χαμηλές επιδόσεις σύμφωνα με την

ανάλυση περιεχομένου. Οι τελειόφοιτοι δυσκολεύτηκαν να δεσμεύσουν τους μαθητές τους

στη διδασκαλία και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Ένα ακόμη σημαντικό έυρημα, που αναδύθηκε μέσα από την έρευνα, είναι ότι οι

τελειόφοιτοι νοηματοδοτούν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη θετική

αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καθώς δηλώνουν ότι έχουν κατακτήσει μια επικοινωνιακή

σχέση με τα παιδιά, που βασίζεται στη ψυχολογική στήριξη και ενισχύει τη συνεργασία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Liaw (2009), αναφέρεται ως κυριότερη πηγή αυτο-

αποτελεσματικότητας η αλληλεπίδραση με τους μαθητές και η εμπειρία που προσκομίζουν οι

τελειόφοιτοι μέσα από τη διδασκαλία τους στην τάξη. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε πως τα

αποτελέσματα των ερευνών ταυτίζονται καθώς η διατήρηση ενός αρμονικού κλίματος, όπου

υπάρχει επικοινωνία, προωθεί τη μάθηση και τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους

εκπαιδευόμενους, καθώς και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.

Επίσης, παρουσιάζεται μέσα από την έρευνα ότι τη νοηματοδότηση της αυτο-

αποτελεσματικότητάς τους τη συσχέτισαν με την ποικιλία μεθόδων και τη χρήση καλών
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υλικών. Όπως παρουσιάζεται σε άλλες έρευνες, μια επιτυχημένη απόδοση εξαρτάται σε

μεγάλο βαθμό από τη χρήση καλών υλικών (Liaw, 2007) και από το εύρος των μεθόδων και

στρατηγικών που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία τους στη τάξη (Duffin etal., 2012).

Βέβαια, υπάρχει και η αναφορά στη σχέση των διδακτικών πρακτικών με τα θετικά

μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα των Duffin etal. (2012) ότι το επίπεδο της αυτο-

αποτελεσματικότητας επηρεάζει την απόδοση του εκπαιδευτικού και ανάλογα επηρεάζονται

και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία. Όσο

περισσότερο αυξημένο είναι το επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας, τόσο περισσότερο

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός πλήθος διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες είναι η αιτία να

προκύψουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, ακόμα και όταν έρχεται αντιμέτωπος με

προκλητικές συμπεριφορές και δύσκολες καταστάσεις.

Σχετικά με τον έλεγχο του περιβάλλοντος μάθησης φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες

έλαβαν υπόψιν την παρούσα κατηγορία για τη νοηματοδότηση της αυτό-

αποτελεσματικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι δράσεις τους

επηρεάστηκαν από εξωτερικούς παράγοντες και δεν οφείλονταν ολοκληρωτικά στις δικές

τους ενέργειες και προσπάθειες. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν παρεμβάσεις από

το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούσαν να αναιρέσουν τις δικές τους

προσπάθειες να πειθαρχήσουν τους μαθητές τους. Επίσης, τονίζουν ότι η διδασκαλία τους

επηρεάστηκε σημαντικά από την επιλογή κάποιων υλικών, την ηλικία και το γένος των

μαθητών τους. Σύμφωνα με την έρευνα των Cruz etal. (2007) αναφέρεται ότι οι

εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρέασουν το

εκπαιδευτικό τους έργο, έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας συγκριτικά

με αυτούς που πιστεύουν ότι η μάθηση επηρεάζεται περισσότερο από τις δικές τους

ενέργειες και έχουν τον απόλυτο έλεγχο της διδασκαλίας τους.

Τέλος, σχετικά με την κατηγορία της αντιμετώπισης δυσκολιών στο εκπαιδευτικό

έργο, η οποία ορίζεται ως ένας λιγότερο ισχυρός παράγοντας νοηματοδότησης της αυτο-

αποτελεσματικότητας, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι

με δυσκολίες, καθώς οι αρμόδιοι καθηγητές και νηπιαγωγοί τους παρείχαν βοήθεια.

Επομένως, δε χρειάστηκε να αναζητήσουν τρόπους να αντιμετωπίσουν δύσκολες

καταστάσεις κατά τη διδασκαλία τους. Γίνονται αναφορές ότι κατά τη διαχείριση της τάξης,
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όταν η κατάσταση απαιτούσε παρέμβαση, καθώς επικρατούσε ταραχή, οι υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί κατέφευγαν σε αναζήτηση βοήθειας από τους αρμόδιους καθηγητές τους, οι

οποίοι τους παρείχαν λύσεις και στρατηγικές ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε

παρόμοιες καταστάσεις. Δηλώνεται, επίσης, και η παρέμβαση των νηπιαγωγών σε

περιστάσεις όπου οι τελειόφοιτες αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά την ολοκλήρωση των

διδακτικών στρατηγικών. Σύμφωνα με την έρευνα του Le Cornu (2009) αναδεικνύεται η

έννοια της ανθεκτικότητας (resilience) και συνδέεται με την παροχή ευκαιριών στους

υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα μέσα από την

υποστήριξη και την παροχή λύσεων. Η πρακτική άσκηση διαφέρει από την «πραγματική

διδασκαλία», καθώς οι τελειόφοιτοι δέχονται υποστήριξη για να αναδιαμορφώσουν το

πρόγραμμά τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, όποτε το απαιτούσε η περίσταση

κατά το εκπαιδευτικό έργο. Το ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο έλαβε μέρος η διδασκαλία το

υποστήριζαν οι καθηγητές και οι νηπιαγωγοί και όταν οι τελειόφοιτοι βρίσκονταν

αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις υπήρχε η ανάλογη υποστήριξη από τους

αρμόδιους.

Αναζητώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα των

συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα, ως κυριότερος παράγοντας, αναφέρεται η εμπειρία.

Όπως παρατηρούμε σε άλλες έρευνες χρησιμοποιείται ο όρος “mastery experience”

(Bandura, 1997), ώστε να περιγράψει πως η εμπλοκή των τελειόφοιτων στην μαθησιακή

διαδικασία μέσω της πρακτικής τους άσκησης τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις

ικανότητές τους πάνω στο εκπαιδευτικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία τους βοήθησε

να κατανοήσουν τις πιθανές εκβάσεις των ενεργειών τους σε επόμενη διδασκαλία (Liaw,

etal., 2009) και μπορεί να παρέχει αυθεντικές αποδείξεις σχετικά με το εάν είναι σε θέση να

επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα κατά τη διδασκαλία τους (Eden, 2016,).

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της εμπειρίας και της

πρακτικής άσκησης ως διαδικασία μάθησης για τις ίδιες. Μέσα από την εμπειρία που

προσκομίζουν κατά την πρακτική άσκηση δέχονται σημαντικές πληροφορίες που

επηρεάζουν τις πεποιθήσεις για τις ικανότητές τους και προχωρούν σε αξιολογήσεις των

ενεργιών και συμπεριφορών τους μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου

(Duffin etal., 2012). Συχνά στοχάζονται τις εκπαιδευτικές δράσεις τους και με τη βοήθεια
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των αρμόδιων καθηγητών ή την παρατήρηση της διδασκαλίας των συμφοιτητών τους

αναζητούν εναλλακτικές δράσεις για να βελτιώσουν τη δική τους διδασκαλία.

Άλλος παράγοντας που ενίσχυσε σημαντικά την αυτο-αποτελεσματικότητά τους είναι

οι πεποιθήσεις για την ικανότητά τους και οι θετικές διδακτικές εμπειρίες. Αυτοί οι δυο

παράγοντες συνδέεονται μεταξύ τους, καθώς μέσα από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας

παρουσιάζεται ότι η ανάλογη προετοιμασία ενίσχυε την πεποίθησή τους για την ικανότητά

τους ότι μπορούσαν να επιφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και να ολοκληρώσουν με

επιτυχία το εκπαιδευτικό τους έργο. Τα απότελέσματα της έρευνας της Poulou (2007)

συμφωνούν, καθώς παρουσιάζεται ότι αρνητική πεποίθηση των εκπαιδευτικών στις

ικανότητές τους να εφαρμόσουν μια διδακτική πρακτική, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη

συμπεριφορά τους και να μην επιμείνουν να φέρουν εις πέρας τις εκπαιδευτικές τους δράσεις

με επιτυχία.

Ένας επιπλέον παράγοντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αυτο-

αποτελεσματικότητας είναι η υποστήριξη που δέχτηκαν από τους συμφοιτητές και τους

καθηγητές τους. Οι τελειόφοιτοι τονίζουν τη σημασία της παρατήρησης των διδακτικών

πρακτικών των συμφοιτητών τους, η οποία βοήθησε στην αναδιαμόρμφωση των δικών τους

δράσεων καθώς και στην συναισθηματική τους ενίσχυση. Πιο συγκεκριμένα, η

συναισθηματική τους κατάσταση υποβοηθήκε, καθώς αντιλήφθηκαν ότι μπορούσαν να

επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με άτομα που βίωναν τις ίδιες εκπαιδευτικές

εμπειρίες για πρώτη φορά. Σύμφωνα με την έρευνα του Liaw (2009), η παρατήρηση του

εκπαιδευτικού έργου λειτουργεί ως πρότυπο, το οποίο μπορεί να υιοθετήσει ένας υποψήφιος

εκπαιδευτικός στη δική του διδασκαλία με σκοπό να τη βελτιώσει και να αναζητήσει λύσεις

σε προβλήματα που αντιμετωπίζει στη δική του τάξη. Στην έρευνα της Poulou (2007),

βέβαια, διακρίνουμε μια διαφορετική οπτική, καθώς παρουσιάζεται ότι οι κατά την πρακτική

τους άσκηση η παρατήρηση άλλων τελειόφοιτων ήταν ο παράγοντας που επηρέασε λιγότερο

την αυτό-αποτελεσματικότητά τους συγκριτικά με άλλους παράγοντες.

Θετική επίδραση είχαν οι υποδείξεις διδακτικών πρακτικών και διαχείρισης της τάξης

από τους αρμόδιους καθηγητές, αφού λειτούργησαν υποστηρικτικά και ενίσχυσαν το επίπεδο

της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους. Κάθε φορά που οι τελειόφοιτοι συναντούσαν μια

προβληματική κατάσταση, έσπευδαν να τη συζητήσουν με τον αρμόδιο καθηγητή, ώστε η
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προβληματική κατάσταση να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή της ανάλογης πρακτικής.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα των O’Neil etal. (2012), η απόδοση των τελειόφοιτων και η

πεποίθησή τους ότι μπορούν να επιτύχουν στις διδακτικές τους δράσεις είναι περισσότερο

εύπλαστη κατά τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας τους. Αυτή η πεποίθηση σε συνδυασμό με

τη στοχευόμενη βοήθεια, που δέχονται στο πλαίσιο της κατάρτισής τους, ώστε να

βελτιωθούν οι δράσεις τους κατά την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων, μπορεί να

συμβάλλει θετικά στην αυτo-αποτελεσματικότητά τους.

Επίσης, θετική ήταν η δήλωσή τους ότι η διδασκαλία είναι μια ευχάριστη διαδικασία,

κατά την οποία προέκυψαν κυρίως θετικές εμπειρίες. Σύμφωνα με την έρευνα του Cruz etal.

(2007), οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν μια περισσότερο αισιόδοξη παρά ρεαλιστική

οπτική σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο και τις δυνατότητές τους.

Η διαχείρηση συναισθημάτων κούρασης και άγχους είναι ένας επιπλέον παράγοντας

που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την αυτo-αποτελεσματικότητα. Οι τελειόφοιτοι

αναφέρουν ότι κατά τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας βίωσαν αισθήματα άγχους επειδή η

όλη διασικασία ήταν πρωτόγνωρη. Έπειτα, κατά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας τα

αισθήματα άγχους και κούρασης υποχώρησαν και εμφανίζονταν μόνο σε περιστάσεις όπου

έπρεπε να αντιμετωπίσουν ανάρμοστες συμπεριφορές των μαθητών τους. Όπως αναφέρεται

στην έρευνα των Klassen etal. (2014), τα αισθήματα άγχους μπορεί να μειωθούν κατά τη

διεκπεραίωση της διδασκαλίας, καθώς οι ίδιοι εξοικειώνονται σε σχέση με τη διδακτική

πράξη και πολύ γρήγορα καθιερώνεται μια θετική σχέση με τους μαθητές. Ωστόσο, τα

αισθήματα άγχους εμφανίζονται κατά την προσπάθειά τους να διαχειριστούν προβληματικές

καταστάσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, όταν επιβαρύνονται με ευθύνες και εργασίες και δε

δέχονται την ανάλογη υποστήριξη από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Λιγότερο σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ήταν το

γενικότερο πλαίσιο των σπουδών τους, καθώς δήλωσαν ότι υπήρχαν ελλείψεις στο γνωστικό

τους επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της τάξης και την κατανόηση της ψυχολογικής

κατάστασης των μαθητών τους. Πιο συγκεκριμένα, θεώρησαν πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη

συνάφεια μεταξύ θεωρίας και πράξης, γεγονός που λειτούργησε ως παράγοντας που

υποβίβασε την αξία της θεωρητικής εκπαίδευσης. Όπως αναδεικνύεται στην έρευνα του

Malberg (2008) το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο ώστε να παρέχει στα πρώτα χρόνια
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μεγάλο όγκο θεωρίας, που στην πορεία μειώνεται και ο καταρτιζόμενος είναι πλέον σε θέση

να επιλέξει τομείς εξειδίκευσης και να εμπλακεί στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη

διάρκεια του τρίτου και τέταρτου έτους.

Επίσης, στους παράγοντες που επηρέασαν λιγότερο την αυτo-αποτελεσματικότητα

συγκαταλέγονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχα η υποκατηγορία «επιμονή

παρά της αντιξοότητες». Στην έρευνα αναφέρεται ότι οι τελειόφοιτοι όταν συναντούσαν

προβληματικές καταστάσεις, τις ξεπερνούσαν με τη βοήθεια των καθηγητών, οι οποίοι τους

πρότειναν τις ανάλογες λύσεις στο πρόβλημά τους, καθώς οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας τους δεν κατόρθωσαν να τις αντιμετωπίσουν. Σύμφωνα με την έρευνα της

Poulou (2007), η επιμονή των τελειόφοιτων επηρεάζεται αρνητικά όταν πιστεύουν ότι δεν

είναι σε θέση να επιφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Οπότε δεν

κατορθώνουν να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά αντιμετώπισης δυσκολιών, καθώς θεωρούν

ότι δεν είναι ικανοί να εφαρμόσουν διδακτικές πρακτικές και αναζητούν υποστήριξη από

τους αρμόδιους καθηγητές.

Τέλος, αναφερόμενοι στο αν οι πεποιθήσεις των τελειόφοιτων μεταβλήθηκαν κατά

την ολοκλήρωση των σπουδών τους, γίνεται αντιληπτό ότι σε μεγάλο βαθμό αισθάνονται πιο

ικανοί να ανταπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό έργο. Οι τελειόφοιτοι πραγματοποιούν την

πρακτική τους άσκηση έχοντας σε αφθονία γνώσεις σχετικές με τα σχολεία, τις αίθουσες

διδασκαλίας και τις διδακτικές στρατηγικές, καθώς ήταν οι ίδιοι για πολλά χρόνια

εκπαιδευόμενοι και έχουν γνώσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα (Duffin, etal., 2012).

Κατά την πρακτική τους άσκηση οι θετικές εμπειρίες που αποκομίζουν ενισχύουν την

αίσθηση της αυτo-αποτελεσματικότητάς τους και μπορούν να αναγνωρίσουν οι ίδοι ποιοι

παράγοντες επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη διδασκαλία τους. Οι στόχοι που θέτουν

σε σχέση με τις επιδόσεις τους στο εκπαιδευτικό έργο αυξάνονται με την πορεία της

κατάρτισης επειδή τα αποτελέσματα από την προετοιμασία τους είναι εμφανή, καθώς

υπάρχει επιτυχία στις δράσεις τους, και υπάρχει θετική αλληλεπίδραση με τους μαθητές

τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Malberg (2008), η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι

δομημένη έτσι ώστε να παρέχει σταδιακά ευκαιρίες στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να

αναπτύξουν τις ικανότητές τους και οι εμπειρίες τους κατά τη διδασκαλία να είναι κατά

κύριο λόγο θετικές και πετυχημένες (Bandura, 1997).
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Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, αξίζει να αναφερθεί ότι θα είχε ενδιαφέρον η

πραγματοποίηση μίας έρευνας με συγκριτικά δεδομένα πριν και μετά την πραγματοποίηση

της πρακτικής άσκησης για την αυτο-αποτελεσματικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Επίσης, ο μειωμένος αριθμός των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις δε μας επιτρέπει να

εμβαθύνουμε στη σχέση ανάμεσα στην επίδοση στην πρακτική άσκηση και στο αίσθημα

αυτο-αποτελεσματικότητας.  Για τους λόγους αυτούς, η διεξαγωγή μίας ποιοτικής έρευνας με

μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων διαφοροποιημένης επίδοσης στην πρακτική θα είχε

ενδιαφέρον.



80

8. Βιβλιογραφικές αναφορές

Γαλάνη, Β (2010). Πηγές διαμόρφωσης των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας σε

μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. DOI:

10.12681/eadd/28831

Τσακιρίδου, Δ. Θ. (2016). Η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών

εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της

επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο έργο τους: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Εθνικό Αρχείο

Διδακτορικών Διατριβών.

Cruz, T., J., M., Arias, C, P., F., (2007), Comparative analysis of expectancies of
efficacy in in-service and prospective teacher. Teaching and teacher education, 23, 641–652

Cohen, L., & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Χ.
Μητσοπούλου & Μ. Φιλοπούλου, μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής
έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου,
μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Darling-Hammond, L., Chung, R., &Frelow, F. (2002).Variation in teacher
preparation: How well do different pathways prepare teachers to teach? Journal of
TeacherEducation, 53(4), 286–302.

DeAngelis, K. J.,Wall, A. F., &Che, J. (2013). The impact of pre-service preparation
and early career support on novice teachers' career intentions and decisions. Journal of
Teacher Education, 64(4), 338-355.

DeWitz, S. J., & Walsh, W. B. (2002). Self-efficacy and college student satisfaction.
Journal of Career Assessment, 10, 315-326

Duffin, L. C., French, B. F., & Patrick, H. (2012). The teachers' sense of efficacy
scale: confirming the factor structure with beginning pre-service teachers. Teaching and
Teacher Education, 28(6), 827-834.

Eden, P., F., (2016), I feel less confident so I quit? Do true changes in teacher self-
efficacy predict changes in preservice teachers' intention to quit their teaching degree?
Teaching and teacher education, 55, 240-254

Fives, H., Hamman, D., & Olivarez, A. (2007). Does burnout begin with student
teaching? Analyzing efficacy, burnout, and support during the student teaching semester.
Teaching and Teacher Education, 23, 916-934.



81

Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2011). The occupational commitment and intention to
quit of practicing and pre-service teachers: influence of self-efficacy, job stress, and teaching
context. Contemporary Educational Psychology, 36(2), 114-129.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.01.002

Klassen, R. M., &Durksen, T. L. (2014). Weekly self-efficacy and work stress during
the teaching practicum: a mixed methods study. Learning and Instruction, 33,158-169.
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.05.003.

Le Cornu, R. (2009). Building resilience in pre-service teachers. Teaching and
Teaching Education, 25(5), 717-723.

Liaw, E.-C. (2009). Teacher efficacy of pre-service teachers in Taiwan: the influence
of classroom teaching and group discussions. Teaching and Teacher Education, 25(1), 176-
18. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.08.005.

Malmberg, L.-E. (2008). Student teachers'achievement goal orientations during
teacher studies: antecedents, correlates and outcomes. Learning and Instruction, 18(5), 438-
452.

Moseley, C., Reinke, K., & Bookour, V. (2003). The effect of teaching outdoor
environment education on elementary pre-service teachers’ self-efficacy. Journal of
Elementary Science, 15(1), 1–14.

Moulding, L. R., Stewart, P. W., &Dunmeyer, M. L. (2014). Pre-service teachers'
sense of efficacy: Relationship to academic ability, student teaching placement
characteristics, and mentor support. Teaching and Teacher Education, 41, 60-66.

O’Νeil, S., Stephenson, J., Exploring Australian pre-service teachers sense of
efficacy, its sources, and some possible influences. Teaching and Teacher Education, 28, 535-
545

Ottesen, E. (2007). Reflection in teacher education, Reflective Practice, 8:1, 31-46,
DOI: 10.1080/14623940601138899

Pendergast, D., Garvis, S., & Keogh, J. (2011). Pre-service student-teacher self-
efficacy beliefs: an insight into the making of teachers. Australian Journal of Teacher
Education, 36(12), 46-58

Postareff, L.,Lindblom-Ylanne, S.,Nevgi, A., (2007), The effect of pedagogical
training on teaching in higher education, Teaching and teacher education, 23, 557–571

Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: student teachers’
perceptions. Educational Psychology, 27, 191-218. doi:10.1080/01443410601066693



82

Tang, S. Y. F., Wong, A. K. Y., & Cheng, M. M. H. (2016).Examining professional
learning and the preparation of professionally competent teachers in initial teacher
education. Teachers and Teaching, 22(1), 54-69.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an
Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Swan, B. G., Wolf, K. J., & Cano, J. (2011).Changes in teacher self-efficacy from the
Student Teaching Experience through the Third Year of Teaching. Journal of Agricultural
Education, Volume 52, Number 2



83

10.Παράρτημα

Α. Εργαλεία συλλογής δεδομένων

1.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και
Καινοτομίες στην Εκπαίδευση».  Σκοπός του ερωτηματολογίου (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy,
2001) είναι η καταγραφή των απόψεών σας για το πόσο νοιώθετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε σε
διάφορες πλευρές του εκπαιδευτικού σας έργου, έχοντας ολοκληρώσει την πρακτική σας άσκηση και
διαθέτοντας την ανάλογη εμπειρία.  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα αξιοποιηθεί μόνο για
τις ανάγκες της εργασίας μου.  Γι’ αυτό σας παρακαλώ απαντήστε  με προσοχή και ειλικρίνεια.  Σας
ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.

Κατερίνα Μπόγλη

Πόσο μπορείτε να κάνετε τα παιδιά  να ακολουθήσουν τους κανόνες της τάξης;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να εφαρμόσετε εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας στην τάξη σας;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να αποτρέψετε μερικούς   «προβληματικούς» μαθητές1 να καταστρέψουν ένα
ολόκληρο  μάθημα;
1                                      3 5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να κάνετε  έναν μαθητή που κάνει φασαρία ή αποδιοργανώνει το μάθημα να
ηρεμήσει;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς αρκετά                     πάρα πολύ
Σε τι βαθμό μπορείτε να αξιολογήσετε κατά πόσο οι μαθητές σας έχουν κατανοήσει αυτά που τους
διδάξατε?
1                                      3                               5 7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να λειτουργήσετε ένα σύστημα διαχείρισης της τάξης με κάθε ομάδα
μαθητών;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να να προσαρμόσετε τα μαθήματά σας στο κατάλληλο επίπεδο για τον κάθε
μαθητή;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να  να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αναγνωρίσουν την αξία της μάθησης;
1                                      3                               5 7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ

1 Κρατούμε τη λέξη «μαθητές» κατά τη μετάφραση του ερωτηματολογίου αλλά με αυτήν αναφερόμαστε στα
παιδιά της τάξης του νηπιαγωγείου. Αντίστοιχα κρατούμε τον όρο «σχολείο» και «σχολικές εργασίες»
εννοώντας το νηπιαγωγείο και τις εργασίες που κάνουν τα παιδιά σε αυτό.
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Πόσο μπορείτε να τα καταφέρετε στο να πιστέψουν οι μαθητές σας ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις  εργασίες του σχολείου;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρουτίνες στην τάξη, ώστε οι δραστηριότητες της τάξης να
υλοποιούνται ομαλά;
1                                      3                               5 7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να ανταποκριθείτε σε μαθητές με προκλητική συμπεριφορά;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να τα καταφέρετε στο να βελτιώσετε το επίπεδο κατανόησης ενός μαθητή που
αποτυγχάνει;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να ελέγξετε μια αποδιοργανωτική συμπεριφορά (μαθητή) μέσα στη τάξη;
1                                      3 5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Σε τι βαθμό θα μπορούσατε να παρέχετε μια εναλλακτική εξήγηση ή κάποιο παράδειγμα όταν οι
μαθητές μπερδεύονται;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Σε τι βαθμό μπορείτε να κάνετε εμφανείς τις προσδοκίες σας σχετικά με τη συμπεριφορά των
μαθητών;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Σε τι βαθμό μπορείτε να σχεδιάσετε καλές ερωτήσεις για τους μαθητές σας;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να παρέχετε κατάλληλες προκλήσεις  για τους πολύ ικανούς μαθητές;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Σε τι βαθμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία από στρατηγικές αξιολόγησης;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να παρέχετε κίνητρα στους μαθητές, που δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον για τις
σχολικές εργασίες;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να αναπτύξετε τη δημιουργικότητα των μαθητών;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο νομίζετε ότι τα καταφέρνετε στο να προσεγγίσετε τους πιο δύσκολους μαθητές;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να υποστηρίξετε τις οικογένειες ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα πάνε
καλά στο σχολείο;
1                                      3                               5                                   7 9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο καλά μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δύσκολες ερωτήσεις των μαθητών σας;
1                                      3                               5 7                               9
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Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ
Πόσο μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να σκεφτούν κριτικά;
1 3                               5                                   7                               9
Καθόλου                   πολύ λίγο                 μερικώς                      αρκετά                     πάρα πολύ

2.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να πάρεις μέρος στην έρευνά μου.  Όπως σου εξήγησα με ενδιαφέρει να μελετήσω το πώς νοιώθεις σχετικά με την ετοιμότητα να
αναλάβεις εκπαιδευτικό έργο με το τέλος των σπουδών σου, πώς αντιλαμβάνεσαι την ετοιμότητα αυτή και τι νομίζεις ότι συνέβαλλε σε αυτό το συναίσθημα.

Θέλω επίσης να μοιραστείς μαζί μου την εμπειρία σου από την φοίτησή σου στο Τμήμα αλλά και από την πρακτική σου άσκηση, μιας και αυτή έχει
ολοκληρωθεί.  Η συνέντευξη θα ολοκληρωθεί περίπου σε μισή ώρα και εννοείται ότι θα διατηρηθεί ανωνυμία στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ερευνητικά ερωτήματα Στόχοι Ερωτήσεων Περιεχόμενο Ερωτήσεων Ερωτήσεις συνέντευξης

Γενικές ερωτήσεις Ικανοποίηση από την
επιλογή φοίτησης

Βαθμός επάρκειας

Αιτιολόγηση επάρκειας

Ικανοποίηση από την επιλογή
φοίτησης

Βαθμός επάρκειας

Αιτιολόγηση επάρκειας

1. Νιώθεις ευχαριστημένη με την απόφασή σου να φοιτήσεις στη
παιδαγωγική σχολή νηπιαγωγών Φλώρινας;  Γιατί το λές αυτό; Πώς
νοιώθεις τώρα που έχεις φτάσει λίγο πριν πάρεις το πτυχίο σου;

2. Νοιώθεις έτοιμη για να αναλάβεις εκπαιδευτικό έργο, αν αύριο
διοριζόσουν; Γιατί το λες αυτό; Σε τι θεωρείς ότι έχεις προετοιμαστεί σε
σχέση με την ανάληψη του εκπαιδευτικού εργου ως νηπιαγωγός; Πώς το
κατάφερες αυτό; Τι σε βοήθησε;

α) Πώς οι φοιτητές
ορίζουν την αυτο-
αποτελεσματικότητα
τους;

 Εξέταση του
ορισμού της
«έννοιας» αυτο-
αποτελεσματικότητα
ς κατά την άποψη
των φοιτητών

 Προσωπικές απόψεις
για το τι εννοούμε
αυτο-
αποτελεσματικότητα

1. Τι νομίζεις πως έχεις κατακτήσεις τα 4 χρόνια των σπουδών σου,
ώστε να θεωρείς τον εαυτό σου ικανή και αποτελεσματική
εκπαιδευτικό; Γιατί νομίζεις ότι αυτά είναι σημαντικά;

2. Υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι δεν έχεις κατακτήσει ακόμα ώστε να
θεωρείς τον εαυτό σου ικανή και αποτελεσματική εκπαιδευτικό; Τι
είναι αυτό; Γιατί θεωρείς ότι είναι σημαντικό;

3. Θεωρείς πως η απόκτηση εμπειρίας μέσα από την πρακτική άσκηση
σε βοήθησε ώστε να γίνεις μία αποτελεσματική νηπιαγωγός; Αν ναι,
γιατί; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Αν όχι, γιατί δε σε
βοήθησε;

4. Είσαι ικανοποιημένη από το πώς τα κατάφερες ως μελλοντική
εκπαιδευτικός όταν ανέλαβες έργο στην τάξη του νηπιαγωγείου;
Γιατί το λες αυτό; Που θεωρείς ότι τα κατάφερες καλά; Γιατί
νομίζεις ότι τα κατάφερες καλά σε όσα μου είπες;

5. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία θεωρείς ότι δεν τα πήγες τόσο καλά
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όσο θα ήθελες; Ποια είναι αυτά; Γιατί συνέβη αυτό; Θα μπορούσες
να τα είχες καταφέρει διαφορετικά; Με ποιον τρόπο;

β) Ποιες είναι οι
απόψεις των φοιτητών
ως προς τους
παράγοντες που
επηρεάζουν την
ικανοποίησή τους
σχετικά με τα μαθήματα
της παιδαγωγικής
σχολής, τους καθηγητές
και την πρακτική τους

 Διερεύνηση
παραγόντων που
επηρεάζουν είτε
θετικά είτε
αρνητικά την αυτο-
αποτελεσματικότη
τα των φοιτητών

 Πως εξηγούν το
βαθμό αυτο-
αποτελεσματικότη
τας που νιώθουν

 Βοηθητικοί παράγοντες
 Αποτρεπτικοί παράγοντες

Ικανοποίηση/Απόψ
εις για Σπουδές στο
τμήμα και τα
μαθήματα της
σχολής (O’Νeil, S.,
Stephenson,
J.,(2012)

 Την πρακτική του
άσκηση –
ικανοποίηση/κριτή
ρια/ εύρος
πρακτικών
(Postareff, L.,
Lindblom-Yla nne,
S., Nevgi, A.,
(2007),
ανατροφοδότηση
για  την πρακτική
(Eden, P., F., (2016),
– αδυναμίες (Cruz,
T., J., M., Arias, C,
P., F., (2007), Τη
συνεργασία τους
με τους καθηγητές,
συμφοιτητές τους

1. Γενικά αισθάνεσαι ευχαριστημένη με την εκπαίδευση (θεωρητική
και πρακτική) που σου έδωσε το τμήμα σου? Γιατί;

2. Τι θεωρείς σημαντικότερο σχετικά με την εκπαίδευση που σου
παρείχε και σου παρέχει το πανεπιστήμιο ώστε να γίνεις μια
αποτελεσματική νηπιαγωγός? Γιατί το λες αυτό;

3. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που ξεχώρισες ότι σε βοήθησαν
περισσότερο; Ποια είναι αυτά; Γιατί σε βοήθησαν;

4. Πιστεύεις ότι στο προπτυχιακό πρόγραμμα υπάρχει συνάφεια
μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής? Γιατί το λες αυτό;

5. Κατά πόσο σε βοήθησαν τα μαθήματα που παρακολούθησες ή ό,τι
άλλο νομίζεις να εφαρμόσεις αποτελεσματικές  στρατηγικές κατά
τη διάρκεια της πρακτικής σου? Γιατί το λες αυτό; Μπορείς να μου
δώσεις ένα παράδειγμα;

6. Κατά πόσο σε βοήθησαν τα μαθήματα ή ό,τι άλλο νομίζεις να
διαχειριστείς την ομάδα των παιδιών στην τάξη; Γιατί το λες αυτό;
Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα;

7. Κατά πόσο σε βοήθησαν τα μαθήματα να διαχειριστείς την ομάδα
των παιδιών στην τάξη; Γιατί το λες αυτό; Μπορείς να μου δώσεις
ένα παράδειγμα;

8. Κατά πόσο σε βοήθησαν τα μαθήματα να ελέγχεις ανά πάσα στιγμή
τη διδασκαλία σου και να αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε δυσκολία
σου παρουσιαστεί, όπως για παράδειγμα να διαχειριστείς τις
ιδιαιτερότητες των παιδιών; Γιατί το λες αυτό; Μπορείς να μου
δώσεις ένα παράδειγμα;

9. Τελικά, πόσο είσαι ευχαριστημένη από το πώς ανταποκρίθηκες στο
εκπαιδευτικό έργο που ανέλαβες κατά την πρακτική σου άσκηση;
Γιατί είσαι ικανοποιημένη;

10. Πώς θα χαρακτήριζες το πρόγραμμα που σχεδίασες; Είσαι
ευχαριστημένη από το σχεδιασμό σου και την υλοποίηση των
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και μέντορες
 Είδος και

συχνότητα
ανατροφοδότησης
(Fives, H., Hamman,
D., & Olivarez, A.
(2007).

δραστηριοτήτων που έκανες; Γιατί;
11. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείς το εκπαιδευτικό σου

έργο; Είσαι ικανοποιημένη από αυτό; Γιατί;
12. Νομίζεις ότι έκανες κάτι διαφορετικό από αυτό που παρατήρησες

στην τάξη που δίδαξες; Αν ναι, τι ήταν αυτό; Πώς διαφοροποιείται
από το εκπαιδευτικό έργο που είχες παρατηρήσει μέχρι τότε;

13. Τι είδους πρακτικές διδασκαλίας χρησιμοποίησες (πώς οργάνωνες
τις δραστηριότητες; Τι μεθόδους και δράσεις χρησιμοποίησες;)
Χρησιμοποίησες κάποιες άλλες;

14. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης; Άλλαξαν στην πορεία και μετά την ολοκλήρωσή της; Με
ποιον τρόπο; Γιατί νομίζεις ότι άλλαξαν;

15. Είχες ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής σου
άσκησης και από ποιον; Με ποιον τρόπο;

16. ΑΝ ΕΛΑΒΕ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: Νομίζεις ότι η ανατροφοδότηση
που έλαβες κατά τη διάρκεια της πρακτικής σου άσκησης ήταν
συγκεκριμένη; Που βασιζόταν; Σε βοήθησε να βελτιώσεις το έργο
σου; Με ποιον τρόπο;

17. Τι ένοιωσες μετά την ανατροφοδότηση αυτή σε σχέση με την
ικανότητά σου ανάληψης εκπαιδευτικού έργου;

18. ΑΝ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: γιατί νομίζεις ότι δεν είχες
κάποια ανατροφοδότηση; Νομίζεις ότι θα σε βοηθούσε να έχεις;

19. Υπήρχαν φορές που ένοιωσες ότι δεν τα κατάφερνες και ότι δε θα
μπορούσες να τα καταφέρεις κατά την πρακτική σου άσκηση;
Υπήρχαν φορές που ήθελες να τα παρατήσεις; Πότε και γιατί;

20. Τα προσόντα των καθηγητών σου ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες
σου? Νομίζεις ότι διαθέτουν την ικανότητα υποστήριξης και
καθοδήγησης σου?

21. Η συνεργασία με τους καθηγητές σου θεωρείς πως ήταν
ικανοποιητική? Γιατί το λες αυτό;

22. Υπάρχει κάποιος καθηγητής που ξεχώρισες κατά τη διάρκεια των
σπουδών σου? Γιατί;

23. Η συνεργασία με τους συμφοιτητές σου θεωρείς πως ήταν
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ικανοποιητική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου και στην
πρακτική άσκηση? Γιατί το λες αυτό;

24. Συζήτησες τις ιδέες και τις πρακτικές σου με τους συμφοιτητές σου;
Σε ποιο πλαίσιο έγινε αυτό; Νομίζεις ότι το πανεπιστήμιο δίνει
έμφαση στη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα
στους φοιτητές? Γιατί το λες αυτό;

25. Υπήρξαν κάποιες αρνητικές εμπειρίες κατά τις σπουδές σου στο
πανεπιστήμιο? Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; Πώς τις ξεπέρασες;

γ) Ποιες είναι οι
απόψεις των φοιτητών
σχετικά με το πόσο
αλλάζει η αίσθηση της
αυτό-
αποτελεσματικότητάς
τους.

 Εξέταση της
μεταβολής της
αυτο-
αποτελεσματικότητ
ας του φοιτητή

 Κατά πόσο θεωρούν οι
φοιτητές ότι έχει αλλάξει η
αυτο-αποτελεσματικότητα
τους κατά τη φοίτησή τους
στη σχολή, όσον αφορά:
 Το αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητάς
του

 Ποιότητα διδασκαλίας
(DeAngelis, K. J.,Wall, A.
F., & Che, J. (2013).

1. Θεωρείς ότι από την αρχή των σπουδών σου μέχρι τώρα τα
καταφέρνεις καλύτερα σε σχέση με το αντικείμενο που θα κληθείς
να υπηρετήσεις με το τέλος των σπουδών σου; Γιατί το λες αυτό; Τι
εννοείς;

2. Σε τι τα καταφέρνεις καλύτερα; Μπορείς να μου δώσεις ένα
παράδειγμα; Πώς νομίζεις ότι συνέβη αυτό; Μπορείς να μου πεις
δυο λόγια για το πότε ένοιωσες ότι υπήρχε αυτή η αλλαγή σε σχέση
με τις ικανότητες και τις γνώσεις σου;

3. Έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σου για το τι χρειάζεται κανείς για να
είναι ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των
σπουδών σου? Με ποιον τρόπο; Τι νόμιζες στην αρχή; Τι πιστεύεις
τώρα; Γιατί άλλαξε αυτό που νομίζεις; Πώς συνέβη αυτό;

Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο;

Σε ευχαριστώ πολύ.
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Β. Πίνακες ανάλυσης δεδομένων

1. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων νοηματοδότησης της αυτο-αποτελεσματικότητας

Πινακας 3 Νοηματοδότηση της αυτο-αποτελεσματικότητας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΗ ΤΗΣ

ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έλεγχο

ς του

περιβάλ

λοντος

μάθηση

ς

(Eden,

2016),

Καλά

υλικά

(Liaw,

2009)

Ποικι

λία

μεθόδ

ων

και

στρατ

ηγικώ

ν

(Duffi

n,

2012,

σ.827)

Εύρεσ

η

κινήτρ

ων για

τα

παιδιά

(O’Νeil

,2012)

Θετική

αλληλεπί

δραση με

τους

μαθητές

(Liaw,

2009)

Δέσμευση

των

μαθητών

στη

δραστηρι

ότητα

(Duffin,

2012,σ.82

8)

Χρήση

διδακτικώ

ν

πρακτικώ

ν με

θετικά

μαθησιακ

ά

αποτελέσ

ματα

(Duffin,

2012,

σ.827)

Επίτευξ

η της

μάθηση

ς (Cruz

et

al.,2007

)

Επίτευξη

της

ακαδημαϊκή

ς επιτυχίας

(Cruz et

al.,2007).

Αποτελεσμ

ατική

διαχείριση

της τάξης

Α7 –

πειθαρχία

(Cruzetal.,2

007).

Ικανότητα

μετρίασης

δυσκολιών

(O’Νeil,2012

)

Μειωμένο

στρες κατά

τη διαχείριση

της τάξης

(O’Νeil,2012)
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ΦΠΚ1 + - - + + + + - - - - -

ΦΠΚ2 - + + - + - + + + - + -

ΦΜΚ1 - + + - + + - - - - - -

ΦΜΚ2 + + + - + - - + + + - -

ΦΚ1 + + + + + + - - - - - -

ΦΚ2 - - + - + + + + - - - +

2. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων παραγόντων που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα

Πινακας 4 Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΤΑΣΗ –

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΜΑΤΙΚ

ΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑ

ΣΙΕΣ

ΠΕΠΟΙ

ΘΗΣΕΙ

Σ ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΙΚΑΝΟ

ΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΠΛΗΘ

ΟΣ

ΕΜΠΕ

ΙΡΙΩΝ

(ΠΡΑΚ

Τ.

ΑΣΚΗ

ΣΗ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΔΙΑΠΙΣΤ

ΩΣΗ

ΠΡΟΟΔΟ

Υ

ΕΜΠΕΙ

ΡΙΑ

Επιμο

νή

(παρά

τις

δυσκο

λίες)

(O’Νe

il,201

Προ

σωπι

κή

ευθύ

νη

Αρέ

σει η

διδα

σκαλ

ία

(LeC

ornu,

Κίνητ

ρα –

ενδιαφ

έρον

για

διδασ

καλία

και

Ενθο

υσια

σμός

(Poul

ou,20

07)

Διάθ

εση

υπο

στή

ριξη

ς

ανατ

ροπ

γνώση

διδακ

τικών

στρατ

ηγικώ

ν

(Poulo

u,2007

γνώσει

ς

θεωρι

ών

(Poulo

u,2007

).

Διαχείριση

συναισθημ

άτων

κούρασης,

άγχους,

αρνητικών

εμπειριών

(ΘΕΤΙΚΉ

Θετική

πεποίθη

ση για

τις

ικανότη

τες

(Liaw,20

09).

Επιτυχία στις

εκπαιδευτικές

δράσεις –

(Liaw,2009, Σ.

177) - θετικές

εμπειρίες

((O’Νeil,2012),

σ.537)

Πλήθος

εμπειρι

ών

(Duffin

etal.,

2012)

εκμά

θηση

στρα

τηγικ

ών

(Mal

mber

g,200

Σύνδ

εση

θεωρ

ίας

και

πράξ

ης

Πανε

πιστη

μιακ

ή του

κατά

ρτιση

(περι

εχόμε

Προσδο

κίες από

ακαδημα

ϊκή

εκπαίδευ

ση(Malb

erg,

2008)

Θετικ

ή

Ανατρ

οφοδό

τηση

(Duffi

netal.,

2012).

συναισθημ

ατική

υποστήριξ

η από

συμφοιτητ

ές

Παιδαγ

ωγική

υποστήρ

ιξη

(συμφοιτ

ητές –

επόπτες)

Liaw,200

Διαπίστωσ

η προόδου

μέσω της

προσπάθει

ας

(Liaw,2009

)

Χρόνος

(πέρασμ

α του

χρόνου –

εξέλιξη)

(Liaw,20

09)
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2), 2009

)

βελτί

ωση

(Poulo

u,2007

),

(Klass

en&D

urksen

,2014)

ής

ανάρ

μοστ

ης

συμ

περι

φορ

ά(Po

ulou,

2007

).ς

). Ή

ΑΡΝΗΤΙΚ

Η

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΗ

ΥΠΟΚΑΤ

ΗΓΟΡΙΕΣ)

(O’Νeil,201

2)

((Poulou,2007,

σ.193)

8). (Mal

mber

g,200

8)

νο

μαθη

μάτω

ν-

πρακ

τική

άσκη

ση)

(Liaw

,

2009)

9) και

(Poulou,2

007).

Παροχή

λύσεων

(σύγχυσ

η)

Εμψύχωση

από

επόπτες

Εμβά

θυνσ

η σε

πρακ

τικές

(Mal

mber

g,200

8)

ΦΠΚ1 - + + - - - + + - + - + - - - - + + + + +

ΦΠΚ2 - - + + - + + + - + + + + - - - + + + + +

ΦΜΚ1 - - + - + + + + - + - + + - - - + + + + +

ΦΜΚ2 - + + - + + + + - + + + + - - - + + + + +

ΦΚ1 - + + - - + + + - + - + + - - - + + + + +

ΦΚ2 - - + - - + + + - + + + + - - - + + + + +
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3. Πινακες στατιστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους τρεις άξονες (στρατηγικές διδασκαλίας, διαχείριση της τάξης, εμπλοκή των

μαθητών)

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std.

Deviatio

n

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair

1

INSTRA_mean -

CLASMAN_mean
,21605 ,77945 ,06124 ,09511 ,33698 3,528 161 ,001

Pair

2

CLASMAN_mean -

STUDENG_mean
-,07022 ,73205 ,05752 -,18380 ,04337 -1,221 161 ,224

Pair

3

INSTRA_mean -

STUDENG_mean
,14583 ,64030 ,05031 ,04649 ,24518 2,899 161 ,004

Paired Samples Statistics
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Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 INSTRA_mean 6,7593 162 ,86058 ,06761

CLASMAN_mean 6,5432 162 ,90400 ,07103

Pair 2 CLASMAN_mean 6,5432 162 ,90400 ,07103

STUDENG_mean 6,6134 162 ,83682 ,06575

Pair 3 INSTRA_mean 6,7593 162 ,86058 ,06761

STUDENG_mean 6,6134 162 ,83682 ,06575

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

INSTRAVAR 162 6 3 9 6,23 1,412 1,994 ,058 ,191 -,283 ,379

INSTRAEXPL 162 6 3 9 7,28 1,353 1,832 -,302 ,191 -,338 ,379

INSTRAQUE 162 6 3 9 6,95 1,318 1,737 -,238 ,191 ,113 ,379

INSTRASTRA 162 4 5 9 6,65 1,233 1,520 ,122 ,191 -,464 ,379

INSTRARESQUE 162 6 3 9 6,70 1,285 1,651 -,283 ,191 ,354 ,379

INSTRAADJUS 162 6 3 9 6,54 1,483 2,200 -,160 ,191 -,257 ,379

INSTRACOMPRE 162 6 3 9 6,95 1,318 1,737 -,370 ,191 ,503 ,379

INSTRACHALL 162 8 1 9 6,75 1,388 1,926 -,508 ,191 1,268 ,379

INSTRA_mean 162 4,50 4,50 9,00 6,7593 ,86058 ,741 -,247 ,191 ,102 ,379
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CLASMANDISRBEHAV 162 6 3 9 6,30 1,328 1,763 -,238 ,191 ,006 ,379

CLASMANRULE 162 8 1 9 6,86 1,161 1,348 -1,154 ,191 4,877 ,379

CLASMANCALM 162 8 1 9 6,42 1,456 2,121 -,566 ,191 ,851 ,379

CLASMANMANAG 162 6 3 9 6,43 1,290 1,663 -,077 ,191 -,116 ,379

CLASMANRUIN 162 6 3 9 6,26 1,526 2,330 -,362 ,191 -,133 ,379

CLASMANDEFIA 162 8 1 9 6,26 1,477 2,181 -,316 ,191 ,429 ,379

CLASMANEXPBEHAV 162 6 3 9 6,60 1,353 1,831 -,225 ,191 ,075 ,379

CLASMANROUT 162 6 3 9 7,21 1,455 2,117 -,360 ,191 -,420 ,379

CLASMAN_mean 162 5,75 3,25 9,00 6,5432 ,90400 ,817 -,381 ,191 ,977 ,379

STUDENGBELIEV 162 4 5 9 7,15 1,035 1,071 ,107 ,191 ,709 ,379

STUDENGVALU 162 6 3 9 6,49 1,501 2,252 -,172 ,191 -,253 ,379

STUDENGNMOTIV 162 6 3 9 6,65 1,367 1,867 -,004 ,191 -,387 ,379

STUDENGFAMHELP 162 8 1 9 5,93 1,563 2,442 -,232 ,191 -,017 ,379

STUDENGUNDERST 162 6 3 9 6,51 1,160 1,345 -,693 ,191 ,959 ,379

STUDENGCRITIC 162 8 1 9 6,46 1,370 1,878 -,560 ,191 1,385 ,379

STUDENGCREATIV 162 6 3 9 7,32 1,279 1,635 -,297 ,191 ,015 ,379

STUDENGDIFFIC 162 8 1 9 6,40 1,411 1,992 -,568 ,191 ,978 ,379

STUDENG_mean 162 5,00 3,50 8,50 6,6134 ,83682 ,700 -,595 ,191 1,018 ,379

GENERAL_mean 162 4,92 3,75 8,67 6,6386 ,76164 ,580 -,475 ,191 1,326 ,379

Valid N (listwise) 162


