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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθπαηδεπηηθήο κνπ θαξηέξαο αιιά θαη απφ ηα ρξφληα ηεο «άηππεο 

καζεηείαο» κνπ ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είρα αληηιεθζεί εκπεηξηθά φηη νη δεμηφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο επεξεάδνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Σν  επηζηεκνληθφ κνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελδερφκελε ζπζρέηηζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα αζθνχλ νη ηθαλφηεηεο  ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζηελ αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ελεξγνπνηήζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

«πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» .   

ηε ζπλέρεηα θαη ελψ ππεξεηνχζα πιένλ σο ρνιηθή χκβνπινο παξαθνινχζεζα ην 

εηήζην Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ΑΠΑΗΣΔ 

φπνπ, αθνχ κειέηεζα θαη εμαζθήζεθα ε ίδηα, δηαπίζησζα φηη νη δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο 

θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο απνηεινχλ παξάγνληεο   πνπ επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. εκαληηθφηεξε φκσο ήηαλ ε δηαπίζησζή κνπ φηη νη ηθαλφηεηεο απηέο κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ θαη κπνξνχλ λα βειηηψλνληαη δηαξθψο, κε ηελ θαηάιιειε  εθπαίδεπζε  θαη 

εμάζθεζε.   

Αθεηεξία γηα άκεζε  παξαηήξεζε  ησλ  ελδερφκελσλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ελλνηψλ απηψλ κε 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή κνπ ελαζρφιεζε θαη ε εκπεηξία πνπ 

απέθηεζα απφ ηελ εκπινθή κνπ ζηελ εηήζηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζην πξφγξακκα 

Αηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ «Βήκαηα γηα ηε Εσή» ζε λεπηαγσγεία ηεο πεξηθέξεηάο 

κνπ απφ ηελ πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή ζην Ν. Βνησηίαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2009  έσο θαη ζήκεξα,  

φπνπ ππεξεηψ ζην Ν. Αηηηθήο.  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πνξείαο, πνιχηηκε ππήξμε ε 

ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο Βαζίιεην Κνχηξα, 

Καζεγεηή Αγσγήο Τγείαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζσ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηελ επίδξαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   
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  Οθείισ ινηπφλ πνιιέο επραξηζηίεο ζηνλ θ. Βαζίιεην Κνχηξα, επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηηο πνιχηηκεο θαηεπζχλζεηο, παξεκβάζεηο θαη 

ζπκβνπιέο ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Ζ δηαθξηηηθή ηνπ παξνπζία 

θαη ε ζπλερήο ελζάξξπλζε ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ  

δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.  

ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θ. Κπξηάθν Αζαλαζίνπ, θαη θα. Άξηεκηο 

Γηψηζα,  ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηηο νμπδεξθείο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ.  

Δπίζεο επραξηζηψ πνιχ, ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο επηηξνπήο θ. Παλαγηψηε 

Παπαθσλζηαληίλνπ, θ. Αλδξέα Μπξνχδν, θα Δπαγγειία Καξαγηαλλνπνχινπ θαη θα Γεσξγία 

Παπαλησλίνπ γηα ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα πνιχηηκα ζρφιηά ηνπο γη΄ απηήλ. 

Δίλαη αιήζεηα φκσο, φηη δελ ζα είρα νινθιεξψζεη απηή ηελ πεξηπεηεηψδε πνξεία αλ δελ 

είρα ζπλαληήζεη ηε Νάληηα Κνπξκνχζε, ζπγγξαθέα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βήκαηα γηα ηε Εσή» 

θαη αγαπεκέλε θίιε, ε νπνία ππήξμε πξαγκαηηθή ζπλνδνηπφξνο ζε απηή ηελ αλαδήηεζε.   

Έλα επραξηζηψ είλαη ιίγν. 

     Γηα ηε ζεκαληηθή ηεο ζπλεηζθνξά, επραξηζηψ θαη ηελ θ. Υαξά Σδαβάξα, ε 

νπνία αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο 

απηήο. 

Θα ήζεια επίζεο λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

γλψξηζα θαη ζπλεξγάζηεθα απφ ηε ζέζε ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ απφ ην 2007 έσο ζήκεξα 

γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε δεκηνπξγηθή αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ζε θιίκα 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο.   

Σειεπηαία αιιά ηδηαίηεξα, ζέισ λα επραξηζηήζσ ην γην κνπ γηα ηελ απνδνρή θαη ηε  

ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίπνλεο απηήο πξνζπάζεηαο.  

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Αθιεπωμένη ζηη μνήμη ηος παηέπα μος  

πος μος δίδαξε αθόπςβα ηην αξία ηηρ επιμονήρ και ηηρ πποζπάθειαρ. 
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 ΔΗΑΓΧΓΖ 

«Γηαηί  θάπνηνη  εθπαηδεπηηθνί επηηπγράλνπλ ηε  ζπλερή 

ελίζρπζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ,  ηνλ θαζνξηζκό πςειώλ 

ζηόρσλ γ ηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ επηδίσμε ησλ ζηόρσλ απηώλ ζε  

ζπζηεκαηηθή βάζε,  ελώ θάπνηνη  άιινη  δελ κπνξνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζη ηο πξνζδνθίεο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί θαη  

ηε ίλνπλ λα θαηαξξεύζνπλ ππό ην βάξνο ηνπ θαζεκεξηλνύ άγρνπο; ».  

ίγνπξα νη αηηίεο είλαη πνιιέο θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε εμσγελείο φζν θαη κε 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Χζηφζν ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ε πεπνίζεζε ηνπο πσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αγσγήο  θαη ηεο κάζεζεο, ζεσξείηαη κηα απφ απηέο θαζψο 

έρεη απνδεηρζεί φηη επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ίδησλ θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπο (Klassen et al., 2009).   

Έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ αλαδείμεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ 

ηνπο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ κέζα ζηελ 

ηάμε (Pajares 1992, ζει. 326) αιιά θαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ (Klassen, Bong, Usher, Chong, 

Huan, Wong, &Georgiou, 2009; Tchannen-Moran&Woolfolk Hoy, 2001, 2002). 

Πέξαλ απηψλ, έρεη θαλεί φηη ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ φρη 

κφλν σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζή ηνπο 

(Ashton&Webb, 1986) αιιά θαη σο πξνο ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο (Caprara et 

al., 2006). 

Δίλαη φκσο ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηα επαγγεικαηηθή 

πξνδηάζεζε πνπ θάπνηνη ηελ έρνπλ θαη θάπνηνη άιινη φρη;  Τπάξρνπλ παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ βειηηψζνπλ;  Καη πνηνη παξάγνληεο είλαη απηνί; Πξφθεηηαη 

γηα παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο θαη νη δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ançel, 2006, Braun, Cheang & Shigeta,  2005, Σζίηζαο, 

2009, Gordon, 2008, Weger, Castle & Emmett, 2010, McGilton et al. 2006);    

Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηέηνηνπο  

παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ; 

 ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ  εξσηεκάησλ  ζθνπεχεη  λα ζπλεηζθέξεη ε 

παξνχζα δηαηξηβή ε νπνία  αθνξά ηελ κειέηε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηεξεχλεζε πηζαλήο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ 
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ελζπλαίζζεζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Δπηπιένλ ε παξνχζα 

έξεπλα κέζσ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δηεξεπλά,  απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ - κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ - θαη ζην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

απμήζνπλ ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη‘ επέθηαζε 

ζα βειηηψζνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.  

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο δηεξεπλάηαη επίζεο ε ζπζρέηηζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, χπαξμε παηδηψλ, επίπεδν ζπνπδψλ) θαη εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο  (ηφπνο ηνπ ζρνιείνπ, αλ εξγάδνληαη ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν, 

εξγαζηαθφ σξάξην, ηχπνο εξγαζίαο, βαζκίδα εξγαζίαο, έηε πξνυπεξεζίαο, 

αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε, χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ππνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο).  

Ζ δηαηξηβή  απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα:  

ην Πξψην Κεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή πηπρή ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο πνπ 

αλέπηπμε ν Albert Bandura θαη παξνπζηάδνληαη νη πεγέο θαη νη επηδξάζεηο πνπ 

αζθεί ε ρακειή ή ε πςειή αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζπλαίζζεκα, ζηε 

ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. 

ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ αλέδεημαλ εξεπλεηηθέο 

κειέηεο κε ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

εθδειψλνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο θαη κε ηε δέζκεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ην επάγγεικά ηνπο. 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο,εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ θιηκάθσλ απηψλ θαη επηζεκαίλνληαη νη ελλνηνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ 

ηεο αληηιεπηήο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ηεο 

αηνκηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα δχν 

έλλνηεο πνπ ελψ δηαθέξνπλ, ηαπηφρξνλα είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελεο.  

Ζ έλλνηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε αθαδεκατθή θαη ε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαζψο επίζεο θαη ε δηάθξηζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζην 

επαγγεικαηηθφ θαη ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Παξνπζηάδνληαη επίζεο 

επξήκαηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι ηνπ «θαινχ» ε 

«θαθνχ» εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηε κάζεζε, ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο.  

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαη νη βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ Μνληέινπ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ «Ζ Σάμε θαη ην ρνιηθφ Πιαίζην  (The Classroom and School 

Context-CSC)».   

ην Γεχηεξν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζα απφ 

κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ νξηζκψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ηεο έρνπλ  απνδψζεη νη εξεπλεηέο πνπ ηε κειεηνχλ. ηελ 

επφκελε ελφηεηα, πεξηγξάθνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί 

γηα ηελ πνιπδηάζηαηε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο. ηε ζπλέρεηα, νξηνζεηείηαη 

ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά 

επξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο κηα απαηηνχκελε 

εθπαηδεπηηθή δεμηφηεηα ε νπνία πξνάγεη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο. Αθνινπζεί ε ελφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ηεο έλλνηαο,     

απφ ην 1949 πνπ θαηαζθεπάζηεθε ε πξψηε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ελψ θαηαγξάθνληαη νη αδπλακίεο θαη νη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί.  

ην Σξίην Κεθάιαην, πεξηιακβάλεηαη ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο 

αθξφαζεο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο. ηελ 

ελφηεηα απηή, αλαθέξνληαη νη ηχπνη, νη νξηζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο αθξφαζεο 

φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ελψ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε 

δηαηχπσζεο νξηζκψλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο αθξφαζεο, 

ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα φπσο ιφγνπ ράξηλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Αθνινπζεί ελφηεηα πνπ εηζάγεη ζηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη 

παξαηίζεληαη νξηζκνί θαη αλαθνξέο γηα ηε ζπζρέηηζή ηεο κε εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε κε έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη θιίκαθεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ηεο κέξνπο ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα: 

ην Σέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία θαη παξνπζηάδνληαη ν 

ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο 
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ηαπηφηεηαο ηεο έξεπλαο, ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αλάιπζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε α) ηεο Απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, β) ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη 

γ) ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ δηαδηθηπαθή, πνζνηηθή, παλεζληθή, 

ζπγρξνληθνχ ηχπνπ. Σν Γείγκα  απνηέιεζαλ 3955 εθπαηδεπηηθνί, ήηνη 1108 

άλδξεο θαη 2847 γπλαίθεο, πξσηνβάζκηαο (λεπηαγσγνί θαη δάζθαινη), 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε κέζε ειηθία ηα 43,3 έηε. 

ην Πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη βαζκνινγίεο 

ζηηο θιίκαθεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο κε δεκνγξαθηθά θαη άιια 

ζηνηρεία. 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εκθάληζαλ ρακειφηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε «Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» θαη ζηε «Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο» απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ φζνη είραλ κφλν βαζηθέο ζπνπδέο 

παξνπζίαζαλ ρακειφηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε «Υξήζε δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ» θαη ζηελ «Δλεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ». Οη Γηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζεκείσζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε «Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο» 

θαη ζηελ «Δλεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ». 

Ζ αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη ζηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, πςειφηεξε επίδνζε 

(p<0,001) είραλ νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο πςειφηεξεο 

ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθέο), νη Γηεπζπληέο θαη  νη πξντζηάκελνη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, εθείλνη πνπ δελ είραλ ζηελ ηάμε 

ηνπο καζεηέο κε δπζθνιία ζηελ νκηιία θαη θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, εθείλνη πνπ 

είραλ επηκνξθσζεί ζε πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο, φζνη είραλ 

απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη δεμηνηήησλ 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη εθείλνη πνπ δήισλαλ φηη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο 

ρνιηθνχο ηνπο πκβνχινπο. 

ην Έθην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ εξκελεία ησλ  απνηειεζκάησλ 

θαη ζρνιηάδνληαη επξήκαηα αλάινγσλ κειεηψλ. 

ην Έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη ζε 

Γεμηφηεηεο  ελζπλαίζζεζεο θαη  ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο ή κέζσ κεηεθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, αιιά θαη ε 

ελίζρπζε ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ φπσο απηφο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, 

θαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  Οη θνξείο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζα 
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πξέπεη λα εληνπίζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

απμάλνπλ ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχζζεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο έλα γφληκν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (Self-Efficacy) 

 

1.1.Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα - Οξηζκφο 

«Η αληηιακβαλόκελε απην-απνηειεζκαηηθόηεηα νξίδεηαη σο νη εθηηκήζεηο 

ηνπ αηόκνπ όζνλ αθνξά ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ λα νξγαλώλεη θαη λα επηηειεί κηα 

ζεηξά δξάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηύπν επηηεύγκαηνο»  

(Bandura, 1986, ζει. 391). 

Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ 

θνηλσληθφ-γλσζηηθή ζεσξία (social-cognitive theory), πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Albert Bandura. Ζ θνηλσληθφ-γλσζηηθή ζεσξία πξεζβεχεη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ 

έθεζε ηφζν ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο φζν θαη ζηε ζθφπηκε 

αλαδήηεζε ζρεδίσλ δξάζεο, θαη φηη απηή ε αιιειεπίδξαζε θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη νδεγνχλ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάζηεθε 

«ηξηαδηθή ακνηβαία αηηηφηεηα». Ζ ακνηβαία αηηηφηεηα είλαη έλα πξφηππν 

πνιιαπιήο θαηεχζπλζεο πνπ πξνηείλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 

αλζξψπνπο θαζηζηά ηε ζπκπεξηθνξά σο ην απνηέιεζκα ηξηψλ 

αιιεινζρεηηδφκελσλ δπλάκεσλ: α) ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ, β) ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απηήο θαζαπηήο θαη γ) εζσηεξηθψλ πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ, 

φπσο είλαη νη γλσζηηθέο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη νη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Απηή ε ηξηαδηθή ζρέζε θαζνξίδεη ηη  απνθαζίδεη θάπνηνο λα πηζηέςεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ελψ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηηο επηινγέο πνπ θάλεη αιιά θαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Σν άηνκν δελ είλαη πξντφλ νχηε ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ νχηε ηεο βηνινγίαο ηνπ, αιιά ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο 

έθδειεο ή άδειεο θαη ηεο ησξηλήο ή πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Bandura, 

1982a, 1982b, 1982c, 1986, 2001). Με άιια ιφγηα, κπνξεί λα θαζνξίδεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά θαζνξίδεηαη θαη απφ απηφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Bandura (2001, ζει. 1), «ε ηθαλφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ πάλσ ζηε 

θχζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο απνηειεί ην πξσηεχνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο». 
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Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή πηπρή ηεο 

θνηλσληθφ-γλσζηηθήο ζεσξίαο (Bandura, 1997) θαη ζπληζηά κηα έλλνηα, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ην θαηά πφζν θαιά πηζηεχεη θάπνηνο φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη 

έλα έξγν, πνπ  απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα λα αληεπεμέιζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο (Bandura, 1982). Ζ 

αλζξψπηλε δξάζε επεξεάδεηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πνπ φια καδί 

νξηνζεηνχλ ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο αηφκνπ (Maddux, 1991; Schunk, 

1991, 1993, 1995). Δίλαη θπζηθφ, ινηπφλ, νη άλζξσπνη λα αηζζάλνληαη 

κεγαιχηεξε άλεζε ζην λα δηεθπεξαηψζνπλ έλα δεδνκέλν έξγν, εάλ ζεσξνχλ φηη 

κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ζε απηφ ην έξγν· αληίζεηα, φηαλ ακθηβάιινπλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο ή θνβνχληαη γηα ην  απνηέιεζκα, ηφηε ηα θίλεηξά ηνπο είλαη 

ζαθψο κεησκέλα θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο πεξηνξηζκέλε (Bandura, Reese, 

&Adams, 1982).  

ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ν Bandura ππνζέηεη 

φηη νη πξνζδνθίεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζνξίδνπλ εάλ ζα 

αθνινπζεζνχλ ζπληειεζηηθέο δξάζεηο, πφζε πξνζπάζεηα ζα δαπαλεζεί θαη πφζν 

θαηξφ ζα δηαηεξεζεί απηή ε πξνζπάζεηα θάησ απφ εκπφδηα θαη απνηπρίεο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία θαη ηελ έξεπλα, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θάλεη ηε 

δηαθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνλ ηα η , 

αηζζάλν λ ηα η  θαη ελεξγν χλ . Χο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ζπλ α ηζζήκαην ο , ε 

ρακειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο, θαη 

ηελ απφγλσζε (π.ρ., Bandura, Pastorelli, Barbaranelli, &Caprara, 1999; Blazer, 

2002; Hermann&Betz, 2004; Kvedere, 2014; Maciejewski, Prigerson, &Mazure, 

2000; McFarlane, Bellissimo, &Norman, 1995; Mills, Pajares, &Herron, 2006; 

Muris, 2002; Rudy, Davis, &Matthews, 2014; Smith&Betz, 2002, θ.ά.). Χο πξνο 

ηελ έλλνηα ηεο ζθέςεο , κηα ηζρπξή αίζζεζε επάξθεηαο γηα ηνλ εαπηφ 

δηεπθνιχλεη ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηδφζεηο ζε κηα ζεηξά  απφ ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πνηφηεηαο ζηε ιήςε  απνθάζεσλ θαη ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο (Schwarzer & Hallum, 2008). Άηνκα κε ρακειή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, θαη θνπβαινχλ απαηζηφδνμεο 

ζθέςεηο γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (Connolly, 

1989; Rudy, Davis, &Matthews, 2012; Rudy, May, Matthews, &Davis, 2013), 
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αλεμάξηεηα  απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Schwarzer, Bäßler, 

Kwiatek, Schröder, &Zhang, 1997). ζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξ ηθν ξά  νη 

πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη ζεκαληηθφηεξνη δηακεζνιαβεηέο ηεο, θπξίσο σο πξνο 

ηελ αιιαγή  ηεο.  

Οη εξγαζίεο ηνπ Bandura, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ 

δεθαεηηψλ, ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ππεξαζπίδνπλ ηελ ηδέα φηη ε πίζηε 

ζηηο δπλαηφηεηέο καο έρεη ζεκαληηθφηαηεο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά καο, ηα 

βαζηθά θίλεηξά καο, θαη ηειηθά ζηελ επηηπρία ή ηελ  απνηπρία καο (Bandura, 

1982a, 1982b, 1982c, 1986, 1993, 1996, 1997). Ο Bandura, ζε γεληθέο γξακκέο, 

ζεψξεζε φηη νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβάιινπλ αιιά θαη ην πψο ζα ηελ θαηαλείκνπλ, ζχκθσλα κε ηα  

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπλ λα έρνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, «ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκε ζε ζρέζε κε ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο παξά ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο» 

(Bandura, 1986, ζει. 129). 

Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα επηδξά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δξάζεο, 

επεηδή νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Σν επίπεδν ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο παξαθηλεηηθφο ή  απνηξεπηηθφο παξάγνληαο. Σα άηνκα κε 

πςειή απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα επηιέγνπλ λα εθηεινχλ πην ελδηαθέξνπζεο, πην 

απαηηεηηθέο θαη πην δχζθνιεο εξγαζίεο (π.ρ., Bandura, 1986, 1989, 1997, 2006a; 

Bandura&Locke, 2003; Bellini, IsoniFilho, deMouraJunior, &deFariaPereira, 

2016; Feldman&Kubota, 2015; Fenning&May, 2013; Honicke&Broadbent, 

2016; Pajares&Graham, 1999; Schwarzer, 1992, θ.ά.).  

Πην αλαιπηηθά, ηα άηνκα κε πςειή απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα ζέηνπλ 

ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξνπο ζηφρνπο θαη εκκέλνπλ ζε απηνχο. ηαλ 

μεθηλνχλ κία δξάζε, ηα άηνκα κε πςειφηεξε απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπο, απφ εθείλνπο κε ρακειφηεξε απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα. ηαλ 

ζπκβνχλ νπηζζνδξνκήζεηο ή θαη  απνηπρίεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαθάκπηνπλ 

γξεγνξφηεξα θαη λα δηαηεξνχλ ηε δέζκεπζή ηνπο απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. 
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Ζ πςειή απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα επηηξέπεη, επίζεο, ζηα άηνκα λα επηιέγνπλ 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα εμεξεπλνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα δεκηνπξγνχλ λέεο 

θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηξέθνπλ 

ακθηβνιία γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ κφλα ηνπο. 

Γελ βξίζθνπλ λφεκα αθφκα θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζηφρνπ, εάλ ζεσξνχλ φηη 

δελ έρνπλ φ, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα πεηχρνπλ (Schwarzer & Hallum, 2008). 

Ζ αλαγθαία δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη άιισλ 

ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ πηπρψλ ηνπ - φπσο ε 

απηνεθηίκεζε (self-esteem), ε απην-αληίιεςε (self-perception), ην θέληξν 

ειέγρνπ (locus of control) θ.ν.θ.-, έγθεηηαη ζηα αθφινπζα ηξία ζεκεία:  

a. ε απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη κηα εζσηεξηθή     

απφδνζε (π.ρ.,  «Δγψ είκαη ε αηηία ηεο δξάζεο»),  

b. είλαη πξνζδνθψκελε, αλαθεξφκελε ζε κειινληηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, θαη 

c.  είλαη κηα ιεηηνπξγηθή δνκή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηή ε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία είλαη αξθεηά θνληά ζηελ θξηηηθή 

ζπκπεξηθνξά, φληαο έηζη κία θαιή έλδεημε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Schwarzer & Hallum, 2008). 

Ζ αίζζεζε επάξθεηαο ηνπ αηφκνπ, ε απην- απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, 

αλαπηχζζεηαη απφ πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο πεγέο, νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 1 - Πεγέο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

1) Έκπξαθηεο εκπεηξίεο επάξθεηαο. Απφ φ,ηη θάλνπκε, απνθηνχκε 

πξνζσπηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Μαζαίλνπκε δειαδή, απφ 

πξψην ρέξη, πφζν απνηειεζκαηηθνί είκαζηε ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

πεξηβάιινληφο καο. 

2) Δκπεηξίεο κέζσ ηξίησλ. Παξαηεξψληαο «παξφκνηνπο άιινπο» 

λα δξνπλ, πείζνπκε ηνλ εαπηφ καο φηη ίζσο κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη εκείο 

ηηο ίδηεο πξάμεηο. Δπίζεο, ηζρχεη θαη ην αληίζεην. 

3) Λεθηηθή πεηζψ. Ζ πεηζψ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν λα πηζηέςεη 

φηη είλαη ηθαλφ  λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο θαη λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή 

ηνπ. 

4) σκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο  απνηεινχλ πεγή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. ζν 
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πξνβάιινπκε κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο σο αηφκνπ πνπ δελ κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη θαη πνπ θνβάηαη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, ηφζν πξνάγνπκε ηελ 

πηζαλφηεηα απηήο αθξηβψο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, εάλ ζαπκάδνπκε 

κνληέια πνπ είλαη «βξάρνη ςπρξαηκίαο», απηή ε ζπκπεξηθνξά κεηψλεη ηελ 

ηάζε καο πξνο κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ καο αθηλεηνπνηεί (π.ρ. 

έληνλνο θφβνο, αγσλία, θιπ). 

Πεγή: Elliott et al., (2008, ζ. 296). 

 

 

1.2. Απην-απφαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Teachers’ Self-

Efficacy)  

χκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή ζεσξία (social cognitive theory) 

ηνπ Albert Bandura, νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

αλαθέξνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θέξεη ζε 

πέξαο θαη κε επηηπρία κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία δξάζεο (Bandura, 1986, 1993, 

1997, 2002, 2006a).  Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αμηφινγνο αξηζκφο εξεπλψλ 

έρεη θαηαδείμεη φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα 

αλζξψπηλα επηηεχγκαηα ζε κηα επξεία πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο (Bandura, 1997).  

Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε φιν ηνλ θφζκν ηειεπηαία έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά     

απφ λέεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ  απφ ηνλ απμαλφκελν θφξην εξγαζίαο 

θαη ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη (Klassen, Bong, 

Usher, Chong, Huan, Wong, & Georgiou, 2009). Δπηπιένλ, νη ξαγδαίεο 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη νδεγνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηηέιεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο (Wolters & Daugherty, 2007). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δειαδή ε πεπνίζεζε ηνπο πσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αγσγήο  θαη ηεο κάζεζεο, έρεη  απνδεηρζεί φηη επηδξά βαζηά ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ ίδησλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο (Klassen et al., 2009). Ο Pajares (1992, 
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ζει. 326) κίιεζε γηα «ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, ηε ιήςε  απνθάζεσλ, αιιά θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ κέζα ζηελ ηάμε». Ζ πεπνίζεζε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία 

απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν, επεξεάδνληαο 

ελ πνιινίο ηφζν ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπο (π.ρ., Caprara, 

Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006; Knoblauch& Hoy, 2008; Kurt, Güngör, 

&Ekici, 2014; Peterson, Rubie-Davies, Osborne, & Sibley, 2016; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran &Woolfolk Hoy, 2001, θ.ά.) φζν θαη ηε 

δέζκεπζε ησλ ίδησλ απέλαληη ζηε δνπιεηά ηνπο (Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ αλακέλνπλ λα επηηχρνπλ ζεηηθά  

απνηειέζκαηα κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο είλαη πηζαλφλ λα θαηαβάιινπλ 

κηθξφηεξε πξνζπάζεηα φηαλ ηνπο δηδάζθνπλ θαη ηνπο δίλνπλ νδεγίεο· ηείλνπλ λα 

παξαηηνχληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα κε ην πνπ ζπλαληνχλ ηα πξψηα ζεκάδηα 

δπζθνιίαο· αθφκε θη αλ γλσξίδνπλ δηδαθηηθέο/πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο καζεηέο, εληνχηνηο δελ 

ηηο εθαξκφδνπλ (Tschannen-Moran&Woolfolk Hoy, 2007). 

ην ζεκείν απηφ, έρεη ελδηαθέξνλ λα παξνπζηαζηεί ην εξψηεκα πνπ 

ζέηνπλ νη Schwarzer θαη Hallum (2008, ζει. 154): «Γηαηί  θάπνηνη  

εθπαηδεπηηθνί  επηηπγράλνπλ ηε  ζπλερή ελίζρπζε ησλ επηηεπγκάησλ  

ησλ καζεηώλ,  ηνλ θαζνξηζκό πςειώλ ζηόρσλ γ ηα  ηνλ εαπηό ηνπο  

θαη  ηελ επηδίσμε ησλ ζηόρσλ απηώλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε,  ελώ 

θάπνηνη  άιινη δελ κπνξνύλ λα αλη απνθξηζνύλ ζη ηο πξνζδνθίεο πνπ  

ηνπο έρνπλ επηβιεζεί  θαη  ηε ίλνπλ λα θαηαξξεύζνπλ ππό ην βάξνο 

ηνπ θαζεκεξηλνύ άγρνπο; ».  

ίγνπξα νη αηηίεο γηα ην θαηλφκελν απηφ είλαη πνιιέο, κε ηελ 

αληηιακβαλφκελε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κία 

ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή πξνδηάζεζε λα είλαη κηα  απφ απηέο (Burke, 

Greenglass, & Schwarzer, 1996; Caprara, Barbaranelli, Borgogni, &Steca, 2003; 

Schwarzer & Hallum, 2008; Schwarzer, Schmitz & Tang, 2000; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007, 2010; Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy&Hoy, 1998). Μάιηζηα, 

ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ηα άηνκα 
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πνπ ζπνπδάδνπλ θαη πξνεηνηκάδνληαη λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί ζα εηζέξζνπλ 

ηειηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ή ζα ηα παξαηήζνπλ (Pfitzner-Eden, 2016). Δπίζεο, έρεη βξεζεί λα επεξεάδεη θαη 

ηελ επίδνζή ηνπο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπο αζθήζεσλ (Fackler & Malmberg, 2016; Hascher & Hagenauer, 

2016). 

ζνλ αθνξά ζηελ επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα  

απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ έρνπλ θαηαδείμεη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο 

δηαδξακαηίδεη θαη ε δηθή ηνπο απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (π.ρ., Altun&Erden, 

2013; Chularut & DeBacker, 2004; DiGiunta, Alessandri, Gerbino, Kanacri, 

Zuffiano, &Caprara, 2013; Ghaleb, Ghaith, &Akour, 2015; Hampton & Mason, 

2003; Komarraju & Nadler, 2013; Lee, Lee, &Bong, 2014; Multon, Brown, 

&Lent, 1991; Pajares & Schunk, 2001; Pajares, Britner, &Valiante, 2000; 

Schunk, 1995; Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons, 1992; Zuffianò, 

Alessandri, Gerbino, Kanacri, DiGiunta, Milioni, & Caprara, 2013, θ.ά.).   Chung 

& Elias, 1996; Dolzan, Sartori, Charkhabi, &De Paola, 2015; Forrest-Bank & 

Jenson, 2015; Ludwig & Pittman, 1999). κσο, ππάξρνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απμαλφκελεο ελδείμεηο φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηέρεη θη εθείλε έλαλ ξφιν θιεηδί θαη επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε πςειή αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

ηδίνπ αηζζήκαηνο θαη ζηνπο καζεηέο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(Ross, Hogaboam-Gray, & Hannay, 2001; Schiefele & Schaffner, 2015).  

πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε πςειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα επίδνζεο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ελψ θαίλεηαη λα επηδξά επίζεο ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ ελζνπζηαζκφ, ζηε δέζκεπζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran & 

WoolfolkHoy, 2001; Wolters & Daugherty, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειά 
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επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, αληίζεηα, αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ  απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο 

καζεηψλ, είλαη απαηζηφδνμνη σο πξνο ηε κάζεζή ηνπο, βηψλνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Bandura, 1997; Caprara, Barbaranelli, Borgogni & Steca, 2003; 

Caprara, Barbaranelli, Borgogni, Petitta, & Rubinacci, 2003; Caprara, 

Barbaranelli, Steca & Malone, 2006; Klassen & Chiu, 2010; Skaalvik & 

Skaalvik, 2010; Lee, Dedrick & Smith, 1991). 

Ζ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη 

φπσο έρεη  απνδεηρζεί, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή  απφδνζε ζε έλα κεγάιν εχξνο εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ (Collie, 

Shapka, Perry, &Martin, 2015; Judge, Thoresen, Bono&Patton, 2001; Moè, 

Pazzaglia, & Ronconi, 2010; Wang, Hall, & Rahimi, 2015) θαη ζεσξείηαη βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δνπιεηά κε ηα παηδηά (Caprara et al., 2003). Ζ εμεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηεο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζα δψζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο  

απφδνζε θαη θαη‘ επέθηαζε γηα ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα θαη ηε καζεζηαθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ (Klassen et al., 2009). 

Παξφιν πνπ –φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ- ε κειέηε ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζην 

παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε δηάθνξνπο παξάγνληεο έρεη 

θαηαιάβεη ζεκαληηθφ φγθν εξεπλψλ, σζηφζν, απηφ πνπ δελ έρεη δηεξεπλεζεί 

επηζηακέλσο, είλαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα 

δηδαρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεμηφηεηεο ησλ ελειίθσλ φπσο 

ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε ελζπλαίζζεζε, έρεη θαλεί φηη κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ κέζσ ζρεδηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ (Ançel, 2006, 

Braun, Cheang & Shigeta,  2005, Σζίηζαο, 2009, Gordon, 2008, Weger, Castle & 

Emmett, 2010, McGilton et al. 2006) θαη ελδερνκέλσο, εάλ βξεζεί φηη 

ζπζρεηίδνληαη θαη κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα 

κπνξνχζαλ θαη λα ηε βειηηψζνπλ. 
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Ζ παξνχζα κειέηε, έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

παξαπάλσ δεμηνηήησλ κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζην 

ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζή ηεο. 

 

1.3. Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

Οη δηαθξαηηθέο ζπγθξίζεηο είλαη ρξήζηκνη «θαηαζθεπαζηέο ζεσξηψλ», 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Marsh θαη Hau (2004, ζει. 59), αθελφο 

επεηδή παξέρνπλ ζηνπο εξεπλεηέο κία πνιχηηκε βάζε επξεκάησλ γηα λα 

εμεηάζνπλ ηελ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα θαη ηε γελίθεπζε ησλ κεηξήζεψλ ηνπο, 

ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ ηνπο θαη αθεηέξνπ, επεηδή απηέο νη ζπγθξίζεηο 

πξνζθέξνπλ έλαλ ηξφπν λα εμεηαζηεί ε θαζνιηθφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ δνκψλ 

θαη κεηξήζεσλ (Triandis, 1996, ζε Klassen et al., 2009). 

Ζ ζχγθξηζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη δνκέο παξέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο έρεη βξεζεί φηη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ 

παξαηεξνχληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη.  Με ηε ζεηξά ηνπο,  νη δηαθνξέο ζηα 

πεξηβάιινληα θαη ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο 

(Klassen et al., 2009). ε απηφ ην θιίκα θηλνχληαη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ 

Ho θαη Hau (2004), νη νπνίνη ζπλέθξηλαλ Κηλέδνπο θαη Απζηξαινχο δαζθάινπο 

σο πξνο ηελ αίζζεζε ηεο δηδαθηηθήο επάξθεηάο ηνπο. Άιιε κειέηε έδεημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί Δπξσπατθψλ δνκψλ φπσο π.ρ. είλαη ε Κχπξνο, θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πην ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ φ,ηη νη 

ζπλάδειθνί ηνπο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη λα επηιέγνπλ ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απφ φ,ηη εθείλνη, ελψ θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο 

(Zembylas & Papanastasiou, 2004). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Αλαηνιηθή Αζία (π.ρ. 

Κίλα, Νφηηα Κνξέα) πεξηέγξαςαλ δηαθνξεηηθή θαζεκεξηλή εξγαζηαθή εκπεηξία 

ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ή ηεο Μεγάιεο 
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Βξεηαλίαο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο, ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην 

επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο (Halpin, 2010, 2014; Preus, 2007; Yeom & 

Ginsburg, 2007). Δπηπιένλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα  απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ησλ Schwarzer θαη Hallum (2008), νη νπνίνη ζπλέθξηλαλ ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλάκεζα ζε δαζθάινπο     

απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε πξία αλαδεηθλχνληαο ην εμήο παξάδνμν: ελψ νη 

δάζθαινη ζηε πξία έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

εληνχηνηο έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο Γεξκαλνχο δαζθάινπο (Schwarzer & Hallum, 2008). Σν εχξεκα απηφ ζα 

κπνξνχζε λα  απνδνζεί ζε έλα βαζκφ θαη ζηελ χπαξμε έληνλσλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, νη νπνίεο επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

έλλνηαο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξ‘ φιν πνπ ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο θαζνιηθφο θαη έγθπξνο 

παξάγνληαο, πνπ επεξεάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, 

εληνχηνηο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πεξηνξηζκέλε έξεπλα «ζρεηηθά κε ην αλ 

ιεηηνπξγεί κε παξφκνηνπο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο» (Klassen et al., 2009, ζει. 69). 

 

1.4. Αμηνιφγεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Με βάζε ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία,  ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα  

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

Δλψ ε απηναληίιεςε αληαλαθιά ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη είλαη δηακνξθσκέλε κέζα απφ θνηλσληθέο 

ζπγθξίζεηο θαη απην-ζπγθξίζεηο, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη κηα θξηηηθή 

ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα θαηνξζψζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν (Klassen et al., 2009). Οη 

εξεπλεηέο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεσξνχλ πσο νη εξσηήζεηο ζηηο 
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θιίκαθεο αμηνιφγεζήο ηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή "κπνξψ λα θάλσ" θαη 

φρη "ζα θάλσ". «Σν "κπνξψ" είλαη κηα δήισζε ηθαλφηεηαο, ελψ ην "ζα θάλσ" 

είλαη κία δήισζε πξφζεζεο » (Bandura, 2006, ζει. 308). χκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Bandura (1997, 2006b), ε θαηαζθεπή ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθηφο απφ ην λα 

εμεηάδεη είδε εκπνδίσλ πνπ ζα πξέπεη λα ππεξληθεζνχλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

γλψκνλα φηη ε έλλνηα ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην πψο 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζπλεπψο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαηππσκέλεο ζε πξψην πξφζσπν θαη λα πεξηιακβάλνπλ ξήκαηα, φπσο 

«κπνξψ» ή «είκαη ζε ζέζε λα». πλεπψο, ηα εξγαιεία πνπ κειεηνχλ ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά 

κε ην «ηη κπνξεί λα θάλεη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, κε ηηο φπνηεο 

δεμηφηεηεο δηαζέηεη (Bandura, 1997, ζει. 37). 

Αθνινπζψληαο απηή ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Bandura (1997, 2006b), ε 

θαηαζθεπή εξγαιείνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα εμήο ηξία βαζηθά θξηηήξηα:  

a. επεηδή ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα, ηα εξσηήκαηα/πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ξήκαηα φπσο «κπνξψ» ή «είκαη ζε ζέζε λα», πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί ζαθέο φηη αλαδεηψληαη νη κέγηζηεο πξνζδνθίεο, ιφγσ 

ηεο πξνζσπηθήο επάξθεηαο,  

b. ην ππνθείκελν ζε θάζε δήισζε ζα πξέπεη λα είλαη «εγψ», 

δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο είλαη λα αμηνινγεζεί ε ππνθεηκεληθή 

πεπνίζεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαη  

c. θάζε εξψηεκα/πξφηαζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα εκπφδην.  

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Bandura γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, 

έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο (πξνζσπηθήο) απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. κσο, ηα πεξηζζφηεξα  απφ απηά ηα 

εξγαιεία, ζχκθσλα κε ηνπο Skaalvik & Skaalvik (2010),  «είηε δελ κεηξνχλ ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, 

δειαδή δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ θαζεθφλησλ θαη ηηο απαηηήζεηο 
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πνπ αλαηίζεληαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ, είηε δελ αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 

Bandura γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείνπ» (Skaalvik & Skaalvik, 2010, ζει. 1060). 

Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο. Γειαδή, θάπνηνο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ή δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Αιιά 

ππάξρεη, επίζεο, θαη κηα γεληθή αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε πεπνίζεζή ηνπ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληηκεησπίδεη έλα επξχ θάζκα απαηηεηηθψλ ή λέσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ γεληθή 

απην-απνηειεζκαηηθόηεηα ζηνρεχεη ζε κηα επξεία θαη ζηαζεξή αίζζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο επάξθεηαο ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά κηα 

πνηθηιία απφ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Schwarzer, 1992). Αλ ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο γεληθψλ  

απνηειεζκάησλ, φπσο είλαη ε πνηφηεηα δσήο, ην αίζζεκα επεμίαο ή ε ζπλνιηθή 

πξνζαξκνγή θαη ε πγεία, είλαη δηθαηνινγεκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

αληίζηνηρα επξχ κέηξν γεληθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (Schwarzer & 

Hallum, 2008). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξνπλ νη Schwarzer θαη 

Hallum (2008) είλαη ε General Self-Efficacy (GSE) θιίκαθα ησλ Schwarzer θαη 

Jerusalem (1995). 

κσο, ε ζπλάθεηα θαη ε ελλνηνινγηθή νξζφηεηα ηεο γεληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη 

νξζφ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε πεξηβαιινληηθψλ 

εκπνδίσλ ζηελ εμέηαζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (Tschannen-Moran et 

al., 1998). Οη Klassen θαη ζπλ. (2009, ζει. 68), αλαθεξφκελνη ζηνλ ίδην ηνλ 

‗θαηαζθεπαζηή‘ ηεο έλλνηαο, δειαδή ηνλ Bandura (1997), επηζεκαίλνπλ φηη 

«παξφιν πνπ νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αηνκηθή 

ιεηηνπξγία, νη ζεσξεηηθνί επηκέλνπλ φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα δελ έρεη λα 

θάλεη κε αληηιήςεηο εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ, αιιά κε απηναλαθεξφκελεο 

πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα αλαιάβνπλ δξάζε, αθφκα 

θαη φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο». πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηζρπξίδεηαη θαη ν ίδηνο ν Bandura (1997, ζει. 42), «εάλ δελ 

ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα ππεξληθεζνχλ, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα είλαη 
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εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη φινη ζα έρνπλ κηα νκνηφκνξθα πςειή αληίιεςε 

σο πξνο ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα». 

Ζ έξεπλα γηα ηελ απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ μεθίλεζε     

απφ εθπαηδεπηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ RAND 

(Research ANd Development, Ακεξηθαληθή ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ζε πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε)  

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

νπνία δηεξεπλνχζαλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα επεξεάζνπλ ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο (Tschannen-

Moran, Woolfolk Hoy &Hoy, 1998). Ζ θιίκαθα ησλ Gibson θαη Dembo (1984) 

γηα ηε κέηξεζε επίδξαζεο ηεο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επέθηεηλε ηελ θιίκαθα ηνπ RAND θαη  απνηεινχληαλ απφ δχν παξάγνληεο: Ο 

έλαο παξάγνληαο κεηξνχζε ηελ πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία 

(personal teaching efficacy - PTE) θαη αλαθεξφηαλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαία επάξθεηά ηνπο, ελψ ν άιινο παξάγνληαο 

αμηνινγνχζε ηε γεληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία (general teaching 

efficacy - GTE) θαη αλαθεξφηαλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη απφ 

πεξηβαιινληηθά εκπφδηα (Klassen et al., 2009). 

Οη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ θιίκαθα ησλ Gibson θαη Dembo (1984) 

νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θιηκάθσλ, απφ ηηο νπνίεο ε πην δηαθεθξηκέλε 

είλαη ε θιίκαθα "Teachers’ Sense of Efficacy Scale" (TSES), πνπ δεκηνπξγήζεθε     

απφ ηελ Tschannen-Moran θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ην 1998. Αξγφηεξα, νη 

Tschannen-Moran θαη Woolfolk Hoy (2001) δεκηνχξγεζαλ κηα κεγάιε εθδνρή 

ηεο θιίκαθαο κε 24 εξσηήζεηο θαη κηα κηθξή εθδνρή κε 12 εξσηήζεηο, κε ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δχν λα θπκαίλνληαη απφ 0,95 έσο 0,98. Οη 

θαηαζθεπαζηέο εμέηαζαλ κε ιεπηνκέξεηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θιίκαθαο αθελφο κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο κε έλα κεγάιν αξηζκφ αζθνχκελσλ θαη 

ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ γηα λα εληνπίζνπλ ηνπο βαζηθνχο επηκέξνπο 

παξάγνληεο ηεο έλλνηαο, θαη αθεηέξνπ, δηεμάγνληαο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο 

αιιά θαη ζπζρεηίζεηο κε άιιεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Klassen et al., 2009). 
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πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, κε ηα ρξφληα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα 

εξγαιεία γηα λα αμηνινγεζεί ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο ε "Teacher Efficacy Scale" (Gibson & Dembo, 1984), ε "Teacher Self – 

Efficacy Scale" Bandura (Bandura, 1997) θαη ε "Ashton Vignettes" (Ashton, 

Buhr, &Crocker, 1984). Χζηφζν, πνιινί έρνπλ εθθξάζεη ζνβαξέο αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξνχλ 

ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ., Deemer & Minke, 1999; 

Henson, 2001, 2002; Henson, Kogan, & Vacha-Haase, 2001; Tschannen-Moran 

& Woolfok-Hoy, 2001, 2007, θ.ά.).    

Δηδηθφηεξα, νη Tschannen-Moran θαη Woofolk-Hoy (2001), κεηά απφ κηα 

εθηελή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, επεζήκαλαλ ηηο ελλνηνινγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο ησλ εξγαιείσλ απηψλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

μεπεξαζηνχλ απηέο νη αδπλακίεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αλέπηπμαλ έλα 

λέν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηελ T eacher s ‘  Sense  o f E ff icac y Sca le  (TSES, Tschannen-Moran & 

Woofolk-Hoy, 2001). Μεηά θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Bandura (1997), ηνπ 

‗θαηαζθεπαζηή ηεο έλλνηαο‘, νη εξσηήζεηο ηεο TSES έρνπλ επηιεγεί πξνζεθηηθά 

γηα λα ζπιιάβνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, 

κε ηα νπνία έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη ζηα ζρνιεία. Ζ θαηαζθεπή ηεο TSES 

πξνέθπςε απφ ηξεηο αλεμάξηεηεο κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 

ηφζν εθπαηδεπηηθνί πξηλ ππεξεηήζνπλ, φζν θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. Ζ 

βαζηθή δνκή ηεο TSES εμεηάζηεθε κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Ζ 

ηειηθή έθδνζε πεξηειάκβαλε 24 εξσηήζεηο γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:  

a. απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

(efficacy for instructional strategies), 

b.  απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (efficacy for 

classroom management) θαη 
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c.  απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

(efficacy for student engagement).  

Ζ TSES ζεσξείηαη αλψηεξε απφ ηα πξνεγνχκελα εξγαιεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hoy & Spero, 

2005. Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001), «δηφηη δίλεη έλαλ ζηαζεξφ 

παξάγνληα γηα ηε δνκή θαη αμηνινγεί δηάθνξεο δπλαηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε δηδαζθαιία πςειήο πνηφηεηαο» (Tsigilis, Koustelios, & 

Grammatikopoulos, 2010, ζει. 154). Έηζη, ε TSES δελ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη 

επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηάθνξα πιαίζηα θαη επίπεδα.  

Πξάγκαηη, φπσο αλαθέξνπλ νη Tsigilis, Koustelios θαη 

Grammatikopoulos  (2010), ε TSES έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο αίζζεζεο επάξθεηαο ππνςεθίσλ θαη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ (Larson & Goebel, 2008. Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 

2001, 2007), εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Brown, 2005), εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο (Smith, 2008) θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

(Bikos, Tsigilis, & Grammatikopoulos, 2011; Tsigilis, Grammatikopoulos & 

Koustelios, 2007). Χο εθ ηνχηνπ, ε TSES θαίλεηαη λα «αληηπξνζσπεχεη έλα 

πνιιά ππνζρφκελν εξγαιείν γηα λα ζπιιάβεη ηε θεπγαιέα δνκή ηεο αίζζεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Tsigilis, Koustelios, & 

Grammatikopoulos, 2010, ζει. 154). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα  απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Tsigilis, Koustelios θαη Grammatikopoulos (2010) ζε δείγκα 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ε 

TSES απνηέιεζε έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

1.5. Αληηιεπηή ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Perceived collective teacher efficacy) 

Δθηφο απφ ηηο πξνζδνθίεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρεη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, κπνξεί επίζεο λα έρεη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο ηνπ 

κνλάδαο λα εθηειέζνπλ ηελ πνξεία δξάζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 
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ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Σέηνηεο πεπνηζήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλ η ηιεπηή  ζπιιν γ ηθή  απν ηειεζκαη ηθφ ηεηα  

ησλ εθπαηδεπη ηθψλ  (perceived collective teacher efficacy)  (Bandura, 1997; 

Goddard & Goddard, 2001; Goddard&Skrla, 2006; Goddard, Hoy &Woolfolk 

Hoy, 2000, 2004; Goddard, LoGerfo, &Hoy, 2004; Kurz & Knight, 2004; 

Skaalvik & Skaalvik, 2010; Tschannen-Moran & Barr, 2004). Γπζηπρψο φκσο, 

φπσο δηαηείλνληαη νη Skaalvik θαη Skaalvik (2010), έρνπλ γίλεη ιίγεο κειέηεο γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αληηιεπηήο ζπιινγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αηνκηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηηο ιίγεο δηαζέζηκεο κειέηεο λα ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζρέζε κέηξηνπ βαζκνχ κεηαμχ ησλ δχν εξεπλψκελσλ δηαζηάζεσλ 

(Goddard & Goddard, 2001; Skaalvik & Skaalvik, 2007). 

ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη είλαη ινγηθφ ε 

ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα λα επεξεάδεη ηελ αηνκηθή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα ζρνιεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζέηνπλ πην δχζθνινπο ζηφρνπο θαη 

επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, 

απηέο νη πςειέο πξνζδνθίεο δεκηνπξγνχλ κία «πίεζε» πνπ ελζαξξχλεη φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί, ελψ παξάιιεια ηνπο  απνηξέπεη  απφ ην λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (Skaalvik & 

Skaalvik, 2010).  

Χζηφζν, δελ είλαη μεθάζαξν φηη ην λα είζαη κέινο κηαο ηζρπξήο νκάδαο 

απμάλεη πάληα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Skaalvik θαη Skaalvik (2010) βαζηδφκελνη ζηε 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, είλαη εχινγν λα αλακέλεη θαλείο φηη γηα έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ε δηδαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη 

ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, είλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο λα 

ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε αηνκηθή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δηαθνξεηηθέο αιιά ηαπηφρξνλα 

άκεζα ζρεηηδφκελεο έλλνηεο (Skaalvik & Skaalvik, 2010).  
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1.6. Ζ έλλνηα ηνπ  απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

Σν εξψηεκα ηνπ ηη ζπληζηά έλαλ θαιφ  δ άζθαιν  μεθηλά απφ ηελ 

αξραία Διιάδα. Δθείλε ηελ επνρή νη θαινί δάζθαινη θαηά θχξην ιφγν 

πεξηγξάθνληαλ σο κέληνξεο, θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ηνπο: Δλψ ε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα ‗αλαιάβνπλ ηα ελία‘, ε ςπρνθνηλσληθή 

εθπαίδεπζε, βαζηδφκελε ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηελ νηθεηφηεηα θαη ζηνπο 

δηαπξνζσπηθνχο δεζκνχο, ελίζρπε ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Ragins &Kram, 2007; Singh, Ragins, & Tharenou, 

2009; Raufelder, Nitsche, Breitmeyer, Keßler, Herrmann, & Regner, 2016; 

Wang, Tomlinson, &Noe, 2010). Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη λα ππήξρε «κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο δηάζηαζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε» (Raufelder et al., 2016, ζει. 31). 

Ο Böhnisch (1996, ζε Raufelder et al., 2016) θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα 

ζην «ξφιν ηνπ δαζθάινπ» θαη ζην «είλαη ηνπ δαζθάινπ (σο χπαξμε)». Ζ 

δηάθξηζε απηή δελ ηζρχεη κφλν γηα ην δάζθαιν, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο 

(«ξφινο καζεηή» θαη «ην είλαη/χπαξμε ηνπ καζεηή»). Δλψ ην «είλαη» πεξηγξάθεη 

ηελ πξαγκαηηθή ςπρηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ πνπ επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ δηαζηάζεσλ, ν «ξφινο» πεξηγξάθεη 

έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν-ηαπηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ., ν ξφινο ηνπ 

καζεηή, ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θ.ιπ.) (Raufelder et al., 

2016).  

Χζηφζν, ζχκθσλα κε πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (π.ρ., Raufelder, 

Bukowski, & Mohr, 2013; Raufelder, Jagenow, Drury, & Hoferichter, 2013; 

Raufelder, Hoferichter, Schneeweiss, & Wood, 2015, θ.ά.), ηα ζρνιεία ζηηο 

ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ «είλαη» ηνπ, θαζψο ην ηζρπξά 
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ζεζκνζεηεκέλν θαζεζηψο ηνπο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο ξφινπο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξακεξίδνληαο ελ πνιινίο ην «είλαη» ηνπο θαη 

ηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ (Raufelder et al., 2016). Σα  απνηειέζκαηα κηαο 

εζλνγξαθηθήο κειέηεο πεδίνπ δείρλνπλ φηη απηή ε αληζνξξνπία είλαη δπζάξεζηε 

θαη γηα ηα δχν κέξε: ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Raufelder, Bukowski, & Mohr, 2013). Μάιηζηα απηφ ην γεγνλφο απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηε κεηάβαζε ησλ εθήβσλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζην γπκλάζην, φηαλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο σο απφκαθξνπο θαη ιηγφηεξν θηιηθνχο ή ππνζηεξηθηηθνχο     

απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζην δεκνηηθφ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο εζηίαζεο ζε 

αθαδεκατθνχο θαη ζεζκηθνχο ξφινπο (Raufelder et al., 2016).  

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ πάξα πνιχ ηφζν ηε 

κάζεζε φζν θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Raufelder et al., 2016). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί, παξάιιεια κε ηνπο γνλείο, δξνπλ σο 

κνληέια ξφινπ ελειίθσλ, γεγνλφο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο κεηάβαζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φηαλ 

ην επίθεληξν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κεηαηνπίδεηαη καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηα 

(Feldlaufer, Midgley, & Eccles, 1988; Midgley, Feldlaufer & Eccles, 1988, 1989. 

Raufelderetal., 2016; Wang, Fung, Li, WenFarver, Liu, &Chang, 2008).  

Οη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο είλαη δηηηέο: ζην 

επαγγεικαηηθό επίπεδν (  ξφινο-ηαπηφηεηα ηνπ δαζθάινπ), νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο πεξηέξγεηαο θαη ησλ 

καζεζηαθψλ θηλήηξσλ (π.ρ., Birch & Ladd, 1997, 1998. Buyse, Verschueren, 

Doumen, VanDamme, &Maes, 2008; Raufelder, Drury, Jagenow, Hoferichter, & 

Bukowski, 2013), ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή απφδνζε-

επίδνζε (Becker & Luthar, 2002. Pianta et al, 2003. Radel, Sarrazin, Legrain & 

Wild, 2010) θαη ηε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (Hamre & Pianta, 2005; Pianta & 

Stuhlman, 2004; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003; Roth, Assor, Kanat-Maymon, 

& Kaplan, 2007; Tobbell & O‘Donnell, 2013). ην δηαπξνζσπηθό επίπεδν 

(δειαδή ην «είλαη» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ), νη εθπαηδεπηηθνί 

επηθνηλσλνχλ ηελ  απνδνρή ή ηελ  απνδνθηκαζία ηνπο γηα ην καζεηή σο άηνκν, ε 

νπνία φκσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ 



25 

 

(Birch & Ladd, 1997; Jennings & Greenberg, 2009; Sutton & Wheatley, 2003). 

Aπηά ηα δχν επίπεδα ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή ζπλδένληαη απφ ην γεγνλφο 

φηη «νη δηαπξνζσπηθέο δηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε καζεηή-

δαζθάινπ (δηαθάλεηα, επγέλεηα, εηιηθξίλεηα)  απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

νπνηαδήπνηε παξαγσγηθή ζρέζε κάζεζεο, ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν» 

(Raufelder et al., 2016, ζει. 32).  

πσο έδεημε ε κεηα-αλάιπζε ηνπ Hattie (2009), νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ αληίθηππν ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ πνξεία εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ηνπο -δειαδή ζηε δηακφξθσζε 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο γνληθήο επηξξνήο, θ.ιπ.- ζε ζρέζε κε άιινπο κεζνιαβεηηθνχο 

παξάγνληεο. Μηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο, ελζαξξχλνληάο ηνπο λα κάζνπλ λέεο θαη λα 

αλαπηχμνπλ παιαηέο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφ, ζεκαίλεη φηη ε πξφνδνο ηεο κάζεζεο 

βειηηζηνπνηείηαη, φηαλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

νηθνδνκήζνπλ κηα ζρέζε πνπ εμηζνξξνπεί ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ «είλαη» ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ αθαδεκατθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ε δεκηνπξγία θαη ε 

δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν 

ησλ αθαδεκατθψλ φζν θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ δηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζπζηήκαηα 

(Raufelder et al., 2016). 

Χζηφζν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο "θαινχ δαζθάινπ" παξακέλνπλ αζαθή. 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο εληφπηζαλ νξηζκέλεο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο, φπσο είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δεκηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί έλα 

ζπλαηζζεκαηηθά ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Luckner & Pianta, 2011), πνπ 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ (Bierman, 2011; 

Farmer, Lines, &Hamm, 2011; Gest & Rodkin, 2011), θαζψο θαη επαγγεικαηηθά 

ζέκαηα, φπσο είλαη ν θαζνξηζκφο πςειψλ πξνζδνθηψλ (Pickens & Eick, 2009). 

Ζ παξνρή ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη επαίλσλ πνπ ζπληζηνχλ ηζρπξά θίλεηξα 

κάζεζεο απνηειεί επίζεο γλψξηζκα ελφο θαινχ παηδαγσγνχ (Burnett, 2002; 
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Covington, 2000; Dev, 1997; Wood, &Taylor, 2007; Luckner&Pianta, 2011. 

Schweinle, Meyer & Turner, 2006). Με ιίγα ιφγηα, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη 

έλαο "θαιφο"-απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο πξέπεη λα μέξεη «πψο λα εμηζνξξνπεί 

ηηο αθαδεκατθέο θαη ηηο πξνζσπηθέο δηαζηάζεηο ζην επάγγεικά ηνπ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε» (Raufelder et al., 2016, ζει. 32).  

κσο, ε έξεπλα πνπ ζηεξίδεη ηελ επξέσο  απνδεθηή έλλνηα ηνπ «θαινχ» 

δαζθάινπ ζπάληα πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή ησλ καζεηψλ θαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο κεζφδνπο (Raufelder et al., 2016; Wubbels & 

Brekelmans, 2005). πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Raufelder θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο (2016), νη πνηνηηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζπάληεο ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα φζν θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ελψ νη εμαηξέζεηο είλαη ειάρηζηεο (π.ρ., Könings, 

Brand‐Gruwel, & Elen, 2012; Tobbell & O'Donnell, 2013), κε  απνηέιεζκα λα 

εμαθνινπζεί λα είλαη αζαθέο ην αλ νη καζεηέο ζπκθσλνχλ κε ηα θξηηήξηα απηά 

(Raufelder et al., 2016). 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε έλαλ θαιφ δάζθαιν λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ (α) εθηίκεζε, (β) αηνκηθή ζεψξεζε θαη (γ) ζπκπάζεηα 

(Raufelder et al., 2016). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, ε εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ελζάξξπλζεο θαη ηεο  απνδνρήο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη επνκέλσο λα εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο (Bernstein‐Yamashiro, 2004; Davis, 2001; Fredriksen & 

Rhodes, 2004; Frymier & Houser, 2000; Jennings & Greenberg, 2009). Οη 

καζεηέο πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο έρνπλ ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ γηα απηνχο, αιιά θαη φηη νη δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο  απνθάζεηο θαη ην 

έξγν ηνπο αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθά (Klem & Connell, 2009, ζε Raufelder et 

al., 2016) απφ εθείλνπο. Αθφκε, ε ζπκπάζεηα  απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζρέζεο παηδαγσγνχ-καζεηή ( Raufelder, Bukowski et al., 2013), θαζψο νη 

καζεηέο βξίζθνπλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζην λα παξαθνινπζνχλ ηα 

καζήκαηα, φηαλ αληηιακβάλνληαη ην δάζθαιφ ηνπο σο θαιφ θαη ραξνχκελν, 

θαζηζηψληαο εθηθηή κηα πην  απνηειεζκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο (Raufelder et 

al., 2016). Με άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα 
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εθηηκήζνπλ ηελ αηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

θαιχηεξε δπλαηή πξφνδνο ζηε κάζεζε (Raufelder et al., 2016). 

Αληηζέησο, ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε έλαλ «θαθφ δάζθαιν» θπξηαξρείηαη     

απφ (1) επηζεηηθφηεηα ζηε ζρέζε, (2) αδηθία θαη (3) αληηπάζεηα. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη κηα αξλεηηθή ζρέζε καζεηψλ-δαζθάινπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εηδηθή 

ζπκπεξηθνξηθή δπλακηθή, δειαδή ηε ζρεζηαθή επηζεηηθφηεηα θαη ηελ αδηθία. 

Καη νη δχν είλαη ηζρπξνί δείθηεο γηα ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα κηα ζρέζε 

δαζθάινπ-καζεηή ρακειήο πνηφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο θαηαλαγθαζηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ καζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, γηα παξάδεηγκα κέζσ 

ηηκσξίαο ή απεηιψλ, έρνπλ σο πηζαλφηεξν  απνηέιεζκα νη καζεηέο λα 

αληηπαζνχλ ην δάζθαιν θαη αθφκα ρεηξφηεξα, λα ππνβαζκίδεηαη ε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ (Richmond, 1990; Wayne & Youngs, 

2003). Δπηπιένλ, ηα ακνηβαία αηζζήκαηα αληηπάζεηαο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα έρνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε καζεζηαθή πνξεία, 

δεδνκέλνπ φηη έρεη δηαπηζησζεί πσο νη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ αληηπάζεηα πξνο 

νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο  φηαλ γηα παξάδεηγκα αληηιακβάλνληαλ πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ παηδηψλ, είραλ κεησκέλα θίλεηξα λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα καζήκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηάμε (Abecassis, Hartup, Haselager, 

Scholte & Van Lieshout, 2002). Αθφκε, φπσο επηζεκαίλεηαη     απφ ηνπο Chory, 

Horan, Carton θαη Houser (2014), ε αδηθία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

δηαηαξαγκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη επηδήκηεο γηα ηνπο 

καζεηέο (Raufelder et al., 2016). 

ηαλ πξφθεηηαη γηα ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα 

αθφινπζα ηξία ζηνηρεία έρνπλ θαλεί λα ζθηαγξαθνχλ έλαλ «θαιφ» δάζθαιν: (1) 

ε απηνπεπνίζεζε, (2) ην ρηνχκνξ θαη (3) ε ελζπλαίζζεζε (Raufelder et al., 

2016).  

Οη καζεηέο δίλνπλ αμία ζε έλα αμηνζέβαζην θαη μεθάζαξα δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, ζε έλα δάζθαιν κε απηνπεπνίζεζε, πνπ θαίλεηαη λα έρεη 

ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ (Klem & Connell, 2009).  

Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρηνχκνξ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Banas, Dunbar, Rodriguez, &Liu, 

2011; Garner, 2006; Hellman, 2007; Wanzer & Frymer, 1999; Wanzer, Frymier, 
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&Irwin, 2010), αξθεί βέβαηα ην ρηνχκνξ λα είλαη θαηάιιειν (Frymier, Wanzer, 

&Wojtaszczyk, 2008; Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk, & Smith, 2006). Αθφκε, 

ην ρηνχκνξ είλαη κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αξκνδηφηεηα-

δεμηφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεδνκέλνπ φηη βνεζά λα αλαπηπρζεί ε 

ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ (Lei, 

Cohen, & Russler, 2010), ε νπνία νδεγεί ζε θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο (Rißland, 2003, ζε Raufelder et al., 2016). Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ ζηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, εθπιεξψλνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ‗είλαη‘ ηνπ (Raufelder 

et al., 2016).  

ζνλ αθνξά ζηελ ελ ζπλ α ίζζεζε  (empathy), αλ θαη ζεσξείηαη 

ζπλαθήο έλλνηα κε ηε ζπκπάζεηα (sympathy)  (Berthoz & Thirioux, 2010; 

Fairbairn, 2009; Gerdes, 2011; Maibom, 2009; Thirioux, Mercier, Blanke & 

Berthoz, 2014), σζηφζν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή πεξηγξάθεη έλα 

πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δαζθάινπ θαη κφλν, δεδνκέλνπ φηη «δελ ππάξρεη 

δήηεκα ακνηβαηφηεηαο» (Raufelder et al., 2016, ζει. 40). Δίλαη ν εθπαηδεπηηθφο 

εθείλνο πνπ πξέπεη λα δείμεη ελζπλαίζζεζε γηα ην παηδί-καζεηή θη φρη ην 

αληίζηξνθν. Σφζν ε ζπκπάζεηα φζν θαη ε ελζπλαίζζεζε κπνξνχλ λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άθακπηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ «ξφινπ» θαη ηνπ 

«είλαη» (Raufelder et al., 2016). 

Μεξηθά ππάξρνληα πξνγξάκκαηα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο θαη έρνπλ θαιιηεξγεζεί κε επηηπρία 

παξαγσγηθέο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δφκεζε θαη θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε λφεκα, θαη αθνξνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ «είλαη» ηνπο 

("The Responsive Classroom"-McTigue & Rimm-Kaufman, 2011; "The RULER 

Approach"- Hagelskamp, Brackett, Rivers, & Salovey, 2013a, 2013b). Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ηφζν 

σο επαγγεικαηία φζν θαη σο άηνκν θαη λα ζπλελλννχληαη-επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 
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ηνπο γηα ην ρηίζηκν κηαο «πξαγκαηηθήο» θαη νπζηαζηηθήο ζρέζεο κέζα ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί θαη πξνάγεη ηε κάζεζε (Raufelder et al., 

2016). 

 

1.7. Μνληέιν απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «Ζ Σάμε θαη 

ην ρνιηθφ Πιαίζην (The Classroom and School Context-CSC)» 

Ζ παξνχζα ππνελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

νλνκάδεηαη «Ζ Σ άμε θα η  ην  ρν ι ηθφ  Πιαίζ ην » (The Classroom and 

School Context), ή ελ ζπληνκία κνληέιν CSC, πνπ πξνηείλνπλ νη Friedman θαη 

Kass (2002). Σν κνληέιν CSC αγθαιηάδεη ηηο δχν ζεκαληηθέο πεξηνρέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε επίπεδν ηάμεο θαη ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ· δειαδή ηελ ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαζθαιίαο θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ 

δηεπζπληή, θαζψο θαη ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία. Σν κνληέιν CSC πεξηγξάθεη 

ηε γεληθή ζεηξά επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ επηηεινχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ αίζζεζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

Σν κνληέιν CSC βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνυπνζέζεηο 

(Friedman & Kass, 2002): 

a. Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο εγέηεο θαη σο 

εξγαδφκελνο εληφο δχν θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ζην ζρνιείν: ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ηάμε αληηπξνζσπεχεη ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ην νπνίν εκπεξηέρεη έλα επίζεκν, ζπκθσλεκέλν ζχλνιν 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα είλαη ν εγέηεο. Χζηφζν, ην ζρνιείν είλαη θαη ν ηφπνο 

ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο εθηειεί εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα 

(δηδαζθαιία, εθπαίδεπζε) θαη ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο 

''νξγαλσηηθφ πξφζσπν". Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ηαπηφρξνλα έλαο 

εγέηεο θαη έλαο νπαδφο ζηελ ίδηα νξγάλσζε.  
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b. Ο εθπαηδεπηηθφο δεζκεχεηαη ζε δχν θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Σν έλα 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ζπλδέεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηνπο καζεηέο. Σν 

άιιν ζπλδέεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνλ 

δηεπζπληή. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ξφινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα, είλαη επφκελν ν εθπαηδεπηηθφο λα 

αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ηεο γεληθήο ζρνιηθήο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζην ζρνιείν 

σο νξγάλσζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεηαη κε ηνπο άιινπο ελήιηθεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ηνπο γνλείο θαη ηνλ δηεπζπληή. 

c. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα θαη ζηα δχν 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα: ζε επίπεδν δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ζε επίπεδν 

ζρέζεσλ. ηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο απαηηείηαη λα πεηχρεη ηνλ ξφιν 

πνπ ζρεηίδεηαη κε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (επηηεχγκαηα θαη εθπαίδεπζε) 

θαη ζρεζηαθνχο ζηφρνπο (αλαηξνθή καζεηψλ θαη εγθαζίδξπζε άηππεο 

ακνηβαίαο ζρέζεο καδί ηνπο). Ο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα 

αγλνήζεη ηνλ έλαλ ζηφρν θαη λα επηθεληξσζεί ζηνλ άιινλ· αλ απηφ 

ζπκβεί, ζα αηζζάλεηαη φηη δελ εθπιήξσζε φια ηα επαγγεικαηηθά 

θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη απφ ην ξφιν ηνπ.  

χκθσλα κε ην κνληέιν CSC (Friedman & Kass, 2002) ε έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεη θαη ηα δχν θνηλσληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ν 

εθπαηδεπηηθφο (ε ηάμε θαη ν νξγαληζκφο), θαη λα  πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο 

πηπρέο: (α) ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο κέζα ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, θαη (β) 

ην λα είλαη κέινο ηνπ ζρνιείνπ σο νξγάλσζεο (Friedman & Kass, 2002). 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζε απηά 

ηα ζπζηήκαηα (καζεηέο, ζπλαδέιθνπο θαη δηεπζπληή).  

ηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαδίδεη ηε γλψζε, ιεηηνπξγεί σο 

εθπαηδεπηηθφο, θαη δηαρεηξίδεηαη επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο πηπρέο ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ κε ηνπο καζεηέο. Γξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε θαιή δηδαζθαιία, δεκηνπξγψληαο αιιαγή ζηε δσή ηνπ καζεηή, ε 

επειημία κέζα ζηελ ηάμε θαη ε θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 
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καζεηψλ. Οη ζρέζεηο ζην επίπεδν ηεο ηάμεο είλαη εθθξάζεηο κηαο δπλακηθήο 

ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο.  

Χο «νξγαλσηηθφ άηνκν» ν εθπαηδεπηηθφο πηζαλψο αλαδεηά ηελ επηξξνή 

θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νξγάλσζεο 

(πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο  απνθάζεσλ, άλνδν ζηελ 

ηεξαξρία ηνπ ζρνιείνπ), θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, αλαπηχζζνληαο κηα αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ θαη ηεο αζθάιεηαο (Friedman & Kass, 2002). ην ζρνιείν, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη κέξνο κηαο νκάδαο πνπ επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο, ηελ πξνψζεζε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. 

ρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξεί επηηπρεκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηεί θαζψο θαη 

κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ (Friedman & Kass, 2002). 

πλεπψο, πηνζεηψληαο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ CSC 

(Friedman & Kass, 2002), θαη ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο ηεο Raufelder θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (2016), ζα κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζηελ άπνςε φηη ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο ν  απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαη 

ηηο εμήο δχν βαζηθέο ηθαλφηεηεο:  

a. λα αληηιακβάλεηαη, λα αλαγλσξίδεη, λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα αληηδξά ζπλαηζζεκαηηθά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή λα έρεη ελζπλαί ζζεζε , 

αιιά θαη λα αληηιακβάλεηαη, λα αλαγλσξίδεη, λα θαηαλνεί, λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα ξπζκίδεη ηε δηθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε.  

b. λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί πξαγκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ, λα 

ιακβάλεη ηα κελχκαηα πνπ ηνπ ζηέιλνπλ, λα νδεγείηαη ζηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ιεθηηθά ή/ θαη κε 

ιεθηηθά κελχκαηα, δειαδή λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο 

ελεξγεηη θήο  αθξφαζεο .   
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Απηφ, ζα  απνηειέζεη θαη ηελ θχξηα ππφζεζε ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο, ε νπνία έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζην 

επίπεδν ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ δεμηνηήησλ ηνπο γηα ελεξγεηηθή 

αθξφαζε. 

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο 

επηθνηλσλίαο δεδνκέλνπ φηη ζε απηή ζηνρεχεη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε- ελψ 

αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο κε έκθαζε ζηελ 

ηθαλφηεηα ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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2.1. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα - Οξηζκφο 

Ζ ιέμε « ελζπλαίζζεζε » ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζπζηαηηθά ελ, ζπλ θαη 

αίζζεζε, πεξηγξάθνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αηζζάλεηαη πέξα απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

ηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο  απνδίδεηαη κε 

ηνλ φξν « empathy », ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε « εκπάζεηα».  

κσο, ζηελ θαζνκηινπκέλε ειιεληθή γιψζζα, ν φξνο « εκπάζεηα» έρεη αξλεηηθή 

ρξνηά θαη δελ δίδεη ην ζεηηθφ πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002).  

Ζ δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy) ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ, ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθήο θαηαλφεζεο, ηελ εθδήισζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ηελ πηνζέηεζε ππεχζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο θαη ηελ  απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη θιάδνη ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, ηεο 

ςπρνινγίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαη ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο ζεσξνχλ φηη ε 

ελζπλαίζζεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε νιφθιεξε ηεο αλαπηπμηαθή-εμειηθηηθή 

πνξεία ηνπ αηφκνπ, επεξεάδνληαο ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζεη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ειιείςεηο ή δηαηαξαρέο ζηε δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζπλαληψληαη 

ζπρλά ζε πεξηπηψζεηο ςπρνπαζνινγηθψλ ζπλδξφκσλ, φπσο ζρηδνθξέλεηαο, 

πξψηκνπ απηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αληηθνηλσληθήο-

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. κσο, αλ θαη είλαη θνηλά απνδεθηή ε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο ελζπλαίζζεζεο, εληνχηνηο  δελ είλαη εχθνιε ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο,  

αθνχ ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο πξνζεγγίζεηο θαη ζπρλά παξαηεξείηαη 

αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ.  

Οη ηαιίθαο θαη Υακνδξάθα (2004, ζει. 23-24) αλαθέξνπλ: «Ο G. Mead 

(1934) νξίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηελ «ηθαλόηεηα λα παίξλεη θαλείο ηνλ ξόιν 

ηνπ άιινπ θαη λα πηνζεηεί ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ηνπ». Ο 

Goutu (1951) ππνζηεξίδεη φηη «ελζπλαίζζεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ην άηνκν γηα κηα ζηηγκή πξνζπνηείηαη ζηνλ εαπηό ηνπ όηη είλαη θάπνηνο άιινο… 

ώζηε λα κπνξεί λα δηεηζδύεη ζηελ πηζαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ ζε κηα δεδνκέλε 
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θαηάζηαζε». Ο Freud (1921/1955) ππνζηεξίδεη φηη «ε ελζπλαίζζεζε παίδεη ην 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ηη είλαη εθ θύζεσο μέλν ζην Εγώ καο». Ο 

Piaget (1932/1965) βιέπεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο κηα γλσζηηθή δηεξγαζία πνπ 

αθνξά ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα παίξλεη ηνλ ξφιν ηνπ άιινπ. Ο 

Bachrach (1976) ππνζηεξίδεη φηη «ε ελζπλαίζζεζε κνηάδεη κε ηελ νπζία απηνύ 

ζην νπνίν νη πειαηνθεληξηθνί ζεξαπεπηέο αλαθέξζεθαλ σο "ην λα πηνζεηείο ην 

πιαίζην αλαθνξάο ηνπ πειάηε" ή απηνύ ζην νπνίν νη ςπραλαιπηέο αλαθέξζεθαλ 

σο "εθήκεξεο, ειεγρόκελεο ηαπηίζεηο". Ο Ryback (2001) νξίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε 

σο « επαίζζεηε αιιά θαη ηζρπξή επηινγή λα επηηξαπνύλ νη λνεξέο εηθόλεο θαη/ νη 

αηζζήζεηο ησλ εκπεηξηώλ ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη ν πειάηεο λα αλαδπζνύλ κέζα     

από ην ζεξαπεπηή ». 

πσο είλαη αλακελφκελν, ε δπζθνιία νξηζκνχ ηεο ελζπλαίζζεζεο 

δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κειέηε ηεο, δηφηη είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγήζεη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα (Eisenberg & Fabes,1990; Strayer, 

1987). ε γεληθέο φκσο γξακκέο, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηνλ 

ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο δεμηφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο θηλείηαη γχξσ     

απφ δχν θεληξηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο ελλνηνινγηθφο άμνλαο νξίδεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε σο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν παξαηεξεί θαη 

αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, αιιά θαη ζπκκεηέρεη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζε απηήλ. Απηή ε δηάζηαζε αθνξά ζηε ζπλαη ζζεκαηη θή ε λζπλαί ζζεζε  

(Eisenberg, 2002; Eisenberg, Fabes, &Spinrad, 1998; Eisenberg, Guthrie, 

Cumberland, Murphy, Shepard, Zhou, & Carlo, 2002), αλαθέξεηαη ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ άιινπ θαη πεξηιακβάλεη εκπινθή ζε απηφλ. Ο 

παξαηεξεηήο βηψλεη ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλαινγία θαη 

κνηάδνπλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παξαηεξνχκελνπ (Friedlmeier, 1996; 

Trommsdorff, Friedlmeier, &Mayer, 2007). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, νη Mehrabian 

θαη Epstein (1972) νξίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο «ηελ αληηπξνζσπεπηηθή     

απφθξηζε (response) ζηηο δηαπηζησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 

Ζ ελζπλαίζζεζε πεξηιακβάλεη ην κνίξαζκα απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ελφο βαζκνχ» (ζ. 525). ε παξφκνην θιίκα θηλνχληαη θαη νη 

Eisenberg θαη Fabes (1990), νη νπνίνη νξίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία  απνξξέεη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
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θαηάζηαζε ηνπ άιινπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη – ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ – ηε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Δαπηνχ θαη Άιινπ. Αληίζηνηρα, ν Hoffman (1990, 1991, 

2008) ηνλίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, σζηφζν θάλεη 

ζαθέο φηη ηφζν ην ζπλαηζζεκαηηθφ φζν θαη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθδήισζε ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

χκθσλα κε ην δεχηεξν ελλνηνινγηθφ άμνλα, ε ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη 

σο ε γλσζηηθή δεμηφηεηα ηνπ αηφκνπ (γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε), πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα κπαίλεη ζηε ζέζε (ζηνλ ξφιν) ηνπ άιινπ θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ρσξίο, φκσο, λα 

πξνυπνζέηεη ηε βίσζε ησλ ίδησλ ζπλαηζζεκάησλ (Cox, Uddin, Di Martino, 

Castellanos, Milham, &Kelly, 2012; Davis, 1983, 1994; Davis & Franzoi, 1991; 

Decety & Jackson, 2006; Preston, Bechara, Damasio, Grabowski, Stansfield, 

Mehta, & Damasio, 2007).  Ζ ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ G. 

Mead (1934) επεξέαζε θαίξηα ηελ γλσζηηθή ελλνηνινγηθή απφδνζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. πσο πξναλαθέξζεθε ν Mead ζεσξεί ηελ ελζπλαίζζεζε σο 

«ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλεη θάπνηνο ηνλ ξφιν ηνπ άιινπ θαη λα πηνζεηεί 

ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ» (Mead, 1934, ζε 

Strayer, 1987, ζ. 219). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν Ickes (1993, 1997) νξίδεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε σο κηα ζχλζεηε γλσζηηθή δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ δεμηφηεηεο, φπσο ε παξαηήξεζε, ε κλήκε, θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ελζπλαίζζεζε  απνδίδεηαη κε γλσζηηθή δηάζηαζε, 

ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ 

αηφκνπ, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δχν ηαπηφζεκεο έλλνηεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

ζπγγξαθείο πνπ δηαρσξίδνπλ απηέο ηηο δχν έλλνηεο. Ζ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο 

ηνπ άιινπ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ 

άιινπ: πκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή νπηηθή ηνπ άιινπ-φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ θνηλσληθφ 

ξφιν-, αιιά θπξίσο ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ απηέο ζπζρεηίδνληαη θαη ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Selman, 1971a, 

1971b, 1976a, 1976b, 1980, 2003). 
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ηηο πεξηζζφηεξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο ε ελζπλαίζζεζε απν ηε 

κεξηά ηνπ ςπρνζεξαπεπηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρή 

ςπρνζεξαπεία. Μέζσ ηνπ Carl Rogers, ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε 

ζεσξία ηεο πξφζσπν-θεληξηθήο ζεξαπείαο. Πην αλαιπηηθά, ε ελζπλαίζζεζε 

νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ην εζσηεξηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο θάπνηνπ άιινπ κε αθξίβεηα, κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη 

λνήκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφ, ζαλ λα ήηαλ εθείλνο ν άιινο άλζξσπνο, 

ρσξίο, φκσο λα μεράζεη ηνλ φξν «ζαλ» (Rogers, 1975, Rogers, 1987, ζην 

Μπξνχδνο 2004 ζει.220).  κσο, ζηελ πνξεία, ν Rogers αλαζεψξεζε ελ κέξεη 

ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, νξίδνληάο ηελ σο κηα 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία «εηζέξρεζαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ άιινπ θαη κέλεηο 

εθεί… δεηο πξνζσξηλά ζηε δσή ηνπ άιινπ» (Rogers, 1980, ζην ηαιίθαο θαη 

Υακνδξάθα 2004, ζει. 41). Βιέπνπκε φηη ν Rogers ελψ ζηνλ αξρηθφ νξηζκφ 

ππνζηεξίδεη φηη ν ζεξαπεπηήο δελ πξέπεη πνηέ λα μερλάεη ηνλ ξφιν ηνπ θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξεί ηελ άπνςή ηνπ θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα εηζέξζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

άιινπ.  χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο ηαιίθα θαη Υακφδξαθα (2004, ζει. 23-24) ν 

Adler (1931) ππνγξακκίδεη «σο απαξαίηεηα ζπζηαηηθά κηαο επηηπρεκέλεο 

ζεξαπείαο ην « λα κπνξνύκε λα βιέπνπκε κε ηα κάηηα ηνπ (άιινπ) θαη λα αθνύκε 

κε ηα απηηά ηνπ ». 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θη εμήο, φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο 

δεμηφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο θαη ησλ δχν δηαζηάζεψλ ηεο (ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή) ζηελ 

πξνζέγγηζή ηεο ( Davis, 1983, 1994). Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, σο ηζφηηκα ζηνηρεία ηεο εθδήισζεο ελζπλαίζζεζεο (Cohen 

&Strayer, 1996), ηα νπνία ζπλδένληαη ηφζν ζηελά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ζεσξνχληαη 

φηη  απνηεινχλ δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο ( Decety & Jackson, 2004, 2006). 

Οη Cohen θαη Strayer (1996) νξίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηε δεμηφηεηα 

λα θαηαιαβαίλεη θάπνηνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ αηφκνπ θαη 

λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. Αληίζηνηρα, νη Friedmeier θαη Trommsdorff (1992) 
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αλαθέξνπλ ηε ζεκαζία ηφζν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο φζν θαη ηεο γλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ρσξίο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο δελ  απνηειεί « ψξηκε 

ελζπλαίζζεζε ». Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ελζπλαίζζεζε 

εκπεξηέρεη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη γλσζηηθή δηάζηαζε, δειαδή 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε δεμηφηεηα ελφο αηφκνπ, φρη κφλν λα θαηαλνεί αθξηβψο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη λα θαηαλνεί ηηο ζθέςεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ άιισλ, έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνγλψζεηο γηα απηνχο, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, δελ ηαπηίδεηαη καδί ηνπο θαη δηαηεξεί ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ 

(Kröber, 2008).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο ηζρπξίδνληαη ν Batson θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Batson, Sager, Garst, Kang, Rubchinsky, & Dawson, 1997), ε θαηαλφεζε ηεο 

νπηηθήο ηνπ άιινπ (γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε) είλαη πξνυπφζεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ε ελζπλαίζζεζε είλαη εθηθηή κφλν φηαλ 

ην άηνκν κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ απηέο νη δχν δηαζηάζεηο. Ζ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ 

ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο σο πξνυπφζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, απηφ 

φκσο δε ζεκαίλεη φηη ε θαηαλφεζε απηή ζπλεπάγεηαη a priori ηελ εθδήισζε 

ελζπλαίζζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ειιείςεηο ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

νπηηθήο ηνπ άιινπ κπνξεί λα  απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα παξεκπφδηζεο 

ηεο εθδήισζεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ. Τπάξρνπλ, 

σζηφζν, πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν έρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

αλαπηπγκέλε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ (γλσζηηθή 

ελζπλαίζζεζε), αιιά δελ εθδειψλεη ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε θαη 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Batson et al., 1997).  

πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Batson 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ε ελζπλαίζζεζε ζπρλά νδεγεί ζηε ζπκπφληα, ζηνλ 

νίθην θαη ζηελ εθδήισζε αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ., Batson & Coke, 

1981;Batson, & Moran, 1999; Batson, Klein, Highberger, & Shaw, 1995; Batson, 

Duncan, Ackerman, Buckley, & Birch, 1981; Batson, Dyck, Brandt, Batson, 

Powell, McMaster, & Griffitt, 1988). Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο ηνπ 

άιινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί 
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λα γελλήζεη ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο θαη λα επηθέξεη ηελ εθδήισζε 

αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Batson, 2014; Batson et al., 1997). ην ζεκείν 

απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο δελ είλαη 

ηαπηφζεκε κε ζπγγεληθέο έλλνηεο, φπσο ζπκπφληα/ νίθηνο, πξνβνιή, 

αληαλαθιαζηηθφ ζπλαίζζεκα, θιπ.  

πλνςίδνληαο, αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη 

πεξηερνκέλσλ ηεο ελζπλαίζζεζεο, εληνχηνηο ε πιεηνλφηεηά ησλ εξεπλεηψλ ηεο 

ζπκθσλεί φηη ε ηθαλφ ηεηα ηεο  ελ ζπλ α ίζζεζεο  πεξηιακβάλεη ηξία 

πξσηαξρηθά ζηνηρεία-θιεηδηά, πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  

i. πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε απέλαληη ζε έλα άιιν άηνκν, ε νπνία 

ζπρλά, αιιά φρη αλαγθαζηηθά, εκπεξηέρεη κέξνο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

άιινπ. 

ii. Γλσζηηθή ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο νπηηθήο ελφο άιινπ αηφκνπ.  

iii. Γηαηήξεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ Δγψ – Άιινπ  θαη 

επίγλσζε/ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Batson, 2014; Davis, 1994; Decety & Jackson, 2004, 

2006; Ickes, 1993, 1997).  

 

2.2. Μνληέια πξνζέγγηζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

Ζ πν ιπδ ηάζηαηε ελλν ην ιν γ ηθή  πξνζέγγ ηζε  ηε ο  

ελ ζπλ α ίζζεζεο  έρεη πξνηαζεί απφ δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια,  ζηα  νπνία 

ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ, θαηέρεη 

θεληξηθφ ξφιν.   

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πξνηείλεη ε Feshbach (1982), ε 

ελζπλαίζζεζε  είλαη κηα πνιπδηάζηαηε εζσηεξηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη δχν γλσζηηθέο θαη κία ζπλαηζζεκαηηθή κεηαβιεηή 

(ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε), πνπ ελ ζπληνκία, είλαη νη εμήο: 

a. Γνωζηική ικανόηηηα: ηθαλφηεηα επίγλσζεο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ σο  ζεκειηψδεο κνξθή 

θνηλσληθήο θαηαλφεζεο.   
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b. Γνωζηική ικανόηηηα (πιο ώπιμη): ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο  

νπηηθήο ηνπ άιινπ, κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ηνπ 

ξφινπ ηνπ.  

c. Σςναιζθημαηική ικανόηηηα: δηαζεζηκφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληαπφθξηζεο θαη δεθηηθφηεηα ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ σο 

βαζηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν.     

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Feshbach (1982), νη ηξεηο 

παξαπάλσ ηθαλφηεηεο δελ είλαη αλαγθαζηηθφ λα εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζην 

άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη πεξίπησζε πνηληθνί δξάζηεο λα έρνπλ 

αλεπηπγκέλεο ηηο γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο, αιιά λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηε δπζκελή 

θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηαθνπή ηεο εγθιεκαηηθήο 

πξάμεο. Μάιηζηα, νη δξάζηεο είλαη πηζαλφλ λα «ρξεζηκνπνηνχλ» αλεπηπγκέλεο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηελ επηηέιεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο, θαζψο ηνπο επηηξέπνπλ 

λα νξγαλψλνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ  απνηειεζκαηηθά ηηο παξαβαηηθέο/ 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηνπο θαη έηζη λα ζπλερίδνπλ ηελ παξαβαηηθή/ εγθιεκαηηθή 

ηνπο δξάζε αλελφριεηνη. Με άιια ιφγηα, νη δξάζηεο απηνί είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε απφ ηε κεξηά ηνπ ζχκαηνο, 

φκσο, εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ/δηαηαξαρψλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηέο 

ηνπο, δελ εθδειψλνπλ ελζπλαίζζεζε κε εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εγθιεκαηηθή ηνπο δξάζε. 

Ο Davis (1983), κε ηε ζεηξά ηνπ, επίζεο αληηιακβάλεηαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε σο κηα πνιπζχλζεηε έλλνηα, ζηελ νπνία  απνδίδεη ηηο εμήο 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

a. πλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε: Χο ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ. 

b. Γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε: Χο ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο 

ηνπ άιινπ θαη σο ηθαλφηεηα αλάιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ άιινπ. 
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c. Φαληαζηηθή ελζπλαίζζεζε: Χο ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε 

εηθνληθέο θαηαζηάζεηο αληί γηα πξαγκαηηθέο, κέζσ βηβιίσλ, θηικ, 

κνπζηθήο θιπ., νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο αθνξκέο γηα λα αγγίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ παξαηεξεηή. Ο Davis επηρεηξεί απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εηθνληθήο θαη πξαγκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληίδξαζεο, δηφηη ζεσξεί φηη γηα ηελ θαζεκηά απαηηνχληαη 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

d. Πξνζσπηθή αλεζπρία: Χο ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα βηψλεη 

ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη άγρνπο (distress), σο αληίδξαζε ζηελ 

αλεζπρία θαη ην άγρνο πνπ βηψλεη ν άιινο (Davis, 1983).  

Δθηφο ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο, ππάξρνπλ θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη κηα άιιε κεηαβιεηή ηεο ελζπλαίζζεζεο, πνπ είλαη ε 

ηθαλφηεηα γηα ξχζκηζε/ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Decety (2010), ν έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζηνηρείν ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, αθνχ ε ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγία πνπ  

απνηειείηαη απφ ηξία αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν: 

a. Σε ζπλαηζζεκαηηθή δηεγεξζηκφηεηα ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηκήκα ηεο ελζπλαίζζεζεο, εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία θαη είλαη δηαζέζηκε λσξίηεξα απφ φ,ηη ε γλσζηηθή 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο  πιεξνθνξηψλ. Ήδε ηα βξέθε, απφ ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα κηκνχληαη βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά, ιχπε, ζπκφ θαη δείρλνπλ λα αληηδξνχλ 

αλάινγα, κέρξη ελφο ζεκείνπ, ζηηο θσλέο θαη θιάκαηα ησλ άιισλ 

βξεθψλ. Αθνπζίσο επεξεάδεηαη ε αληίιεςε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ απφ ηε κίκεζε θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο, φπνπ ππάξρεη, κεηαμχ άιισλ, κηα κνξθή 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

b. Σε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηα 

γλσζηηθά ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Καζίζηαηαη εθηθηή ε δπλαηφηεηα 
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ζθέςεο γηα ηηο αηηίεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο άιινπ 

αηφκνπ, φπσο π.ρ. ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε/θαηάζηαζε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξψηκν ζηάδην ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 2-3 

εηψλ. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο 

ηνπ άιινπ αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε 

κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη γλσζηηθά βηψκαηα/ εκπεηξίεο. 

c. Σνλ ζπλαηζζεηηθφ έιεγρν ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ήδε απφ ηελ πνιχ 

πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδεη κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθεβείαο. Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο/ειέγρνπ 

ζπλαηζζεκάησλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ βηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. ζν πεξηζζφηεξν σξηκάδεη ην 

εκπξφζζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη δηαζέζηκνο 

ν έιεγρνο ησλ θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο 

θπξίσο ηεο ακπγδαιήο, θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ/γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(Decety, 2010; Decety & Jackson, 2004, 2006; Yurgelun- Todd, 

2007). 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα θάλεθε φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο 

πξνζεγγίζεηο ζπρλά αιιειεπηθαιππηφκελεο- ηεο έλλνηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο, νη 

νπνίεο αληαλαθιψληαη θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Δίλαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζα πξέπεη λα 

νξίδεηαη επαθξηβψο ζηελ εμέηαζή ηεο θαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο κε άιιεο 

κεηαβιεηέο, εηδάιισο πνιχ εχθνια κπνξεί λα ππάξμνπλ παξαλνήζεηο θαη 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Απηφ ην γεγνλφο έρεη νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή 

εξγαιείσλ κέηξεζεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζηελ 

ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

 

2.3. Δλζπλαίζζεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

λνηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα 
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αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζε απηέο, ζα πξέπεη λα εθδειψλεη ελζπλαίζζεζε 

(Anderson, Mitchell, & Osgood, 2005). Ζ ελζπλαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη 

νξηζζεί σο «ε ηθαλφηεηα λα εθδειψλεη ηελ έγλνηά ηνπ θαη λα θαηαλνεί ηελ 

νπηηθή ηνπ καζεηή, θαη πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο ελζπλαίζζεζεο» (Tettegah & Anderson, 2007, ζ. 50).  

Αλ θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ηα ππνζηεξηθηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο ηνπ, ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζηε κάζεζε θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (π.ρ. Baker, 2006; Birch & Ladd, 

1997; Hamre & Pianta, 2001; Hughes, Luo, Kwok, &Loyd, 2008; Liew, Chen, & 

Hughes, 2010; Pianta & Stuhlman, 2004; Roorda, Koomen, Spilt, &Oort, 2011; 

θ.ά.), εληνχηνηο, ε ελζπλαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπρλά δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε, ηδηαίηεξα φζν απμάλεηαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Tettegah & Anderson, 

2007). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ  απνξξέεη απφ ηελ θιαζηθή 

άπνςε φηη «δελ είλαη δπλαηφλ λα δηδάζθεη  απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ 

εάλ δελ ηνπο γλσξίδεη θαιά» (Gilly, 1980, ζε Anderson, Mitchell, & Osgood, 

2005, ζ. 90).  

Δάλ νη καζεηέο δελ ληψζνπλ αζθαιείο, θαινδερνχκελνη ή άλεηα κέζα ζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, αλ θξίλνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ ηνπο ζηεξίδεη, δελ 

ηνπο θαηαλνεί θαη δελ ελδηαθέξεηαη λα ηνπο θαηαλνήζεη, ηφηε δε ζπκκεηέρνπλ 

πιήξσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (Demetriou & Wilson, 2009; Demetriou, 

Wilson, & Winterbottom, 2009; Ladd, Buhs, & Seid, 2000; Uline & Tschannen-

Moran, 2008). Γηα παξάδεηγκα, έρεη δηαπηζησζεί φηη φηαλ νη καζεηέο ληψζνπλ 

άλεηα ζην ζρνιείν ή ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν, ηφηε έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηάμε θαη λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Ladd, Buhs, & Seid, 2000), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Anderson, Mitchell, & Osgood, 

2005; Gupta, 2004; Johnson & Johnson, 1999; Slavin, 1980, 1987, 1990, 2014). 

πλεπψο, «ε ελζπλαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κηα απαηηνχκελε 

εθπαηδεπηηθή δεμηφηεηα, ε νπνία πξνάγεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 
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πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο» (Anderson, Mitchell, & 

Osgood, 2005, ζ. 90). Χζηφζν, ε δεμηφηεηα απηή δελ έρεη εξεπλεζεί επηζηακέλσο 

ζε εθπαηδεπηηθνχο –ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο- 

νχηε ζηελ Διιάδα νχηε θαη ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ έρεη 

θαλεί φηη είλαη δπλαηή ε ελίζρπζή ηεο ζε ελήιηθεο κε ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο 

θαη πξνγξάκκαηα (Ançel, 2006, Riess et al., 2012, Braun, Cheang & Shigeta, 

2005, Σζίηζαο, 2009). Ζ εμέηαζε πηζαλήο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, φπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ, ζην 2
ν
 Μέξνο  ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

 

2.4. Αμηνιφγεζε ηεο Δλζπλαίζζεζεο  

Ζ πξψηε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε Dymond 

Empathy Test (1949, 1950), ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο 

παξαηήξεζεο κηαο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο. 

Κάζε ζπκκεηέρνληαο αμηνινγνχζε ην πψο ηνλ έθξηλαλ νη άιινη ζπκκεηέρνληεο. 

θνπφο ηεο θιίκαθαο Dymond Empathy Test είλαη λα κεηξήζεη ην θαηά πφζν ην 

άηνκν είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ην πψο ην βιέπνπλ νη άιινη. 

Χζηφζν, έρεη βξεζεί φηη θάπνηνο είλαη πηζαλφ λα επηηχρεη πςειή βαζκνινγία ζε 

απηφ ην ηεζη ρσξίο, φκσο, λα είλαη απαξαίηεην απηφ λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζε 

πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο (Davis, 1994). Ο Dymond (1949, 1950), ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ Dymond Empathy Test, ππνζηεξίδεη φηη ην κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη, ε δπζθνιία 

βαζκνιφγεζεο θαη ε ακθηζβεηνχκελε εγθπξφηεηά ηνπ δελ ην θαζηζηνχλ έλα 

εχρξεζην θαη έγθπξν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ζ εγθπξφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη έρεη ακθηζβεηεζεί θαη  απφ άιινπο εξεπλεηέο (Chlopan, 

McCain, Carbonell, & Hagen, 1985). 

ηε ζπλέρεηα, νη Kerr θαη Speroff (1954) θαηαζθεχαζαλ ηε δνθηκαζία 

Empathy Test, ζηελ νπνία ην ππνθείκελν απαληνχζε ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πψο πηζηεχεη φηη αληηδξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. κσο, θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλέθπςαλ κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαλ 

θπξίσο ζε πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο (Thorndike, 1989). 
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Οη Feshbach θαη Roe (1968) θαηαζθεχαζαλ κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο 

ηφζν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο φζν θαη ηεο γλσζηηθήο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά. Σν 

ηεζη δεηάεη απφ ηα παηδηά λα θνηηάμνπλ θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ έλα παηδί 

ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα πνπλ ην πψο ληψζνπλ. 

Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηελ θιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή ζρεηηθά κε ηηο θησρέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηέο ηεο θαη 

ηελ έιιεηςε δηαχγεηαο φζνλ αθνξά ηε βαζκνιφγεζε (Eisenberg-Berg & Lennon, 

1980; Eisenberg et al. 2003; Hoffman, 1990). 

Ο Hogan (1969) θαηαζθεχαζε ηελ θιίκαθα Empathy Measure (EM), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 64 εξσηήζεηο. ηελ θιίκαθα Empathy Measure ε 

ελζπλαίζζεζε ζεσξείηαη σο κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα. Οη Cross θαη Sharpley 

(1982) βξήθαλ φηη νη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο Empathy Measure 

είλαη ηδηαίηεξα θησρέο, ελψ ν Davis (1994) ππνζηεξίδεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα 

θιίκαθα ε νπνία αμηνινγεί ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη Mehrabian θαη Epstein (1972) 

θαηαζθεχαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην Questionnaire Measure of Emotional 

Empathy (QMEE), ην νπνίν αμηνινγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλεη επηά ππνθιίκαθεο: [1] επαηζζεζία ζηε 

κεηαδνηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Susceptibility to Emotional Contagion), 

[2] εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ άγλσζησλ θαη κε νηθείσλ πξνζψπσλ 

(Appreciation of the Feelings of Unfamiliar and Distant Others), [3] ππεξβνιηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε (Extreme Emotional Responsiveness), [4] ηάζε 

ζπγθίλεζεο απφ ηηο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ (Tendency to 

be Moved By Others' Positive Emotional Experiences), [5] ηάζε ζπγθίλεζεο  

απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ (Tendency to be Moved 

By Others' Negative Emotional Experiences), [6] ηάζε πξνο ηε ζπκπφληα 

(Sympathetic Tendency) θαη, ηέινο, [7] πξνζπκία γηα επαθή κε άηνκα πνπ έρνπλ 

πξνβιήκαηα (Willingness to be in Contact with Others Who Have Problems). Αλ 

θαη νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο θιίκαθαο ίζσο λα αμηνινγνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ελζπλαίζζεζε, ε θιίκαθα  ζην ζχλνιφ ηεο έρεη ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε (Baron-

Cohen & Wheelwright, 2004). Ο Mehrabian (1996) πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε 

ηεο θιίκαθαο Questionnaire Measure of Emotional Empathy (QMEE) θαη 
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θαηαζθεχαζε ηελ θιίκαθα Balanced Emotional Empathy Scale (BEES), ε νπνία 

εζηηάδεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο (Mehrabian, 1996).  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Davis (1980) θαηαζθεχαζε ηελ 

θιίκαθα Interpersonal Reactive Index (IRI), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο: (1) αληίιεςε ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ [Perspective Taking (PT)], (2) 

θαληαζία [Fantasy (FS)], (3) ελζπλαηζζεηηθή έγλνηα [Empathetic Concern (EC)], 

and (4) πξνζσπηθή δπζθνξία [Personal Distress (PD)]. Ζ πξψηε δηάζηαζε, απηή 

ηεο αληίιεςεο ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ, εζηηάδεη ζηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, ελψ 

νη ηξεηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο αμηνινγνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε. Οη 

ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο Interpersonal Reactive Index (IRI) 

θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο απφ έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ 

(Cliffordson, 2001; Hawk, Keijsers, Branje, Graaff, Wied, & Meeus, 2013; 

Pulos, Elison, & Lennon, 2004). Οη ηθαλνπνηεηηθέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

θιίκαθαο έρνπλ δηαπηζησζεί θαη απφ ηα επξήκαηα κειεηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα φπσο π.ρ. ζηνλ 

Καλαδά (Studer & Grtihn, 2013), ζηελ Κίλα (Siu & Shek, 2005), ζηε Υηιή 

(Fernández, Dufey, & Kramp,  2011) θαη ζηε Γεξκαλία (De Corte, Buysse, 

Verhofstadt, Roeyers, Ponnet, & Davis, 2007). Αληίζηνηρα επξήκαηα έδσζαλ θαη 

έξεπλεο ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο π.ρ. ζε θπιαθηζκέλνπο (Ireland, 

1999; Lauterbach  & Hosser, 2007), ζε δξάζηεο επηζέζεσλ βίαο (Beven, O'Brien-

Malone, & Hall, 2004; Lindsey, Carlozzi, & Eells, 2001), ζε δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ (Curwen, 2003; Elliott, Beech, Mandeville-Norden, & 

Ber, 2009) θαη ζε πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ (Alterman, McDermott, 

Cacciola, & Rutherford, 2003). 

Οη Baron-Cohen θαη Wheelwright (2004) θαηαζθεχαζαλ κηα θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηελ νπνία νλφκαζαλ Δλζπλαηζζεηηθφ Πειίθν 

[Εmpathy Quotient (EQ)]. Οη θαηαζθεπαζηέο ηεο θιίκαθαο ζεσξνχλ φηη ε 

ελζπλαίζζεζε πεξηιακβάλεη ηφζν γλσζηηθέο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο. κσο, ε θιίκαθα αμηνινγεί ηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε ηνπ θαη δελ αμηνινγεί ηελ πξαγκαηηθή ελζπλαίζζεζε ηνπ, γεγνλφο 

πνπ ζέηεη ηελ θιίκαθα ππφ ακθηζβήηεζε.  
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Οη Joliffe & Farrington (2006) θαηαζθεχαζαλ ηελ Basic Empathy Scale 

(BES), ε νπνία αμηνινγεί ηελ ελζπλαίζζεζε λεαξψλ αηφκσλ θαη εθήβσλ, 

ζεσξψληαο φηη ε ελζπλαίζζεζε πεξηιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο, ηε γλσζηηθή θαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή, νη νπνίεο  απνηεινχλ θαη ηηο δχν ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ο Carré θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2013) πξνζάξκνζαλ ηελ 

Basic Empathy Scale (BES) ζε ελήιηθεο θαη θαηαζθεχαζαλ ηελ Basic Empathy 

Scalein Αdults (BES-A). Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο Basic Empathy Scalein 

Αdults (BES-A) έδεημε φηη ε θιίκαθα δελ πεξηιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο, αιιά 

ηξεηο: (α) ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα (Emotional Contagion), (β) γλσζηηθή 

ελζπλαίζζεζε (Cognitive Empathy) θαη (γ) ζπλαηζζεκαηηθή  απνζηαζηνπνίεζε 

(Emotional Disconnection) (Carré, Stefaniak, D'Ambrosio, Bensalah, &Besche-

Richard, 2013). 

πσο θαίλεηαη, ε αζπκθσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη σο  

απνηέιεζκα ηα εξγαιεία κέηξεζήο ηεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξνγέλεηα 

(Ickes, 1997). Λακβάλνληαο ππφςε απηήλ ηελ εηεξνγέλεηα, «κηα ρξήζηκε 

πξνζέγγηζε ίζσο είλαη ην λα αλαξσηεζνχκε γηα ην ηη είλαη θνηλφ κεηαμχ απηψλ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ» (Spreng, McKinnon, Mar, & Levine, 2009, ζ. 

63), πνπ ζα καο επηηξέςεη λα εηζέιζνπκε ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. 

Οη Spreng θαη ζπλ. (2009), νη θαηαζθεπαζηέο ηεο Toronto Empathy 

Scale (TES), αλαθέξνπλ φηη ζην πεδίν πνπ πεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο ελζπλαίζζεζεο ππάξρεη έιιεηςε ελφο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ «πνπ λα 

εμεηάδεη απηήλ ηελ έλλνηα ζε επξχηεξν επίπεδν» (Spreng etal., 2009, ζ. 63) θαη 

είλαη απηφ ην θελφ πνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο TES. 

Δληνχηνηο, ππνζηεξίδνπλ φηη έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο 

παξάγνληεο ίζσο είλαη πξνηηκφηεξν ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο θαη επηζεκαίλνπλ 

φηη «δελ πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πνιππαξαγνληηθψλ πξνζεγγίζεσλ     

απφ έλα κνλνπαξαγνληηθφ εξγαιείν» θαη φηη «ε ίδηα ε ελζπλαίζζεζε ζεσξείηαη 

σο κία, νκνγελήο θαηαζθεπή» (Spreng et al., 2009, ζ. 63).  

Ζ θιίκαθα TES πεξηιακβάλεη 16 εξσηήζεηο, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξεηηθέο πηπρέο ηεο 
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ελζπλαίζζεζεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζεσξείηαη φηη 

ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα, φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα 

(emotional contagion) (Eisenberg & Miller, 1987), ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (emotion comprehension) (Haxby, Hoffman & Gobbini, 2000), 

ε ζπκπαζεηηθή θπζηνινγηθή δηέγεξζε (sympathetic physiological arousal) 

(Levenson & Ruef, 1992; Ickes, Stinson, Bissonnette, & Garcia, 1990) θαη ε 

αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά (altruism) (Cialdini, Brown, Lewis, Luce, &Neuberg, 

1997 ), πνπ αμηνινγνχληαη κε ηε βνήζεηα εξσηεκάησλ ηεο TES.  

Ζ παξνχζα κειέηε, πηνζεηψληαο ηελ πξνζέγγηζε απηή θαη θξίλνληαο φηη 

ε θιίκαθα Toronto Empathy Scale (TES)  απνηειεί έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν 

εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε ελήιηθεο, επέιεμε ηε ρξήζε ηνπ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλίρλεπζε ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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3.1. Αθξφαζε θαη Δπηθνηλσλία 

Ζ ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ελεξγεηηθήο  αθξφαζεο  έρεη βξεζεί 

λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ  απνηει εζκαηη θή δη απξνζσπηθή 

επη θνη λσλί α  (Bodie, 2011a; Bodie, Cyr, Pence, Rold, & Honeycutt, 2012; 

Lewis & Reinsch, 1988; Robertson, 2005; Street, Makoul, Arora, & Epstein, 

2009).  

χκθσλα κε ηνπο Tubbs θαη Moss (1981, ζ. 4), « ε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία αλαθέξεηαη κφλν ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν, ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίεο ». Ζ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία είλαη κηα ζπλ ερ ηδφκελ ε  

δ ηαδ ηθαζ ία , ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ. ιεο 

νη επηθνηλσλίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ: (α) 

παξειζφλ, ην νπνίν επεξεάδεη ην παξφλ· (β) παξφλ, ην νπνίν αληαλαθιά ην 

παξειζφλ θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ην κέιινλ θαη (γ) κέιινλ, πνπ δηακνξθψλεηαη 

ηφζν απφ ην παξφλ φζν θαη απφ ην παξειζφλ (Zeki, 2009), γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηε δπλ ακ ηθή  θχζε  ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο (Knapp & 

Daly, 2002; Wood, 2010).  

Αθφκε, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ην 

ζηνηρείν ηεο ζπλ δ ηαιιαγήο , ε νπνία ιακβάλεη θαη ηε κνξθή ηεο 

αλ αηξν θνδφ ηεζε ο. ια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ κελχκαηα. Σα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ θαη 

ιακβάλνπλ ηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

ιεθηηθά φζν θαη κε-ιεθηηθά εξεζίζκαηα (Tubbs & Moss, 1981). Βέβαηα, δελ 

πξέπεη λα παξαγθσλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο απφ θνηλνχ θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ζηελ θαξδηά ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ βξίζθεηαη ην 

κν ίξαζκα ελφο  θν ηλνχ  λν ήκαην ο  (Berger, 2005; Duck, 1994a, 1994b; 

Pearce, 1994). Σα άηνκα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ην έλα ην άιιν (Wood, 2010). 

Ζ αθξφαζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Πνιιέο κειέηεο (π.ρ., Fitzgerald & Leudar, 2010; Jalongo, 1995, 

1996; Knippen & Green, 1994) δηεξεπλνχλ ηελ αθξφαζε σο πξνγλσζηηθφ δείθηε 

ηεο βαζηάο νκηιίαο ή δηαηξνχλ ηελ αθξφαζε ζε δχν ηχπνπο: ζηελ ελεξγεηηθή θαη 

ζηελ επηιεθηηθή αθξφαζε (Bond, 2012). Απηή ε δηάθξηζε έρεη ηα ίρλε ηεο πίζσ 
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ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηιφζνθνπο, νη νπνίνη εληάζζνπλ ηελ αθξφαζε σο 

κέξνο ηεο ζηελ έλλνηα ηνπ ιόγνπ, ή ηε ζεσξνχλ σο «ην ζχζηεκα ηνπ ιφγνπ εληφο 

ηνπ νπνίνπ έλαο πνιηηηζκφο αληιεί ηηο αιήζεηεο ηνπ» (Ratcliffe, 2005, ζει. 23, ζε 

Bond, 2012, ζει. 62). Ο Ratcliffe ππνζηεξίδεη φηη γηα λα κπνξέζεη ε αθξφαζε λα 

αλαβηψζεη θαη λα επαλεθηηκεζεί ζην επηθνηλσληαθφ καο πεδίν, ζα πξέπεη λα 

θαηαιακβάλεη ην δηθφ ηεο ρψξν ( Ratcliffe, 2005, ζε Bond 2012).  

Αλ θαη νη νξηζκνί ηεο αθξφαζεο είλαη ζρεδφλ ηφζνη φζνη είλαη θαη νη 

εξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ ην θαηλφκελν (Bodie, Worthington, Imhof & Cooper, 

2008), θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα νκνθσλία κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ην φηη «ε 

αθξφαζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ  απνηειείηαη απφ πνιχπινθεο: α) 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε κέξηκλα γηα ηελ θαηαλφεζε, ηε ιήςε θαη ηελ 

εξκελεία κελπκάησλ, β) ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ηα θίλεηξα θαη 

ε δηέγεξζε λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηα κελχκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ θαη γ) 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αληαπφθξηζε κε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε» (Gearhart  & Bodie, 2011, ζει. 86). ηαλ ε αθξφαζε 

ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ (π.ρ. Greene, 2006; Greene & 

Herbers, 2011, θ.ά.), απηά ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο αθξφαζεο ζεσξνχληαη πην 

θαηάιιεια, φηαλ εθηεινχληαη απφ έλα άηνκν πνπ ζπλήζσο ελεξγεί κε 

ελζπλαίζζεζε (Gearhart  & Bodie, 2011).  

Ζ International Listening Association (ILA) αλαγλσξίδεη σο θαζνιηθφ 

νξηζκφ ηεο αθξφαζεο ηε «δηαδηθαζία ηεο ιήςεο, θαηαζθεπήο λνήκαηνο θαη 

αληαπφθξηζεο ζε ιεθηηθά θαη / ή κε ιεθηηθά κελχκαηα " (ILA, 1996, ζε Bond, 

2012, ζει. 62). Χζηφζν, ελψ απηφο ν νιηζηηθφο νξηζκφο πεξηιακβάλεη πνιιά     

απφ ηα ζέκαηα θαη ηηο δηεξγαζίεο πξνεγνχκελσλ νξηζκψλ (π.ρ., Fitch-Hauser & 

Hughes, 1992; Glenn, 1989; Witkin, 1990), ρξεηάδεηαη λα δηαηππσζνχλ 

μερσξηζηνί νξηζκνί πνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο αθξφαζεο 

νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, φπσο π.ρ. ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Bond, 2012). 

Δπηπιένλ, νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο επηθνηλσλίαο 

ζπρλά πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη εθ λένπ νξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο, πξνζζέηνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, 

αθνχ,φπσο ιέεη ν Brownell, «αλ δελ κπνξείηε λα αθνχζεηε, δελ έρεηε θαλέλαλ 
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ηξφπν λα γλσξίδεηε ηη λα πείηε» (Brownell, 2002, ζει. 7, ζε Bond, 2012, ζει. 

62).  

 

3.2. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Δλεξγεηηθήο Αθξφαζεο – Οξηζκφο  

Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε έρεη πεξηγξαθεί σο κηα δηαδηθαζία πνιιαπιψλ 

ζηαδίσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζρφιηα πνπ γίλνληαη κε θαηαλφεζε, ηε 

δηαηχπσζε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη ηελ παξάθξαζε θαη ζχλνςε κε ζηφρν 

ηελ επαιήζεπζε (Gordon, 2003; Mc Naughton, Hamlin, Mc Carthy, Head-

Reeves, & Schreiner, 2008). ηφρνο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο είλαη «λα 

αλαπηπρζεί κηα ζαθήο θαηαλφεζε ηεο αλεζπρίαο ηνπ νκηιεηή θαη λα 

επηθνηλσλείηαη κε ζαθήλεηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή γηα ην κήλπκα ηνπ 

νκηιεηή» (Mc Naughton et al., 2008, ζει. 224). 

ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ ηνπο, νη Mineyama, Tsutsumi, Takao, 

Nishiuchi θαη Kawakami (2007) νξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε σο «έλαλ 

ηξφπν αθξφαζεο θαη αληαπφθξηζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ν  

νπν ίνο  βειηηψλεη ηελ  ακν ηβαία θαηαλφεζε θαη  απνηειείηαη  απφ  

ηξεηο  ζηάζεηο ,  ηελ ελζπλαίζζεζε,  ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηελ  άλεπ 

φξσλ ζεηηθή ζηάζε,  πνπ  φιεο  καδί   απνηεινχλ ηελ  πξφζσπν -

θεληξηθή ζηάζε» ( Mineyama et al., 2007, ζει. 81).  

Οη ζηάζε ηο  αθξφ αζεο  (listeningattitudes) θαη νη δ εμ ηφ ηεηεο  

αθξφ αζεο  (listeningskills)  απνηεινχλ  έλα θεληξηθφ κέξνο ζηελ έλλνηα ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ( Mishima, Kubota, & Nagata, 2000). Οη ζηάζεηο 

αθξφαζεο αλαθέξνληαη ζηελ πξφζσπν-θεληξηθή ζηάζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηελ άλεπ φξσλ ζεηηθή ζηάζε, ελψ νη 

δεμηφηεηεο αθξφαζεο αλαθέξνληαη ζηελ αληαπφθξηζε θαη ζηηο ηερληθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπδήηεζεο (Mineyama et al., 2007).  

Αξρηθά, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε αλαπηχρζεθε σο κηα ηερληθή ησλ 

ζπκβνχισλ λα αθνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξφζσπν-θεληξηθή 

ζεξαπεία ηνπ Carl  Rogers. ην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, ε ηθαλφηεηα 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ ζπκβνχισλ  πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, πνπ 

είλαη νη αθφινπζεο:  
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a. ην άθνπζκα ησλ ιεθηηθψλ κελπκάησλ πνπ ζηέιλεη ν πειάηεο-

ζεξαπεπφκελνο θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζε απηά,  

b. ε παξαηήξεζε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε,  

c. ην άθνπζκα ηνπ πιαηζίνπ ησλ αλεζπρηψλ ηνπ πειάηε θαη, ηέινο,  

d. ην άθνπζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί ηειηθά λα ρξεηαζηεί λα 

ακθηζβεηεζεί/αιιάμεη (Egan, 1998, ζε Levitt, 2002).  

Οη Meier θαη Davis (1997) πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο σο «ην  ζεκέι ην  γ ηα  ηελ  παξν ρή ζπκβν πιψλ » (Levitt, 2002, 

ζει. 102). Αλαθέξνπλ φηη νη ζχκβνπινη είλαη  απνηειεζκαηηθνί θαη εκπλένπλ 

εκπηζηνζχλε φηαλ εμεγνχλ ζηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ, 

ηνπο θαινχλ λα  ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία, ηνπο θαζνδεγνχλ 

κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζηε δηαδηθαζία λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη 

θπξίσο, φηαλ δίλνπλ έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ λα αθνπζηνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ  (Meier & Davis, 1997, ζε Levitt, 2002).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο νδήγεζε ζε     

απφπεηξεο ρξήζεο ηεο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη έηζη αξγφηεξα 

εθαξκφζηεθε ζε κε-ζεξαπεπηηθέο θαηαζηάζεηο σο εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρέζεο επφπηε-πθηζηάκελνπ ( 

Mineyama et al., 2007). Οη Mineyama θαη ζπλ. (2007), κειεηψληαο ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, αλέθεξαλ φηη ε χπαξμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ αθξφαζεο απφ έλα άηνκν πνπ θαηέρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

πξντζηακέλνπ-ππεχζπλνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε εθιακβάλεηαη 

σο ππνζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ θαη δίλεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηελ αίζζεζε 

θξνληίδαο, γεγνλφο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ρακειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο 

(Dormann  & Zapf, 1999, 2002; Frese, 1999; Park, Wilson, & Lee, 2004; Zapf, 

Dormann, & Frese, 1996) θαη ιηγφηεξε θνχξαζε (fatigue) (Bültmann, Kant, 

Schröer, & Kasl, 2002; Davis & Heaney, 2000). Δπηπιένλ, ηα πςειά επίπεδα 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ αθξφαζεο θαη δεμηνηήησλ αθξφαζεο «εληζρχνπλ ηελ αλνηρηή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ησλ πθηζηακέλσλ ζρεηηθά κε 

πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ή κε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ» ( Mineyama et al., 2007, 

ζει. 82). 

Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε έρεη πξνζειθχζεη φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζνρή 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο κία 

βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αθξφαζε ησλ επνπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο (π.ρ., 

Kubota, Mishima, & Nagata, 2004; Kubota, Mishima, Ikemi, & Nagata, 1997; 

Rautalinko & Lisper, 2004, θ.ά.) αιιά θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο (π.ρ., Fassaert, 

van Dulmen, Schellevis, &Bensing, 2007; Santos & Torres, 2012; Sheldon, 

2011; Wloszczak-Szubzda & Jarosz, 2012, 2013, θ.ά.) θαη ηεο εθπαίδεπζεο (π.ρ., 

Huerta-Wong & Schoech, 2010; McNaughton, Hamlin, McCarthy, Head-Reeves, 

& Schreiner, 2008; Rost, 2013; Schultz, 2003, θ.ά).  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο είρε σο  

απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζε 

δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα ζηήξημεο θαη παξνρήο βνήζεηαο (π.ρ. ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ςπρνιφγνπο θιπ). ε κηα κειέηε πνπ εμεηάδνληαλ νη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαλ κε νηθνγέλεηεο πνπ 

βηψλνπλ κηα επείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε, νη Duhamel θαη Tabot (2004, ζε 

McNaughton et al., 2008) αλέθεξαλ φηη ε ρξήζε δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο βνήζεζε ηνπο λνζειεπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ. Αληίζηνηρα είλαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Paukert, Stagner θαη Hope (2004, ζε Mc Naughton et al., 2008), νη νπνίνη 

αλέθεξαλ φηη 45 ψξεο θαηάξηηζεο ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο είραλ σο απνηέιεζκα ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο ηθαλφηεηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ εζεινληψλ ζε γξακκή βνήζεηαο, φπσο αμηνινγήζεθε     

απφ ηνπο επφπηεο ηνπο. 

Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

«κηθξνδεμηφηεηεο» (microskills) πνπ δηδάζθνληαη νη επαγγεικαηίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (Levitt, 2002). Ζ εθπαίδεπζε ζην 

κνληέιν ησλ «κηθξνδεμηνηήησλ» παξέρεη ηελ επθαηξία λα εμαζθεζεί θαλείο ζην 

λα αθνχεη κε πξνζνρή θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε ελζπλαίζζεζε (Angus & 

Kagan, 2007; Boswell, Nelson, Nordberg, McAleavey, & Castonguay, 2010; 

Goldin & Doyle, 1991).  
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3.3. Δλεξγεηηθή Αθξφαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε 

3.3.1. Ο διάλογορ ζηη ζσολική ηάξη 

Ο δ ηάιν γν ο  ζηελ ηάμε έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά δηφηη είλαη ν 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ε πνηφηεηά ηνπ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν 

ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο  απνθηνχλ ηηο γλψζεηο (Pehmer, Gröschner, & 

Seidel, 2015). Ηδηαίηεξα ζην δπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ν δηάινγνο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή (Gillies, 2016; 

Howe&Abedin, 2013; Mercer & Dawes, 2014). Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην δηάινγν ζηελ 

ηάμε κηα νπζηαζηηθή εκπεηξία κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο (Furtak, 2006; 

Kovalainen & Kumpulainen, 2005, 2007; Lyle, 2008; Mercer & Littleton, 2007).  

Γχν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηαιφγνπ ζηελ ηάμε έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

ρξήζηκα γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ κάζεζε ησλ καζεηψλ: ε ελ ζάξξπλ ζε ηεο  

ελ εξγνχο ζπκκεην ρήο  ησλ καζεηψλ (κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέηεη ν 

εθπαηδεπηηθφο) θαη ε δφ κεζε ηεο  ζθέςεο  ησλ καζεηψλ (κέζσ ηεο δφκεζεο 

ηνπ καζήκαηνο) (Lee&Kinzie, 2012; Mercer, 2008; Seidel & Shavelson, 2007; 

Walshaw & Anthony, 2008). πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ηα 

άθακπηα πξφηππα ζπλνκηιίαο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο 

αιιειεπίδξαζεο ζηνπο καζεηέο (Hugener, Pauli, Reusser, Lipowsky, Rakoczy & 

Klieme, 2009; Jurik, Gröschner & Seidel, 2013) θαη κεξηθέο θνξέο νη 

εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλήζεηο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπο κε ηνπο καζεηέο πξνο κηα πην πινχζηα θαη πην ζθφπηκε ιεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε (Osborne, Simon, Christodoulou, Howell-Richardson, & 

Richardson, 2013).  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα επηκέλνπλ ζε έλα 

πην αζθαιέο ζελάξην, θάλνληαο εξσηήζεηο πνπ επηζχξνπλ κφλν ζχληνκεο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (Pehmer, Gröschner, & Seidel, 2015). ε απηφ ην 

κνηίβν ζπλνκηιίαο νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ρξεζηκεχνπλ κφλνλ σο ιέμεηο 

θιεηδηά γηα ην ζρεδηαζκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Jurik et al, 

2013. Mercer & Dawes, 2014). κσο, απηφ ην ζελάξην δελ παξέρεη επθαηξίεο 
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ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πςειήο πνηφηεηαο ζπλνκηιία (Wells & Arauz, 2006). Χζηφζν, ε εκπινθή ζε κία 

ηέηνηα θαηάζηαζε ελεξγεηηθήο κάζεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε θαη γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ κάζεζε ησλ καζεηψλ (Duschl & 

Osborne, 2002;  Michaels, O‘Connor, & Resnick, 2008). Γηα ην ιφγν απηφλ, 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο (π.ρ., Mercer, 2008. Nystrand, Wu, Gamoran, Zeiser & 

Long, 2003) έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη ν δηάινγνο ζηελ ηάμε  ρξεηάδεηαη βειηίσζε θαη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν λα παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά (Pehmer, Gröschner, & Seidel, 2015). 

 

3.3.2. Επικοινωνία ζηη ζσολική ηάξη 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε νκηιία είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ζπρλφηεξε φκσο κνξθή δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε κε-

ιεθηηθή, φπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί εηδηθνί ηεο επηθνηλσλίαο. κσο, ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, νη παηδαγσγνί ζπρλά μερλνχλ ή ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

κε - ιεθη ηθήο  επ ηθν ηλσλ ίαο  ηφζν γηα ηηο δηθέο ηνπο επηδφζεηο φζν θαη γηα 

ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Γχν βαζηθέο πηπρέο ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε ρξήζε ησλ 

καηηψλ θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ (Leathers & Eaves, 2015). Καη νη δχν 

είλαη ηζρπξά εξγαιεία γηα ηε κεηαθνξά κελπκάησλ (Mundy, Kasari, & Sigman, 

1992). Παξφια απηά, «ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ ηάμε δαπαλάηαη κε ηα κάηηα 

ζηαζεξά εζηηαζκέλα ζην βηβιίν, ζηνλ πίλαθα, ζην παξάζπξν ή ην βιέκκα λα 

πεξηπιαληέηαη ηπραία ζην πεξηβάιινλ» (Zeki, 2009, ζ. 1444).  

ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ε ρξήζε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο θαη ζην λα δείμνπλ ζηνπο καζεηέο φηη λνηάδνληαη γηα φ,ηη εθείλνη έρνπλ λα 

πνπλ (Gower & Walters, 1983; Muchemwa, 2013; Okon, 2011; Toprak & Savas, 

2013). Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα ειέγρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ην θαηά πφζν νη καζεηέο ηνλ θαηαιαβαίλνπλ. Οη 

πξνβιεκαηηζκέλεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ καζεηψλ  απνθαιχπηνπλ ηη 

πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ή λα επαλαιάβεη. Έηζη, ε επαθή κε ηα κάηηα δελ 
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ζεσξείηαη κφλν σο έλα εξγαιείν κεηαθνξάο κελπκάησλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αιιά θαη σο κέζν γηα λα εξκελεχεη ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη 

καζεηέο κέζσ ησλ καηηψλ, ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ ηνπο (Zeki, 

2009). Άιισζηε, νη Ergin θαη Birol (2005, ζε Zeki, 2009) ππνγξακκίδνπλ φηη ε 

πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δχν αηφκσλ αξρίδεη φηαλ ηα δχν άηνκα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηα κάηηα, ελψ ηα πξφζσπα ησλ αηφκσλ είλαη πνπ απνθαιχπηνπλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη θαζξεθηίδνπλ ηη πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία γηα απηά (White & 

Gardner, 2013; Zeki, 2009).  

 

3.3.3. Ακπόαζη και Ενεπγηηική Ακπόαζη ζηη ζσολική ηάξη 

Μεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, ηεο νκηιίαο, ηεο γξαθήο, 

ηεο αθξφαζεο θαη ηεο αλάγλσζεο, ε αθξφαζε πξνζθέξεη ηε ιηγφηεξν θαηαλνεηή 

ζε φιν ην βάζνο ηεο αιιά θαη ηελ πην ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηεο κάζεζεο ζηελ ηάμε (Paul & Elder, 2006, ζε Bond, 2012).  

ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε γιψζζα, ηελ επηθνηλσλία ή ην δηάινγν ζην 

πια ίζ ην  ηεο  ηάμεο , «ε έλλνηα ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο είλαη ζπρλά 

παξεμεγεκέλε, δηθνξνχκελε, ή παξαιείπεηαη εληειψο» (Bond, 2012, ζει. 61), 

παξφιν πνπ ε  ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο έρεη βξεζεί φηη 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ  απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (Bodie, 2011a; Bodie, 

Cyr, Pence, Rold, &Honeycutt, 2012; Lewis & Reinsch, 1988; Robertson, 2005; 

Street, Makoul, Arora, & Epstein, 2009).  

Οη  απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο αθξφαζεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο 

κάζεζεο, αιιά κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα κφλν φηαλ ν αθξναηήο θαηαλνεί ηελ 

πξφζεζε ηνπ πνκπνχ θαη παξέρεη ηελ θαηάιιειε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή 

αληαπφθξηζε (Bond, 2012). Ζ εθπαίδεπζε ζηελ αθξφαζε κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο αθξναηέο (Coakley&Wolvin, 1990; 

Janusik, 2002; Wolvin & Coakley, 2000). Ο Lundsteen (1978, ζε Wolvin & 

Coakley, 2000), έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εθπαηδεπηέο αθξφαζεο, αλέπηπμε κηα 

ιίζηα γηα λα θαζνδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηθψλ 

ηνπο ζπκπεξηθνξψλ αθξφαζεο. Βαζηζκέλε ζηε ιίζηα ηνπ Lundsteen θαη ζηηο 

ιίζηεο άιισλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο θαη ζηε δηθή ηεο έξεπλα γηα ηελ αθξφαζε θαη 
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ζηε δηδαθηηθή ηεο εκπεηξία, ε Coakley (1998, ζε Wolvin & Coakley, 2000) 

ζπλέηαμε πάλσ απφ 100 ζπκπεξηθνξέο αθξφαζεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αθξφαζήο ηνπο. Μεηαμχ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ιίζηα ηεο 

Coakley είλαη νη αθφινπζεο: 

a. Ννηάδνκαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο. 

b. Χο δάζθαινο, είκαη  απνθαζηζκέλνο λα  απνηειψ κνληέιν-πξφηππν 

αθξφαζεο γηα ηνπο καζεηέο. 

c. Γλσξίδσ ηε δηθή κνπ ζπκπεξηθνξά αθξφαζεο θαη έρσ επίγλσζε ηνπ 

πψο αθνχσ. 

d. Έρσ  απνδείμεη, είηε κε ιεθηηθφ είηε κε κε ιεθηηθφ ηξφπν, φηη είκαη 

πξνζηηφο σο αθξναηήο. 

e. Γείρλσ φηη απηφ πνπ κνπ ιέλε νη καζεηέο κνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

κέλα θαη κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ ζε άιινπο. 

f. Γηδάζθσ ηνπο καζεηέο κνπ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή κνπ πξηλ 

κηιήζνπλ καδί κνπ. 

g. Αθνχσ έλα καζεηή θάζε θνξά. 

h. Γίλσ ηελ πιήξε πξνζνρή κνπ ζε θάζε νκηιεηή καζεηή. 

i. Ρσηψ ηνπο καζεηέο ηη ζεκαίλνπλ γηα απηνχο ηα ιφγηα ηνπο. 

j. Γελ επηθνηλσλψ ζηνπο καζεηέο φηη απιά πεξηκέλσ λα ηειεηψζνπλ ηελ 

νκηιία ηνπο. 

k. Δίκαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ ζηέιλσ 

σο αθξναηήο. 

l. Μπνξψ λα ειέγμσ ηελ αθξίβεηα ηεο θαηαλφεζεο (παξαθξάδνληαο, 

έιεγρνληαο ηελ αληίιεςε, εξσηήζεηο, θιπ) φηαλ δελ είκαη ζίγνπξνο 

φηη θαηαιαβαίλσ ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ. 

m. Καηέρσ έλα ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ αθξφαζεο (π.ρ. πξφβιεςε, 

δηεπθξηλίζεηο, εηθφλεο, πεξηιήςεηο, θιπ) θαη ηηο κνληεινπνηψ κε ην λα 

ζθέθηνκαη θσλαρηά θαζψο αθνχσ. 
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n. Δπηδεηθλχσ επίκνλα ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηάζεηο αθξφαζεο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Αληαλαθιψ ηηο γλψζεηο κνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ αλζξψπηλε θχζε, φηαλ ζρεδηάδσ ηα 

καζήκαηά κνπ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη κηα «γξήγνξε ιχζε» γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ αθξφαζε δελ ζα είλαη θαηάιιειε θαη  απνηειεζκαηηθή. Μηα 

απιή θφξκνπια γηα θαιχηεξε αθξφαζε, πνπ παξαδίδεηαη ζε ηξείο (3) ψξεο 

βησκαηηθνχ καζήκαηνο, δελ είλαη ξεαιηζηηθή. αθψο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ απηή ηελ πεξίπινθε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

απαηηνχλ έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ (Wolvin & Coakley, 2000). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ James Floyd (1985, ζει. 2): «Σν λα 

γίλεη θαλείο απνηειεζκαηηθφο αθξναηήο είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή θαη 

αληαπνδνηηθή εκπεηξία. Χζηφζν, ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ αθξφαζεο είλαη 

δχζθνιε δηαδηθαζία, απαηηεηηθή θαη πξνθιεηηθή». 

Ζ ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο δελ  

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα  απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κφλν κε ηνπο καζεηέο ηνπ: Ο Lasky (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο βνεζά επίζεο ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αληιήζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ, νη νπνίεο 

ζα ηνπ θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δνπιεηά ηνπ. Σαπηφρξνλα, ηνλ βνεζά «λα 

επηθνηλσλήζεη ζηνπο γνλείο ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε γλψκε ηνπο» 

(McNaughton et al., 2008, ζ. 224). Ζ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηεο  

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 

έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο γνλείο (Ames, 1993; Harry, 1992; Lawson, 2003), 

ηνπο ππεχζπλνπο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο (Bernhard, Lefebvre, 

Kilbride, Chud, & Lange, 1998; Lea, 2006; Shivers, Howes, Wishard, & Ritchie, 

2004) θαζψο θαη απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο (O‘Shea, Algozzine, Hammittee, & 

O‘Shea, 2000). Ζ επηθνηλσλία είλαη ην ζεκέιην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε   

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Harry, 

1992; Lasky, 2000). κσο, αλ θαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληνχηνηο έθδειε είλαη θαη ε 
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αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα βειηίσζή ηεο (Bernhard et al., 1998; Lea, 2006; 

McNaughton et al., 2008). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεηξακαηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε 

δεμηφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο κπνξεί λα εληζρπζεί, κέζσ ζρεδηαζκέλσλ 

παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ (Weger Jr, Castle & Emmett, 2010, Pasco et al., 

2012, Cole & Cole, 1999, Gordon, 2008, McGilton et al., 2006). Ζ εμέηαζε 

πηζαλήο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο ζα πεξηγξαθεί 

παξαθάησ, ζην 2ν Μέξνο  ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

3.4. Αμηνιφγεζε ηεο Δλεξγεηηθήο Αθξφαζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο νη 

Mishima, Kubota θαη Nagata θαηαζθεχαζαλ ηελ θιίκαθα 

"Act ive L is t en ing At t it udeSca le " - AL AS  («Κιίκαθα Δλεξγεηηθήο 

Αθξφαζεο») (2000), ζηεξηγκέλνη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Carl R. 

Rogers, ν νπνίνο πξψηνο φξηζε ηελ πξφζσπν-θεληξηθή ζηάζε (person-centered 

attitude, PCA) σο ηελ θχξηα δηαπξνζσπηθή ζηάζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο θαη ηνπο θιηληθνχο ςπρνιφγνπο (Rogers, 1957). Δπίζεο, ππνζηήξημε 

φηη ε πξφζσπν-θεληξηθή ζηάζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

επνηθνδνκεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Rogers, 1969). πσο ιέρζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε πξφζσπν-θεληξηθή ζηάζε  

απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ζηνηρεία: ηελ «ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε», ηελ 

«άλεπ φξσλ ζεηηθή ζεψξεζε» θαη ηε «ζπκβαηφηεηα». «Δλεξγεηηθή Αθξφαζε» 

(active listening, AL) έρνπκε φηαλ ην άηνκν αθνχεη ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία θαη  ηα ηξία απηά ζηνηρεία (Mishima et al., 2000). 

Αξρηθά, νη Mishima θαη ζπλ. (2000), εληνπίδνληαο ην θελφ πνπ ππήξρε 

φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφζσπν-θεληξηθήο ζηάζεο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, θαηαζθεχαζαλ κηα θιίκαθα απηναλαθνξάο 47 

εξσηήζεσλ, νη νπνίεο πεξηέγξαθαλ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο πξφζσπν-θεληξηθήο 

ζηάζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Ζ αξρηθή θιίκαθα δφζεθε ζε 536 

εξγαδνκέλνπο θαη ησλ δχν θχισλ πνπ εξγάδνληαλ ζε δχν θαηαζθεπαζηηθέο 



61 

 

εηαηξείεο ζηελ Ηαπσλία. Οη εξσηψκελνη δήισλαλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο ηνπο ζε θαζεκηά απφ ηηο πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ («Γηαθσλψ», «Μάιινλ δηαθσλψ», 

«Μάιινλ ζπκθσλψ», «πκθσλψ»). Οη εξσηεζέληεο είραλ ηελ νδεγία λα 

επηιέμνπλ κία απάληεζε απφ ηηο ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ην ζχλεζεο ζηπι ηεο αθξφαζεο πνπ αθνινπζνχζαλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν έλα κήλα.  

ε κηα πην ζχληνκε κνξθή ηεο θιίκαθαο Active Listening Attitude Scale 

(ALAS) πεξηιακβάλνληαη 31 πξνηάζεηο-δειψζεηο. Απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ πξνθχπηνπλ ηξεηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 81,2% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο απηνί νλνκάζηεθαλ:  

a. «ηάζε ηο  Αθξφ αζεο » (Listening Attitude) (13 εξσηήζεηο),  

b. «Γεμ ηφ ηεηεο  Αθξφ αζεο » (Listening Skill) (11 εξσηήζεηο) θαη 

c.  «Δ πθαηξ ίε ο  πλνκ ηι ίαο » (Conversation Opportunity) (7 

εξσηήζεηο).  

Καη νη 13 εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα «ηάζε ηο  Αθξφ αζεο » είραλ 

αξρηθά θαηαζθεπαζηεί γηα λα πεξηγξάθνπλ ηελ «ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε» ή 

ηελ «άλεπ φξσλ ζεηηθή ζεψξεζε». ζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα «Γεμ ηφ ηεηεο  

Αθξφ αζεο », νη νθηψ απφ ηηο έληεθα εξσηήζεηο πεξηέγξαθαλ ηερληθέο πηπρέο 

ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο (active listening, AL), ελψ νη ππφινηπεο ζρεηίδνληαλ 

κε ηελ «ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε», ηε «ζπκβαηφηεηα» ή ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Δκπεηξηθά, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο «ζπκβαηφηεηαο» φηαλ δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζην πψο λα αθνχλ 

ηνπο άιινπο, δειαδή φηαλ εζηηάδνπλ θαη ζηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο. Πέληε απφ ηηο επηά εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ παξάγνληα 

«Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» είραλ λα θάλνπλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο. Σα άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο πξφζσπν-θεληξηθήο 

ζηάζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ηείλνπλ λα έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο ηνπο αθξφαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε ππνθιίκαθα «Δ πθαηξ ίε ο  πλν κ ηι ίαο » θάλεθε λα έρεη έκκεζε ζρέζε κε 
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ηελ πξφζσπν-θεληξηθή ζηάζε θαη ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε (Mishima et al., 

2000). 

ηε ζπλέρεηα, νη Mishima θαη ζπλ. (2000),  ρξεζηκνπνηψληαο επηιεγκέλεο 

εξσηήζεηο ηεο αξρηθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο, θαηαζθεχαζαλ κηα ζχληνκε 

εθδνρή 20 εξσηήζεσλ ηεο ALAS, ε νπνία  απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο 

ησλ δέθα εξσηήζεσλ ε θάζε κία: (α) ηάζεηο Αθξφαζεο θαη (β) Γεμ ηφ ηεηεο  

Αθξφ αζεο . Οη ηάζεηο Αθξφαζεο αμηνινγνχληαη κε εξσηήζεηο, φπσο: «Έρσ 

ηελ ηάζε λα επηκέλσ ζηελ άπνςή κνπ», «Σείλσ λα κηιψ κε επζχ θαη πεηζηηθφ 

ηξφπν» θαη «Σείλσ λα αλαηξψ ηε γλψκε ηνπ άιινπ». Οη εξσηήζεηο ηεο 

ππνθιίκαθαο ησλ ηάζεσλ Αθξφαζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αθνξνχλ είηε 

ζηελ ελζπλαίζζεζε είηε ζηελ άλεπ φξσλ ζεηηθή ζηάζε, ελψ κπνξεί επίζεο λα 

ζρεηίδνληαη κε ην ζεβαζκφ γηα έλα πξφζσπν σο άηνκν. Οη Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 

αμηνινγνχληαη κε εξσηήζεηο, φπσο: «πλνςίδσ ζην κπαιφ κνπ φ,ηη έρεη πεη ν 

άιινο», «Γίλσ ζηνλ άιινλ κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ ηη έρεη πεη» θαη «ηαλ ν 

άιινο δηζηάδεη, ηνπ δίλσ κηα επθαηξία». Οη εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα παξνρήο ηέηνησλ απαληήζεσλ, 

ψζηε λα πξνσζνχλ κηα ζπλνκηιία (Mineyama et al., 2007). ηελ παξνχζα 

εξγαζία, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε πιήξεο εθδνρή ηεο κεγάιεο θιίκαθαο ALAS, απηή ησλ 47 

εξσηήζεσλ (Mishima et al., 2000). 

Αλ θαη έρεη βξεζεί φηη ην λα είλαη θάπνηνο ελεξγφο αθξναηήο θαη κε 

ελζπλαίζζεζε ζπλδπάδεηαη κε πςειά επίπεδα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (π.ρ., 

Bodie, 2011a), εληνχηνηο ε έλλνηα ηεο ελεξγεηη θήο - ελζπλαη ζζεηη θήο  

αθξφαζεο  (Active-Empathic Listening-ΑΔL) έρεη κειεηεζεί ειάρηζηα 

(Gearhart  & Bodie, 2011). 

Ζ ελεξγεηηθή-ελζπλαηζζεηηθή αθξφαζε (AEL) είρε αξρηθά νξηζηεί -ζηνλ 

ηνκέα ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ (marketing) -σο «κηα κνξθή ηεο αθξφαζεο ε 

νπνία αζθείηαη απφ ηνπο πσιεηέο θαη ζηελ νπνία ε παξαδνζηαθά ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε γηα λα επηηεπρζεί κηα αλψηεξε 

κνξθή ηεο αθξφαζεο» (Drollinger, Comer & Warrington, 2006, ζ. 162). 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε αθξφαζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, νη Drollinger θαη 

ζπλ. (2006) ζπλέιαβαλ ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο-ελζπλαηζζεηηθήο αθξφαζεο 
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(AEL) σο δξαζηεξηφηεηα ηξηψλ ζηαδίσλ: ηεο αλ η ίιεςε ο (sensing), ηεο 

επεμεξγαζ ίαο  (processing) θαη ηεο αλ ηαπφ θξ ηζεο  (responding). Καηά ην 

ζηάδην ηεο αληίιεςεο, ν αθξναηήο δείρλεη φηη ιακβάλεη φιεο ηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο πιεξνθνξίεο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ην λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, 

ελψ απφ ηελ άιιε κηιάεη θαη δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή φρη κφλν ζε φ, ηη ιέγεηαη, 

αιιά θαη ζην π ψ ο ιέγεηαη. ηε ζπλέρεηα, ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζπλνκηιίαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ λα ζπκάηαη θαλείο θνκκάηηα ηεο ζπλνκηιίαο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

θαηαζθεπή κηαο αθήγεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Σέινο, θαηά ην ζηάδην ηεο 

αληαπφθξηζεο ν αθξναηήο ζέηεη εξσηήζεηο γηα εμαθξίβσζε θαη ρξεζηκνπνηεί 

ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κέζα γηα λα δηαηεξεί ηελ πξνζνρή (Gearhart  & Bodie, 

2011).  

Μέζα ζε θάζε έλα απφ απηά ηα ζηάδηα, ηα άηνκα κπνξνχλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελεξγά θαη λα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε 

ελζπλαίζζεζε. Αλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα ζε απηά ηα ζηάδηα είλαη ζρεηηθά απιή 

(π.ρ.,λα ζπκφκαζηε ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλνκηιίαο), ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη κε ελζπλαηζζεηηθνχο 

ηξφπνπο πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ελζπλαίζζεζε, φπσο θαη ε αθξφαζε, 

είλαη πνιπδηάζηαηε (Miller, Birkholt, Scott, &Stage, 1995; Redmond, 1985; 

Stiff, Dillard, Somera, Kim & Sleight, 1988). Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε 

δεδνκέλε ιεηηνπξγία/δηάζηαζε ηεο AEL ζα κπνξνχζε λα επηρεηξήζεη λα 

ζπκπεξηιάβεη έλα ή πεξηζζφηεξα είδε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε θιίκαθα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Drollinger θαη ζπλ. (2006) δαλείζηεθε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Rogers πνπ πεξηγξάθεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηελ « ηθαλφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ην εζσηεξηθφ πιαίζην ηνπ άιινπ κε αθξίβεηα, θαη κε 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο θαη λνήκαηα . . . ζαλ λα ήηαλ ην άιιν 

πξφζσπν» (Rogers, 1959, ζ. 210). Έηζη,ε θιίκαθα απηή «βαζηθά ζπλδέεη ηηο 

ελζπλαηζζεηηθέο ηάζεηο ζηελ αθξφαζε, πνπ ζπληάζζνληαη κε ηελ ιήςε ηεο 

πξννπηηθήο ηνπ άιινπ. Δξσηήζεηο φπσο «Καηαιαβαίλσ πψο αηζζάλνληαη νη 

άιινη» θαη «θάλσ εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ θαηαλφεζή κνπ ζηηο  απφςεηο ησλ 

άιισλ» είλαη ελδεηθηηθέο απηήο ηεο ζχλδεζεο» (Gearhart & Bodie, 2011, ζ. 87).  
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Ζ θιίκαθα ηεο AEL, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Drollinger θαη ζπλ., 

πξφζθαηα πξνζαξκφζηεθε γηα λα εθαξκφδεηαη ζε πην γεληθά πιαίζηα (Bodie, 

2011). Σφζν νη Drollinger θαη ζπλ. (2006) φζν θαη ν Bodie (2011b) παξνπζίαζαλ 

επξήκαηα πνπ πεξηέγξαθαλ ιεπηνκεξψο έλα ζηαζεξφ θαη ζπλαθή παξάγνληα γηα 

ηελ θιίκαθα AEL θαη έδσζαλ αξρηθά ζηνηρεία ηεο εγθπξφηεηαο γηα ηελ θιίκαθα,  

απνδεηθλχνληαο φηη ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηα γεληθά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ζπλνκηιίαο θαη κε ηελ απηναλαθεξφκελε ελζπλαίζζεζε. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ελζπλαηζζεηηθήο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνίεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο AEL απφ ηνλ Al (2011b).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4.1. θνπφο, ζηφρνη θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ (δει. ηεο αίζζεζεο ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο) θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο ζε απηή.  

Δπηπιένλ, ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, χπαξμε 

παηδηψλ, επίπεδν ζπνπδψλ) θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

(ηφπνο ηνπ ζρνιείνπ, αλ εξγάδνληαη ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν, εξγαζηαθφ 

σξάξην, ηχπνο εξγαζίαο, βαζκίδα εξγαζίαο, έηε πξνυπεξεζίαο, αξηζκφο καζεηψλ 

ζηελ ηάμε, χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ππνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο) ζρεηίδνληαη κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηδξνχλ ζε απηή. 

Βάζεη ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, δηακνξθψλνληαη νη βαζηθέο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο σο εμήο: 

a. Αλακέλεηαη ε ελζπλαίζζεζε θαη νη ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απην- απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη φηη a. 1 φζν πςειφηεξε ζα είλαη ε 

ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη a. 2 φζν πςειφηεξε ζα είλαη ε  ηθαλφηεηα 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε 

απην- απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

b. Αλακέλεηαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε χπαξμε παηδηψλ θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, λα 

ζρεηίδνληαη θαη λα επηδξνχλ ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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c. Αλακέλεηαη εξγαζηαθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ν ηφπνο ηνπ ζρνιείνπ, ην 

αλ εξγάδνληαη ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν, ην εξγαζηαθφ σξάξην, ν 

ηχπνο εξγαζίαο, ε βαζκίδα εξγαζίαο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν αξηζκφο 

καζεηψλ ζηελ ηάμε, ε χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε ππνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

πξντζηάκελνπο ( Γηεπζπληήο- ρνιηθφο χκβνπινο), λα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα επηδξνχλ ζε 

απηή. 

 

4.2. Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε γηα ηελ παξνχζα κειέηε θαη απφ ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία πξνο αλάιπζε  είλαη: 

a. πγρξνληθνχ ηχπνπ (cross-sectional) δηφηη εμέηαζε ηελ χπαξμε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπζρεηίζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

b. Γηαδηθηπαθή, αθνχ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα δηεμαρζεί κε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κέζα απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ηνλ επίζεκν 

ηζφηνπν ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ) θαη ηνπο ηζηνρψξνπο ησλ ζπιιφγσλ θαη ελψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

c. Παλεζληθή, θαζψο απεπζπλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ φιεο ηεο επηθξάηεηαο, απφ φπνπ πξνήιζε θαη 

ην ηειηθφ δείγκα. 

d. Πνζνηηθή, αθνχ ε αλαδήηεζε γηα επξήκαηα έγηλε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα δεδνκέλα ππάρζεθαλ ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  

 

4.3. πιινγή δεδνκέλσλ 

 Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ έιαβε ρψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2015  

(Γεθέκβξηνο) έσο ηηο αξρέο ηνπ 2016 (Ηαλνπάξηνο). Οη εθπαηδεπηηθνί φιεο ηεο 

επηθξάηεηαο, φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θιήζεθαλ λα 
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ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Δπηιέγνληαο  έλα ζχλδεζκν πνπ αλαξηήζεθε επί 

ζεηξά εκεξψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ www.sch.gr, 

( ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ειιεληθφ ρψξν κε ηνλ νπνίν ην 99,98% ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο), θαζψο θαη ζε επίζεκεο ηζηνζειίδεο  εθπαηδεπηηθψλ ζπιιφγσλ-

ζπλδέζκσλ (π.ρ., www.pekade.gr, www.p-e-f.gr, www.inital.gr, 

www.specialeducation.gr, θιπ.) θαη ζε φινπο ηνπο θχξηνπο ελεκεξσηηθνχο 

ηζηνρψξνπο εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ., www.alfavita.gr, www.esos.gr,  

www.ipaideia.gr,  www.omep.gr, θιπ.). Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαλ 

αξρηθά γηα ην ζθνπφ θαη ηε δνκή ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα,  εθφζνλ ην 

επηζπκνχζαλ, πξνρσξνχζαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ άκεζα, ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ. 

  

4.4. Δξγαιεία ηεο έξεπλαο 

4.4.1. Μέηπηζη αςηο-αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων εκπαιδεςηικών 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή κεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο  

T eacher s ‘  Sense  o f E ff icac y Sca le  – TSES (Tschannen-Moran & 

Woofolk-Hoy, 2001). Ζ θιίκαθα έρεη ζηαζκηζηεί γηα ρξήζε ζε έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο Tsigilis, Koustelios θαη Grammatikopoulos (2010), νη 

νπνίνη βξήθαλ φηη δηαζέηεη αμηφπηζηεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο. Ζ TSES 

πεξηιακβάλεη 24 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην επάγγεικά 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε TSES αμηνινγεί ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο ηεο:  

a. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ  κε 

εξσηήζεηο π.ρ. ηνπ ηχπνπ «ε πνην βαζκό κπνξείηε λα παξάγεηε 

δεκηνπξγηθά εξσηήκαηα γηα ηνπο καζεηέο ζαο;» (How much can you do to 

craft good questions for students?) 

http://www.sch.gr/
http://www.pekade.gr/
http://www.p-e-f.gr/
http://www.inital.gr/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.alfavita.gr/
http://www.esos.gr/
http://www.ipaideia.gr/
http://www.omep.gr/
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b. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρε ίξηζε ηεο ηάμεο  κε εξσηήζεηο 

π.ρ. ηνπ ηχπνπ «Πόζα πξάγκαηα κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ειέγρεηε ηε 

δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηώλ ζηελ ηάμε ζαο;» (How much can you 

do to control disruptive behavior in the classroom?) 

c. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ  

κε εξσηήζεηο π.ρ. ηνπ ηχπνπ «Πόζα πξάγκαηα κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα 

θηλεηνπνηείηε ηνπο καζεηέο πνπ δείρλνπλ κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηα ζρνιηθά 

καζήκαηα;» (How much can you do to motivate students who show low 

interest in school work?).  

Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε κηα 7-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, πνπ 

θπκαίλεηαη     απφ ην 1 («θαζφινπ») έσο ην 7 («πάξα πνιιά»), ε νπνία δηεξεπλά 

ην βαζκφ ή ηελ πνζφηεηα ησλ πξαγκάησλ πνπ ν εξσηψκελνο  πηζηεχεη φηη 

κπνξεί λα θαηαθέξεη. Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη πςειά επίπεδα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ βαζκνινγία ζε θάζε επηκέξνπο 

δηάζηαζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε. Ζ ζπλνιηθή  απην-απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθχπηεη  απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο θαη ζηηο ηξεηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο   απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

  

4.4.2. Μέηπηζη ηηρ Ενζςναίζθηζηρ 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή κεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ηεο To ro nto  E mpat hy 

Sca le  –  T E S  (Spreng, McKinnon, Mar, & Levine, 2009), ε νπνία 

αμηνινγήζεθε γηα ρξήζε ζε έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη βξέζεθε φηη δηαζέηεη 

αμηφπηζηεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο, κε δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.72 

(Kourmousi et al., 2017a). Ζ θιίκαθα TES πεξηιακβάλεη 16 εξσηήζεηο, πνπ 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα, φπσο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα (emotional contagion) (Eisenberg & Miller, 
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1987), ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (emotion comprehension) (Haxby, 

Hoffman & Gobbini, 2000), ε ζπκπαζεηηθή θπζηνινγηθή δηέγεξζε (sympathetic 

physiological arousal) (Levenson & Ruef, 1992; Ickes, Stinson, Bissonnette, & 

Garcia, 1990) θαη ε αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά (altruism) (Cialdini, Brown, 

Lewis, Luce, &Neuberg, 1997; Rice, 1964).  

πγθεθξηκέλα, δχν εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα αληηιακβάλεηαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ πνπ ηνπ εγείξεη ηα 

ίδηα ζπλαηζζήκαηα (Δξ. 1: «ηαλ θάπνηνο άιινο αηζζάλεηαη ελζνπζηαζκέλνο, 

έρσ ηελ ηάζε λα ελζνπζηάδνκαη θη εγψ», Δξ. 4: «Παξακέλσ αλεπεξέαζηνο/ε 

φηαλ θάπνην θνληηλφ κνπ άηνκν είλαη επηπρηζκέλν»). Μία εξψηεζε αμηνινγεί 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Δξ. 8: 

«Μπνξψ λα θαηαιάβσ πφηε νη άιινη είλαη ιππεκέλνη, αθφκα θαη φηαλ δελ ιέλε 

ηίπνηε »). Πέληε εξσηήζεηο αμηνινγνχλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ην άηνκν  αληηδξά κε ηελ θαηάιιειε επαηζζεζία ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ (Δξ. 2: «Οη δπζηπρίεο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ δελ κε ελνρινχλ πάξα πνιχ», Δξ. 7: «ηαλ έλαο θίινο αξρίδεη λα 

κηιάεη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ, πξνζπαζψ λα ζηξέςσ ηε ζπδήηεζε ζε θάηη 

άιιν», Δξ. 10: «Γελ αηζζάλνκαη  ζπκπφληα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνθαινχλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο ζνβαξέο αζζέλεηεο», Δξ. 12: «Γελ κε ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά 

γηα ην πψο αηζζάλνληαη νη άιινη άλζξσπνη», Δξ. 15: « Σν βξίζθσ αλφεην  λα 

θιαίλε άλζξσπνη     απφ ραξά»). Αθφκε, ε θιίκαθα TES πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πνπ αμηνινγνχλ ηελ ζπκπαζεηηθή θπζηνινγηθή δηέγεξζε (Δξ. 3: «Με 

αλαζηαηψλεη λα βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάπνηνλ ρσξίο ζεβαζκφ», Δξ. 6: 

«Σξέθσ ζπλαηζζήκαηα ζηνξγήο θαη λνηάδνκαη γηα αλζξψπνπο   ιηγφηεξν 

ηπρεξνχο     απφ εκέλα», Δξ. 9: «Θεσξψ φηη ζπληνλίδνκαη κε ηε δηάζεζε ησλ 

άιισλ», Δξ. 11: «Αηζζάλνκαη εθλεπξηζκφ φηαλ θάπνηνο θιαίεη») θαη ηελ 

αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά (Δξ. 5: «Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο άιινπο λα  

αηζζάλνληαη θαιχηεξα», Δξ. 14: «ηαλ βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη άδηθα ζε 

θάπνηνπο, δελ ληψζσ νίθην γηα απηνχο », Δξ. 16: «ηαλ βιέπσ θάπνηνλ λα ηνλ 

εθκεηαιιεχνληαη αηζζάλνκαη απέλαληί ηνπ θάπσο ππεξπξνζηαηεπηηθά ληψζσ φηη 

ζέισ λα ηνλ πξνζηαηεχζσ»). Σέινο, κία εξψηεζε αμηνινγεί ηε ζπρλφηεηα 

εθδήισζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ελζπλαηζζεηηθή αληαπφθξηζε 

αλψηεξνπ επηπέδνπ, φπσο είλαη νη πξν-θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο παξνρήο 
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βνήζεηαο (Δξ. 13: « ηαλ βιέπσ θάπνηνλ πνπ είλαη αλαζηαησκέλνο, ληψζσ κηα 

έληνλε αλάγθε λα βνεζήζσ »). Καη ηα 16 εξσηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

θιίκαθα TES αληηπξνζσπεχνπλ κηα επξεία πνηθηιία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ηξέρνπζα ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 

Οη απαληήζεηο ζπιιέγνληαη κε κηα 5-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert θαη 

θπκαίλνληαη απφ ην 0 («πνηέ) έσο ην 4 («πάληα»). Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη 

πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο. Πξνθεηκέλνπ ε πςειή βαζκνινγία λα 

αληηπξνζσπεχεη πςειή ελζπλαίζζεζε, πξαγκαηνπνηείηαη αληηζηξνθή ησλ 

εξσηήζεσλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. Ζ ελζπλαίζζεζε ηνπ αηφκνπ 

πξνθχπηεη     απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθεληξψλεη θαη ζηηο 16 

εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο. 

 

4.4.3. Μέηπηζη ηηρ Ενεπγηηικήρ Ακπόαζηρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θιίκαθεο: 

a. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ηεο Ac t ive  L is t en ing  

At t it ude  Sca le  –  ALAS  (Mishima, Kubota& Nagata, 2000) ε 

νπνία ζηαζκίζηεθε γηα ρξήζε ζε έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη βξέζεθε 

φηη δηαζέηεη αμηφπηζηεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο (Kourmousi et al., 

2017b). Ζ θιίκαθα ALAS πεξηιακβάλεη 47 πξνηάζεηο-δειψζεηο. Οη 

εξσηψκελνη δειψλνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζε 

θαζεκηά απφ ηηο πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1 

(«Γηαθσλψ») έσο ην 4 («πκθσλψ»), ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ην 

ζχλεζεο ζηπι ηεο αθξφαζεο πνπ αθνινπζνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν έλα κήλα. Οη 47 εξσηήζεηο ηεο ALAS 

αμηνινγνχλ ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχλ ηηο εμήο ηξεηο ππνθιίκαθεο:  

i. «ηάζε ηο  Αθξφ αζεο » (Listening Attitude) (13 εξσηήζεηο): 

Καη νη 13 εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα «ηάζεηο Αθξφαζεο» 
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αθνξνχλ ζηελ «ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε» ή ηελ «άλεπ 

φξσλ ζεηηθή ζεψξεζε». ηελ έξεπλα γηα ηε ζηάζκηζε ηεο 

θιίκαθαο ALAS γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα εκθάληζε απνδεθηφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.81 (Kourmousi at al. 2017b). 

ii. «Γεμ ηφ ηεηεο  Αθξφ αζεο » (Listening Skill) (11 

εξσηήζεηο): Οη νθηψ απφ ηηο έληεθα εξσηήζεηο πεξηγξάθνπλ 

ηερληθέο πηπρέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ελψ νη ππφινηπεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε», ηε 

«ζπκβαηφηεηα» ή ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

ηελ έξεπλα ζηάζκηζεο ηεο θιίκαθαο ALAS γηα ρξήζε ζηνλ 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα εκθάληζε 

απνδεθηφ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.72 (Kourmousi at 

al. 2017b). 

iii. «Δ πθαηξ ίε ο  πλνκ ηι ίαο » (ConversationOpportunity) (7 

εξσηήζεηο):  Οη εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. ηελ έξεπλα 

ζηάζκηζεο ηεο θιίκαθαο ALAS γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα εκθάληζε απνδεθηφ 

δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.73 (Kourmousi at al. 2017b). 

Ζ βαζκνινγία ζε θάζε επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, 

φπσο απηή αμηνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ALAS, πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. 

Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη πςειά επίπεδα ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

b. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε-πξνζαξκνγή ηεο Active-Empathic Listening 

– ΑΔL (Gearhart  & Bodie, 2011) ηεο νπνίαο ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία εμεηάζηεθε γηα ρξήζε ζε έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

βξέζεθε φηη δηαζέηεη αμηφπηζηεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο, κε ζπλνιηθφ 

δείθηε αμηνπηζηίαο  Cronbach α ίζν κε 0.87 (Kourmousi et al., 

2017c).  Ζ θιίκαθα ΑΔL πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

αμηνινγνχλ ηα ηξία ζηάδηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, πνπ είλαη νη 

εμήο:  
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i. «Αλ η ίιεςε » (Sensing) (4 εξσηήζεηο): Καηά ην ζηάδην ηεο 

αληίιεςεο, ν αθξναηήο δείρλεη φηη ιακβάλεη φιεο ηηο άκεζεο 

θαη έκκεζεο πιεξνθνξίεο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ην λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά, ελψ     απφ ηελ άιιε κηιάεη θαη δίλεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή φρη κφλν ζε φ, ηη ιέγεηαη, αιιά θαη ζην πψο 

ιέγεηαη. ηελ έξεπλα ζηάζκηζεο ηεο θιίκαθαο AELS γηα 

ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα 

εκθάληζε απνδεθηφ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.82 

(Kourmousi at al. 2017c). 

ii. «Δ πεμεξγαζ ία » (Processing) (3 εξσηήζεηο): Σν ζηάδην ηεο 

επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

ζπλνκηιίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα ζπκάηαη θαλείο 

θνκκάηηα ηεο ζπλνκηιίαο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

θαηαζθεπή κηαο αθήγεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. ηελ έξεπλα 

ζηάζκηζεο ηεο θιίκαθαο AELS γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα εκθάληζε απνδεθηφ 

δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.76 (Kourmousi at al. 2017c). 

iii. «Αλ ηαπφ θξ ηζε » (Responding) (4 εξσηήζεηο):  θαηά ην 

ζηάδην ηεο αληαπφθξηζεο ν αθξναηήο ζέηεη εξσηήζεηο γηα 

εμαθξίβσζε θαη ρξεζηκνπνηεί ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κέζα 

γηα λα δηαηεξεί ηελ πξνζνρή. ηελ έξεπλα ζηάζκηζεο ηεο 

θιίκαθαο AELS γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιεζπζκφ ε ππνθιίκαθα εκθάληζε απνδεθηφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο Cronbach α 0.82 (Kourmousi at al. 2017c). 

Σα ηξία ζηάδηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζπγθξνηνχλ ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο ΑΔL. Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ κε ηε βνήζεηα κηαο 

5-βαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert κε απαληήζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 1 

(«πνηέ) έσο ην 7 («πάληα»). Ζ βαζκνινγία ζε θάζε επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο 

ΑΔL, πξνθχπηεη  απφ ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη πςειά 

επίπεδα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ.  
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4.4.4. Δημογπαθικά ζηοισεία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ην θχιν 

θαη ηελ αθξηβή ειηθία ηνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ χπαξμε 

παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σν επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αμηνινγήζεθε κε εξψηεζε ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαλ λα 

αλαθέξνπλ ην αλψηεξν πηπρίν πνπ δηέζεηαλ ( Βαζηθφ πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ). 

 

4.4.5. Επγαζιακά ζηοισεία 

Οη εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ηα αθξηβή έηε δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη γηα ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηνχζαλ. 

Δπίζεο, θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο φπνπ 

εξγάδνληαλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. Αθφινπζα, ηνπο δεηήζεθε λα 

αλαθέξνπλ εάλ εξγάδνληαη ζε δεκφζην ή ζε ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 

θαη αλ εξγάδνληαη κε πιήξεο σξάξην ή είλαη εκηαπαζρνινχκελνη. ε πεξίπησζε 

πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζην ζρνιείν θαινχληαλ λα αλαθέξνπλ αλ ήηαλ κφληκνη ή 

αλαπιεξσηέο, αλ θαηείραλ ζέζε επζχλεο φληαο δηεπζπληέο ή πξντζηάκελνη (γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο νιηγνζέζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνζρνιηθήο ή δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο), θαζψο θαη πφζα έηε πξνυπεξεζίαο είραλ ζηε ζέζε επζχλεο. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπο 

ζηελ ηάμε, εάλ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε 

ππνζηεξίδνληαλ ή ρξεηάδνληαλ ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, 

θαζψο θαη εάλ είραλ καζεηέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχζαλ φηη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε  

απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο.  Δπηπιένλ, ηνπο δεηήζεθε λα δειψζνπλ 

εάλ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαλ ζηελ νκηιία ή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί 

εξσηήζεθαλ γηα ην αλ εξγάδνληαλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή. ε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδνληαλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, θαινχληαλ λα αλαθέξνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο 

(εηδηθφ ζρνιείν, ηκήκα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε). Δπηπιένλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ θαη γηα ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζηε πκβνπιεπηηθή 

ή ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο 
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Μάζεζεο/ Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είραλ, λα αλαθέξνπλ πνην ήηαλ ην πξφγξακκα απηφ. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηειάκβαλε θαη δχν εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηελ αίζζεζε παξνρήο 

ππνζηήξημεο  απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε 

εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γηα ην αλ αιιεινυπνζηεξίδνληαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εάλ 

αηζζάλνληαλ φηη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν απφ ην Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, ην ρνιηθφ χκβνπιν 

Γεληθήο Αγσγήο θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

4.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 Οη κέζεο ηηκέο (mean), νη ηππηθέο  απνθιίζεηο (StandardDeviation=SD) 

θαη νη δηάκεζνη (median) θαη ηα ελδνηεηαξηεκνξηαθά εχξε (interquartilerange) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Οη     απφιπηεο (Ν) θαη νη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δχν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‘s-test.  

Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δχν 

νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε o παξακεηξηθφο έιεγρνο αλάιπζεο δηαζπνξάο 

(ANOVA).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r). Ζ ζπζρέηηζε ζεσξείηαη ρακειή φηαλ 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (r) θπκαίλεηαη 0,1 έσο 0,3, κέηξηα φηαλ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη απφ 0,31 έσο 0,5 θαη πςειή  φηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 0,5.  

Ζ αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (linearregressionanalysis) κε ηε 

δηαδηθαζία δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εχξεζε αλεμάξηεησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ζπληειεζηέο 

εμάξηεζεο (β) θαη ηα ηππηθά ζθάικαηά ηνπο (standarderrors=SE).  
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Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην 0,05.  

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 19.0.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
:  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία 
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Σν δείγκα  απνηειείηαη απφ 3955 εθπαηδεπηηθνχο κε κέζε ειηθία ηα 43,3 

έηε (SD=8,9 έηε). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πίλαθαο 2 - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 
Ν % 

Φχιν 
Άληξεο 1108 28,0 

Γπλαίθεο 2847 72,0 

Ζιηθία, κέζε ηηκή (SD) 43,3 (8,9) 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  

Άγακνο 1000 25,3 

Έγγακνο 2626 66,4 

ε δηάζηαζε 67 1,7 

Γηαδεπγκέλνο 216 5,5 

ε ρεξεία 46 1,2 

Έρεηε παηδηά  
ρη 1317 33,3 

Ναη 2638 66,7 

Πνην είλαη ην 

αλψηαην πηπρίν 

πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 2552 64,5 

Μεηαπηπρηαθφ 1216 30,7 

Γηδαθηνξηθφ 187 4,7 

Δθπαίδεπζε ζε 

δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο 

Με κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 138 3,5 

Με ΑΠΑΗΣΔ 161 4,1 

Με εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην 

δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο 
598 15,1 

Άιιν 323 8,2 

ρη 2735 69,2 

 

Σν 72,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ην 66,4% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έγγακνη θαη ην 66,7% είρε παηδηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηέζεηε κφλν βαζηθφ πηπρίν ζε πνζνζηφ 64,5% ελψ ην 30,7% 

θαηείρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην 4,7% δίπισκα δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. Σν 69,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε θακία επηκφξθσζε ζε 

δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε πεξηθέξεηα πνπ εξγάδνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο.  
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Πίλαθαο 3 - Πεξηθέξεηα πνπ εξγάδνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Πεξηθέξεηα Ν % 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 303 7,7 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 587 14,8 

Γπηηθή Μαθεδνλία 112 2,8 

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 331 8,4 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 221 5,6 

Ηφληνη Νήζνη 91 2,3 

Γπηηθή Διιάδα 210 5,3 

ηεξεά Διιάδα 218 5,5 

Αηηηθή 1211 30,6 

Πεινπφλλεζνο 230 5,8 

Βφξεην Αηγαίν 83 2,1 

Νφηην Αηγαίν 139 3,5 

Κξήηε 219 5,5 

 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδνληαλ ζηελ Αηηηθή κε ην 

πνζνζηφ λα θηάλεη ην 30,6%. Αθνινπζεί ε θεληξηθή Μαθεδνλία κε πνζνζηφ 

14,8%.   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη εηδηθφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Πίλαθαο 4 - Δηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Δηδηθφηεηα Ν % Δηδηθφηεηα Ν % 

TE01.04 
Φπθηηθνί 

1 0,03 ΠΔ17.01 
Πνιηηηθνί 

ΑΔΣΔΜ 
11 0,28 

TE01.05 
Γνκηθνί 

2 0,05 ΠΔ17.02 
Μεραλνιφγνη 

ΑΔΣΔΜ 
12 0,30 

TE01.06 
Ζιεθηξνιφγνη 

1 0,03 ΠΔ17.03 
Ζιεθηξνιφγνη 

ΑΔΣΔΜ 
9 0,23 

TE01.11 
Τπαι. Λνγηζηεξίνπ 

3 0,08 ΠΔ17.04 
Ζιεθηξνληθνί 

ΑΔΣΔΜ 
5 0,13 
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TE01.13 
Πξνγξακκαηηζηέο 

Ζ.Τ. 
3 0,08 ΠΔ17.05 

Πνιηηηθνί ΣΔΗ-

ΚΑΣΔΔ 
5 0,13 

TE01.18 
 

2 0,05 ΠΔ17.06 
Μεραλνιφγνη 

ΣΔΗ-ΚΑΣΔΔ 
13 0,33 

TE01.20 
Αηζζεηηθήο 

1 0,03 ΠΔ17.07 
Ζιεθηξνιφγνη 

ΣΔΗ-ΚΑΣΔΔ 
11 0,28 

TE01.29 
Βνεζψλ Ηαηξ. 

Δξγαζηεξίσλ 
1 0,03 ΠΔ17.08 

Ζιεθηξνληθνί 

ΣΔΗ-ΚΑΣΔΔ 
3 0,08 

TE01.30 
Βνεζνί 

Βξεθνθφκσλ 
5 0,13 ΠΔ17.10 

Σερλνιφγνη Δλεξγ. 

Σερληθήο 
1 0,03 

ΓΔ01.01 Ζιεθηξνηερλίηεο 1 0,03 ΠΔ18.01 Γξαθηθψλ Σερλψλ 5 0,13 

ΓΔ01.02 
Μεραλνηερλίηεο 

1 0,03 ΠΔ18.02 
Γηνίθεζε Δπηρεη-

ξήζεσλ 
6 0,15 

ΓΔ01.04 Ζιεθηξνληθνί 1 0,03 ΠΔ18.03 Λνγηζηηθήο 7 0,18 

ΓΔ01.17 Κνκκσηηθήο 1 0,03 ΠΔ18.04 Αηζζεηηθήο 10 0,25 

ΠΔ01 
Θενιφγνη 

65 1,64 ΠΔ18.07 
Ηαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ 
6 0,15 

ΠΔ02 Φηιφινγνη 724 18,31 ΠΔ18.08 Οδνληνηερληθήο 1 0,03 

ΠΔ03 
Μαζεκαηηθνί 

299 7,56 ΠΔ18.09 
Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο 
4 0,10 

ΠΔ04.01 Φπζηθνί 234 5,92 ΠΔ18.10 Ννζειεπηηθήο 14 0,35 

ΠΔ04.02 Υεκηθνί 65 1,64 ΠΔ18.11 Μαηεπηηθήο 4 0,10 

ΠΔ04.04 
Βηνιφγνη 

86 2,17 ΠΔ18.12 
Φπηηθήο 

Παξαγσγήο 
6 0,15 

ΠΔ04.05 
Γεσιφγνη 

27 0,68 ΠΔ18.15 
Γεσξγηθψλ 

Μεραλψλ 
1 0,03 

ΠΔ05 Γαιιηθήο 97 2,45 ΠΔ18.16 Γαζνπνλίαο 1 0,03 

ΠΔ06 
Αγγιηθήο 

187 4,73 ΠΔ18.17 
Γηνίθεζε Γεσξγ. 

Δθκεηαι. 
1 0,03 

ΠΔ07 Γεξκαληθήο 57 1,44 ΠΔ18.18 Ορεκάησλ ΣΔΗ 2 0,05 

ΠΔ08 Καιιηηερληθψλ 27 0,68 ΠΔ18.22 Μεηαιιεηνιφγνη 1 0,03 

ΠΔ09 Οηθνλνκνιφγνη 69 1,74 ΠΔ18.23 Ναπηηθψλ 2 0,05 
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Μαζεκάησλ 

ΠΔ10 Κνηλσληνιφγνη 36 0,91 ΠΔ18.24 Δξγαζηνζεξαπείαο 1 0,03 

ΠΔ11 Φπζηθήο Αγσγήο 123 3,11 ΠΔ18.25 Φπζηνζεξαπείαο 2 0,05 

ΠΔ12.01 
Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί 
10 0,25 ΠΔ18.26 

Γξαθηζηηθήο 
3 0,08 

ΠΔ12.02 Αξρηηέθηνλεο 9 0,23 ΠΔ18.27 Γηαθνζκεηηθή 2 0,05 

ΠΔ12.03 
Σνπνγξάθνη 

4 0,10 ΠΔ18.28 
πληεξεηέο έξγ. 

ηέρλεο 
1 0,03 

ΠΔ12.04 
Μεραλνιφγνη 

8 0,20 ΠΔ18.31 
Μεραληθνί Δκπ. 

Ναπηηθνχ 
1 0,03 

ΠΔ12.05 
Ζιεθηξνιφγνη 

7 0,18 ΠΔ18.32 
Μεραλνζπλζ. 

Αεξνζθαθψλ 
1 0,03 

ΠΔ12.06 
Ζιεθηξνληθνί 

Μεραληθνί 
1 0,03 ΠΔ18.33 

Βξεθνλεπηνθφκσλ 
16 0,40 

ΠΔ12.08 
Υεκηθνί Μεραληθνί 

6 0,15 ΠΔ18.35 
Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 
7 0,18 

ΠΔ12.10 
Φπζηθνί-Ραδην-

ειεθηξνιφγνη 
4 0,10 ΠΔ18.36 

Σερλνιφγνη 

Σξνθίκσλ 
2 0,05 

ΠΔ12.11 

Μεραληθνί 

παξαγσγήο θαη 

δηνίθεζεο 

2 0,05 ΠΔ18.37 

Γεκφζηαο 

Τγηεηλήο 2 0,05 

ΠΔ12.12 

Μεραληθνί 

θισζηνπθα-

ληνπξγίαο 

1 0,03 ΠΔ18.40 

Μάξθεηηλγθ 

2 0,05 

ΠΔ12.13 
Πεξηβαιινληνιφγνη 

1 0,03 ΠΔ18.41 
Γξακαηηθήο 

Σέρλεο 
1 0,03 

ΠΔ13 

Ννκηθνί –

Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

17 0,43 ΠΔ19 

Πιεξνθνξηθήο 

ΑΔΗ 134 3,39 

ΠΔ14.01 
Ηαηξνί 

4 0,10 ΠΔ20 
Πιεξνθνξηθήο 

ΣΔΗ 
47 1,19 

ΠΔ14.02 Οδνληίαηξνη 4 0,10 ΠΔ32 Θεαηξηθψλ 16 0,40 
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πνπδψλ 

ΠΔ14.03 Φαξκαθνπνηνί 1 0,03 ΠΔ34 Ηηαιηθήο  1 0,03 

ΠΔ14.04 Γεσπφλνη 17 0,43 ΠΔ60 Νεπηαγσγνί 411 10,39 

ΠΔ14.06 Ννζειεπηηθήο 5 0,13 ΠΔ70 Γάζθαινη 826 20,88 

ΠΔ15 
Οηθηαθήο 

Οηθνλνκίαο 
11 0,28 ΠΔ71 

Γάζθαινη Δηδηθήο 

Αγσγήο 
33 0,83 

ΠΔ16 Μνπζηθήο 22 0,56 
 

 
  

ΠΔ16.01 
Μνπζηθήο 

Παλ/κίνπ 
47 1,19 

 

 

  

ΠΔ16.02 Μνπζηθήο ΣΔΗ 5 0,13 
 

 
  

 

  Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε ηελ εηδηθφηεηα 

ηνπ δαζθάινπ κε πνζνζηφ 20,88% θαη αθνινπζνχζαλ νη θηιφγνγνη κε πνζνζηφ 

18,31% θαη νη λεπηαγσγνί κε πνζνζηφ 10,39%. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πίλαθαο 5 - ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

  Ν % 

Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, κέζε ηηκή (SD) 15,5 (8,4) 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε πεξηνρή 

ζηελ νπνία δηδάζθεηε; 

Έσο 1.999 442 11,2 

2.000 έσο 9.999 833 21,1 

10.000 έσο 250.000 1916 48,4 

250.000 θαη άλσ 764 19,3 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε 

ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ;  

Γεκφζην 3344 84,6 

Ηδησηηθφ 611 15,4 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο σξάξην ή 

είζηε εκηαπαζρνινχκελνο;  

Ζκηαπαζρνινχκελνο 471 11,9 

Πιήξεο 3484 88,1 

ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεζηε ζε 

δεκφζην ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ε 

ή αλαπιεξσηήο/ηξηα;  

Αλαπιεξσηήο 437 13,4 

Μφληκνο/ε 2833 86,6 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή ρη 3443 87,1 
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πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε) ζε 

ζρνιηθή κνλάδα;  

Ναη 512 12,9 

Αλ λαη, ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε επζχλεο, κέζε 

ηηκή (SD)  
7,2 (5,6) 

Αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε, κέζε ηηκή (SD)  18,2 (9,6) 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ή πνπ ρξεηάδνληαη 

(ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε) 

ππνζηήξημε     απφ 

Δθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο;  

ρη 1881 47,6 

Ναη 2074 52,4 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ 

πηζηεχεηε φηη ρξεηάδνληαη 

(ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο γλψκε) 

ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

ρη 1174 29,7 

Ναη 2781 70,3 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο;  

ρη 1431 36,2 

Ναη 2524 63,8 

Δάλ λαη, πφζνπο; κέζε ηηκή (SD) δηάκεζνο (ελδ. εχξνο) 3,1 (3,5) 2 (2 - 4) 

 

Ζ κέζε δηάξθεηα πξνυπεξεζίαο ήηαλ 15,5 έηε (SD=8,4 έηε). Σν 48,4% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαδφηαλ ζε ζρνιείν πνπ βξηζθφηαλ ζε πεξηνρή κε 10.000-

25.000 θαηνίθνπο. Σν 84,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαδφηαλ ζε δεκφζην ζρνιείν 

θαη ην 88,1% εξγαδφηαλ κε πιήξεο σξάξην. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε δεκφζην ζρνιείν, ην 86,6% ήηαλ κφληκνη θαη ην ππφινηπν 13,4% 

αλαπιεξσηέο. Σν 12,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή 

πξντζηάκελνπ, κε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ζέζε απηή ηα 7,2 έηε (SD=5,6 

έηε). Ο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε ήηαλ 18,2 (SD=9,6). Σν 52,4% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε ζηελ ηάμε ηνπ καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη ή πνπ 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε  απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη ην 70,3% είρε ζηελ ηάμε ηνπ καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί φηη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Αθφκα, ην 63,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε ζηελ ηάμε ηνπ καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, κε ην δηάκεζν 

αξηζκφ απηψλ λα είλαη 2 (2-4).  
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα δεισκέλα απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο πνζνζηά καζεηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαλ ή πνπ 

ρξεηάδνληαλ ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη 

καζεηψλ  πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

 

Γξάθεκα 1 - Πνζνζηά εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηέο  πνπ ππνζηεξίδνληαη ή πνπ ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη καζεηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο   

 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάδνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα: 
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Πίλαθαο 6 - ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο  εξγάδνληαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

  Ν % 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ  Γεκνζίνπ ηνκέα  

Παηδηθφο ζηαζκφο 18 0,5 

Κιαζηθφ ηκήκα 

Νεπηαγσγείνπ 
169 5,1 

Οινήκεξν ηκήκα 

Νεπηαγσγείνπ 
205 6,1 

Κιαζηθφ ηκήκα 

Γεκνηηθνχ 
897 26,8 

Οινήκεξν ηκήκα 

Γεκνηηθνχ 
189 5,7 

Κιαζηθφ Γπκλάζην 805 24,1 

Νπρηεξηλφ  Γπκλάζην 15 0,4 

Κιαζηθφ Λχθεην 629 18,8 

Νπρηεξηλφ Λχθεην 30 0,9 

ΔΠΑΛ 284 8,5 

ΗΔΚ 46 1,4 

Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ 57 1,7 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα 

Παηδηθφο ζηαζκφο 22 3,6 

Κιαζηθφ ηκήκα 

Νεπηαγσγείνπ 
15 2,5 

Οινήκεξν ηκήκα 

Νεπηαγσγείνπ 
2 0,3 

Κιαζηθφ ηκήκα 

Γεκνηηθνχ 
33 5,4 

Οινήκεξν ηκήκα 

Γεκνηηθνχ 
12 2,0 

Κιαζηθφ Γπκλάζην 26 4,3 

Νπρηεξηλφ  Γπκλάζην 0 0,0 

Κιαζηθφ Λχθεην 25 4,1 

Νπρηεξηλφ Λχθεην 2 0,3 

Φξνληηζηήξην 434 71,0 

ΗΔΚ 18 2,9 

Κνιιέγην 22 3,6 

 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε πιεηνςεθία εξγαδφηαλ 

ζε θιαζηθφ ηκήκα δεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 26,8% θαη αθνινπζεί ην θιαζηθφ 

γπκλάζην κε πνζνζηφ 24,1% θαη ην θιαζηθφ ιχθεην κε πνζνζηφ 18,8%. Απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην 71,0% εξγαδφηαλ ζε θξνληηζηήξην.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηα πνζνζηά απηψλ πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε 

πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο (ΠΦΤ).  

 

Πίλαθαο 7 - ηνηρεία γηα ηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή θαη ηα πνζνζηά απηψλ πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζηελ ΠΦΤ 

  Ν % 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ Δηδηθή Αγσγή; 
ρη 3759 95,0 

Ναη 196 5,0 

Αλ λαη πνπ ζηελ Δηδηθή Αγσγή; 

Δηδηθφ ρνιείν 62 36,9 

Σκήκα Έληαμεο 69 41,1 

Παξάιιειε 

ζηήξημε 
37 22,0 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ; 

ρη 3141 79,4 

Ναη 814 20,6 

Αλ λαη, ζε πνην; 

Γεμηφηεηεο γηα 

παηδηά ηνπ 

Γεκνηηθνχ 

(ΚΔΘΔΑ ή Κέληξα 

Πξφιεςεο) 

184 24,9 

Ο θήπνο κε ηηο 11 

γάηεο (ΟΚΑΝΑ, 

Κέληξα Πξφιεςεο) 

146 19,7 

Κνηλσληθή θαη 

πλαηζζεκαηηθή 

Αγσγή ζην ρνιείν 

(Υαηδερξήζηνπ Υ.) 

63 8,5 

ηνπ ζηελ 

Δλδνζρνιηθή Βία 

(ΔΦΤΠΔ) 

147 19,9 

Παηρλίδηα Παηδηψλ 

(ΟΚΑΝΑ, Κέληξα 

Πξφιεςεο) 

84 11,4 

Δγψ θη Δζχ 

γηλφκαζηε Δκείο: 

Πξφγξακκα 

Διέγρνπ ησλ 

πγθξνχζεσλ 

(ΟΚΑΝΑ, Κέληξα 

Πξφιεςεο) 

49 6,6 

Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο 
25 3,4 
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πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο 

(Πισκαξίηνπ Β.) 

ηεξίδνκαη ζηα 

πφδηα κνπ 

(ΔΠΗΦΤ) 

120 16,2 

Φπρηθή Τγεία θαη 

Γηαπξνζσπηθέο 

ρέζεηο (Δζληθφ 

Ίδξπκα Νεφηεηαο 

θαη Τπ. Παηδείαο) 

24 3,2 

Ξέξσ ηη δεηάσ 

(Κέληξν Πξφιεςεο 

ΠΤΞΗΓΑ) 

6 0,8 

Σν ζπίηη ησλ 

παηδηψλ (ΟΚΑΝΑ, 

Κέληξα Πξφιεςεο) 

24 3,2 

Βήκαηα γηα ηε δσή 

(Κνπξκνχζε Ν., 

Κνχηξαο Β.) 

109 14,7 

Ο Ππμηδνχιεο θαη 

ε Ππμηδνχια 

(Κέληξν Πξφιεςεο 

ΠΤΞΗΓΑ) 

18 2,4 

Άιιν 213 28,8 

 

Μφλν ην 5,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαδφηαλ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

πγθεθξηκέλα, ην 41,1% απηψλ εξγαδφηαλ ζε ηκήκα έληαμεο, ην 36,9% ζε εηδηθφ 

ζρνιείν θαη ην 22,0% πξφζθεξε παξάιιειε ζηήξημε. Δπηπξνζζέησο, ην 20,6% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο / Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο / Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ην 24,9% απηψλ είρε παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα 

«Γεμηφηεηεο γηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ (ΚΔΘΔΑ ή Κέληξα Πξφιεςεο)», ην 

19,9% ην «ηνπ ζηελ Δλδνζρνιηθή Βία (ΔΦΤΠΔ)», ην 19,7% ην «Ο θήπνο κε 

ηηο 11 γάηεο» (ΟΚΑΝΑ, Κέληξα Πξφιεςεο)», ην 16,2% ην «ηεξίδνκαη ζηα 

πφδηα κνπ» (ΔΠΗΦΤ)θαη ην 14,7% ην «Βήκαηα γηα ηε δσή» (Κνπξκνχζε & 

Κνχηξαο 2011; Κνπξκνχζε, 2013, 2014). 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή. 
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Γξάθεκα 2 - Πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο / 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο / Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ.  
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Γξάθεκα 3 - Πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κειέηεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

πξντζηάκελνπο.  

 

Πίλαθαο 8 - ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ζπλαδέιθνπο 

θαη πξντζηάκελνπο 

  Ν % 

Αιιεινυπνζηεξίδεζηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο, φηαλ ρξεηάδεηαη;     

ρη 639 16,2 

Ναη 3316 83,8 

αο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο θαζνδεγνχλ 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν; 

Ο Γηεπζπληήο ηεο 

κνλάδαο  
2162 74,0 

Ο χκβνπινο ηεο 

Γεληθήο Αγσγήο  
1368 46,8 

Ο ρνιηθφο 

χκβνπινο Δηδηθήο 

Αγσγήο  

408 14,0 
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Σν 83,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη ιάκβαλαλ ππνζηήξημε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηε ρξεηάδνληαλ. Δπίζεο, ην 74,0% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο 

κνλάδαο, ην 46,8% ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο Γεληθήο Αγσγήο θαη ην 14,0% 

ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο.  

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα δεισκέλα πνζνζηά ιήςεο 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην δηεπζπληή  ηεο κνλάδαο, ην ρνιηθφ 

χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

 

Γξάθεκα 4 - ηνηρεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην 

δηεπζπληή  ηεο κνλάδαο, ην ρνιηθφ χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο θαη ην ρνιηθφ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο 

 

5.2. Βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

5.2.1. Κλίμακερ Ενζςναίζθηζηρ (Toronto Empathy Scale – TES) και 

Ενεπγηηικήρ Ακπόαζηρ (Active-Empathic Listening – ΑΕL και Active 

Listening Attitude Scale – ALAS). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο θιίκαθεο ελζπλαίζζεζεο (Toronto Empathy Scale – TES) θαη ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο (Active-Empathic Listening – ΑΔL θαη Active Listening Attitude 

Scale – ALAS).  

14,0

46,8

74,0

83,8

0 20 40 60 80 100

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο 

Ο χκβνπινο ηεο γεληθήο αγσγήο 

Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο 

πλαδέιθνη

Πνζνζηφ ππνζηήξημεο/ θαζνδήγεζεο (%)
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Πίλαθαο 9 - Βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο θιίκαθεο ελζπλαίζζεζεο (Toronto 

Empathy Scale – TES) θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο (Active-Empathic Listening – ΑΔL θαη 

Active Listening Attitude Scale – ALAS) 

 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο 

(TES) 
16,00 64,00 51,05 5,73 

AELS 
    

Αληίιεςε 1,00 6,75 5,56 0,81 

Δπεμεξγαζία 1,00 7,00 5,29 1,01 

Αληαπφθξηζε 1,00 7,00 5,69 0,93 

ALAS 
    

ηάζεηο Αθξφαζεο 0,00 39,00 23,85 5,42 

Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 0,00 33,00 23,75 3,53 

Δπθαηξίεο πλνκηιίαο 0,00 21,00 14,95 2,18 

 

Ζ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο θπκαηλφηαλ απφ 16 έσο 64 

κνλάδεο κε ηε κέζε ηηκή λα είλαη 51,05 κνλάδεο (SD=5,73 κνλάδεο). ηελ 

θιίκαθα AELS, ε κέζε βαζκνινγία ηεο δηάζηαζεο «Αληίιεςε» ήηαλ 5,56 

κνλάδεο (SD=0,81 κνλάδεο), ηεο δηάζηαζεο «Δπεμεξγαζία» ήηαλ 5,29 κνλάδεο 

(SD=1,01 κνλάδεο) θαη ηεο δηάζηαζεο «Αληαπφθξηζε» ήηαλ 5,69 κνλάδεο 

(SD=0,93 κνλάδεο). Αθφκα, ζηελ θιίκαθα ALAS, ε κέζε βαζκνινγία ηεο 

δηάζηαζεο «ηάζεηο Αθξφαζεο» ήηαλ 23,85 κνλάδεο (SD=5,42 κνλάδεο), ηεο 

δηάζηαζεο «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο» ήηαλ 23,75 κνλάδεο (SD=3,53 κνλάδεο) θαη 

ηεο δηάζηαζεο «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» ήηαλ 14,95 κνλάδεο (SD=2,18 κνλάδεο). 

 

5.2.2. Κλίμακα Αςηο-αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων Εκπαιδεςηικών 

(Teacher Self-Efficacy Scale – TSES) 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο δηαζηάζεηο ηεο   απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη βαζκνινγίεο κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ηηκέο απφ 1 έσο 9, κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα ππνδειψλνπλ πςειφηεξε 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 



92 

 

Πίλαθαο 10 - Βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ 
1,00 9,00 7,05 0,98 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε 

ηεο Σάμεο 
1,00 9,00 6,79 1,14 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ 
1,00 9,00 6,85 1,12 

πλνιηθή βαζκνινγία   απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 
1,00 9,00 6,90 0,98 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» ήηαλ 7,05 κνλάδεο (SD=0,98 κνλάδεο), ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» ήηαλ 6,79 κνλάδεο (SD=1,14 

κνλάδεο) θαη ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ 

Μαζεηψλ» ήηαλ 6,85 κνλάδεο (SD=1,12 κνλάδεο). Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία είρε 

κέζε ηηκή 6,90 κνλάδεο (SD=0,98 κνλάδεο). 

 

5. 3. πζρεηίζεηο  

5.3.1. Σςζσέηιζη ηων διαζηάζεων ηηρ κλίμακαρ Αςηο-

αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων Εκπαιδεςηικών με ηιρ ςπόλοιπερ κλίμακερ ηηρ 

μελέηηρ  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θιίκαθαο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηηο 

ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο κειέηεο.  
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Πίλαθαο 11 - ρέζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θιίκαθαο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηηο 

ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο κειέηεο 

 

Απνηειεζκαηηθ

φηεηα ζηε 

Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ 

Απνηειεζκ

αηηθφηεηα 

ζηε 

Γηαρείξηζε 

ηεο Σάμεο 

 

Απνηειεζκαη

ηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ 

πκκεηνρή 

ησλ 

Μαζεηψλ 

πλνιηθή 

βαζκνινγία   

Απην-

απνηειεζκαηη

θφηεηαο 

Κιίκαθα 

Δλζπλαίζζεζεο 

(TES) 

r 0,30 0,25 0,32 0,32 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

AELS   
    

Αληίιεςε 
r 0,42 0,36 0,40 0,43 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Δπεμεξγαζία  
r 0,45 0,40 0,40 0,46 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Αληαπφθξηζε 
r 0,37 0,31 0,36 0,38 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ALAS   
    

ηάζεηο 

Αθξφαζεο  

r 0,24 0,21 0,24 0,25 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Γεμηφηεηεο 

Αθξφαζεο 

r 0,36 0,31 0,38 0,39 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Δπθαηξίεο 

πλνκηιίαο 

r 0,26 0,25 0,26 0,29 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Τπήξμαλ ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο θιίκαθαο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν κε ηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο φζν θαη κε ηηο 

θιίκαθεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. πλεπψο, φζν πςειφηεξε ήηαλ ε 

ελζπλαίζζεζε θαη νη ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηφζν πςειφηεξε είλαη ε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην - απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ελζπλαίζζεζεο.  
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Γξάθεκα 5 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην -απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ελζπλαίζζεζεο 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Αληίιεςε-Sensing». 

 

 

Γξάθεκα 6 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληίιεςε-Sensing» 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Δπεμεξγαζία-Processing». 

 

 

Γξάθεκα 7 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην -απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπεμεξγαζία-Processing» 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Αληαπφθξηζε-Responding». 

 

Γξάθεκα 8 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληαπφθξηζε-Responding» 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«ηάζεηο Αθξφαζεο-Listening Attitude». 

 

 

Γξάθεκα 9 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «ηάζεηο Αθξφαζεο-Listening Attitude» 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο-Listening Skills». 
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Γξάθεκα 10 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο-Listening Skills» 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Δπθαηξίεο πλνκηιίαο-Conversation Opportunity». 

 

 

Γξάθεκα 11 - πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο  κε ηε 

βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο-Conversation Opportunity» 
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5.3.2. πζρέηηζε ηεο δηάζηαζεο «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ»  κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ-

Efficacy for instructional strategies» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 12 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ 
PStudent'st-test 

Μέζε ηηκή SD 

Φχιν 
Άληξεο 7,17 1,03 <0,001 

Γπλαίθεο 7,01 0,96 
 

Έγγακνη 
ρη 6,99 1,02 0,008 

Ναη 7,08 0,96 
 

Έρεηε παηδηά  
ρη 6,96 0,99 <0,001 

Ναη 7,10 0,98 
 

Πνην είλαη ην 

αλψηαην πηπρίν 

πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 6,96 0,98 <0,001 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
7,23 0,97 

 

Δπηκφξθσζε 

ζηε 

πκβνπιεπηηθή 

ρη 6,95 0,97 <0,001 

Ναη 7,27 0,97 
 

 

Οη άληξεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ», πνπ ππνδειψλεη 

κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, νη έγγακνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο κε παηδηά είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε έγγακνπο θαη απηνχο πνπ δελ 

είραλ παηδηά αληίζηνηρα. Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/ δηδαθηνξηθφ 

θαζψο θαη απηνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζηε πκβνπιεπηηθή είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε βαζκνινγία.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» σο πξνο ην θχιν. 
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Γξάθεκα 12 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα κε ην θχιν 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα 

κε ην αλψηαην πηπρίν ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 13 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα κε ην αλψηαην πηπρίν ηνπο 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» 

αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε  Πξνγξάκκαηνο 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο. 

Πίλαθαο 13. Βαζκνινγία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ -Efficacy for instructional strategies» αλάινγα κε ηα 

εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο Πξναγσγήο Φπρηθήο  

Τγείαο.   

 

Απνηειεζκαηηθ

φηεηα ζηε 

Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ  

P Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Πεξηθέξεηα Μαθεδνλία/ 

Θξάθε 
7,08 1,03 0,307* 

Γπηηθή 

Διιάδα/ 

Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ/ 

Ηφληνη Νήζνη 

7,06 0,95 
 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 
7,16 0,93 

 

ηεξεά 

Διιάδα/ 

Αηηηθή 

7,02 0,99 
 

Πεινπφλλεζνο 7,02 0,89 
 

Νεζηά 

Αηγαίνπ/ 

Κξήηε 

7,02 1,00 
 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε 

πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηδάζθεηε; 

Έσο 9.999 7,01 0,98 0,081* 

10.000 έσο 

250.000 
7,06 0,98 

 

250.000 θαη 

άλσ 
7,11 1,00 

 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Πξσηνβάζκηα 7,10 0,95 0,015 

Γεπηεξνβάζκη

α 
7,02 0,99 

 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε 

ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ;  

Γεκφζην 7,06 0,97 0,211 

Ηδησηηθφ 
7,01 1,05 

 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

Ζκηαπαζρνιν

χκελνο 
6,87 1,02 <0,001 
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εκηαπαζρνινχκελνο;  Πιήξεο 7,08 0,98 
 

ε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδεζηε ζε δεκφζην 

ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ε ή 

αλαπιεξσηήο/ηξηα;  

Αλαπιεξσηήο 6,97 0,97 0,045 

Μφληκνο/ε 
7,07 0,97 

 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή 

πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

ρη 7,03 0,98 <0,001 

Ναη 

7,23 1,00 
 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή; 

ρη 7,05 0,98 0,546 

Ναη 7,09 1,06 
 

Αλ λαη πνπ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

Δηδηθφ 

ρνιείν 
7,03 1,07 0,551* 

Σκήκα 

Έληαμεο 
7,16 1,08 

 

Παξάιιειε 

ζηήξημε 
7,26 0,94 

 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζε

καηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζ

ζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ;   

ρη 7,01 0,99 <0,001 

Ναη 

7,23 0,93 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ή πνπ 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

ρη 7,04 1,00 0,303 

Ναη 

7,07 0,97 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ πηζηεχεηε φηη 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ζαο γλψκε) 

ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο;  

ρη 7,08 1,02 0,181 

Ναη 

7,04 0,97 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία 

ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο;  

ρη 7,11 0,98 0,003 

Ναη 

7,02 0,99 
 

 

*ANOVA 
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εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ», πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο 

σξάξην, νη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη εθείλνη πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή 

πξντζηάκελνπ. Αθφκα, ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ θαη εθείλνη πνπ δελ είραλ 

ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο.  

 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα 

κε ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. 
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Γξάθεκα 14 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα κε ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο / Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο 

/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» 

αλάινγα κε ηε ιήςε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

 

Πίλαθαο 13 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» αλάινγα κε ηε ιήςε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

πξντζηάκελνπο 

 

Απνηειεζκαηη

θφηεηα ζηε 

Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ 

 

P 

Student's 

t-test 
Μέζε 

ηηκή 
SD 

Αιιεινυπνζηεξίδεζηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο, φηαλ ρξεηάδεηαη;     

ρη 7,03 1,03 0,619 

Ναη 7,06 0,97 
 

αο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο θαζνδεγνχλ 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν;     

Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο  
ρη 7,13 0,96 0,241 

Ναη 7,15 0,98 
 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο ηεο Γεληθήο 

Αγσγήο  

ρη 6,99 1,01 <0,001 

Ναη 7,16 0,92 
 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο  
ρη 7,04 0,97 0,001 

Ναη 7,21 0,99 
 

 

εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ», πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ απηνί πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ 
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ηξαηεγηθψλ» κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε 

επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

 

 

Πίλαθαο 14 - ρέζε ηεο δηάζηαζεο «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ» κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε επζχλεο, 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ νκηιία 

ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ 

Ζιηθία 
r 0,12 

P <0,001 

Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 
r 0,15 

P <0,001 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε 

επζχλεο 

r 0,02 

P 0,681 

πλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ 

ηάμε  

r 0,01 

P 0,491 

Αξηζκφο καζεηψλ κε δπζθνιίεο 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο 

r 0,02 

P 0,384 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» κε ηελ ειηθία θαη 

ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο. Οπφηε φζν κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ήηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ή φζν πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο είραλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο 

ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, 

εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο 

θιίκαθεο ηεο κειέηεο. Με ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) 

βξέζεθαλ ηα  απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 15 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο κειέηεο 

  
 

β* SE** P 

Φχιν 
Άληξεο 0,00

+
 

  

Γπλαίθεο -0,28 0,04 <0,001 

Πνην είλαη ην αλψηαην 

πηπρίν πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 0,00
+
 

  

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
0,20 0,03 <0,001 

Ζιηθία 
 

0,01 0,002 <0,001 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

εκηαπαζρνινχκελνο;  

Ζκηαπαζρνινχκελνο 0,00
+
 

  

Πιήξεο 0,17 0,05 0,002 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαη

ζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπ

λαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ;   

ρη 0,00
+
 

  

Ναη 0,13 0,04 <0,001 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ 

νκηιία ή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο;  

ρη 0,00
+
 

  

Ναη -0,11 0,03 <0,001 

αο ππνζηεξίδεη θαη 

ζαο θαζνδεγεί ζην 

παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν 

ρνιηθφο χκβνπινο 

Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 0,00
+
 

  

Ναη 0,09 0,04 0,029 

Κιίκαθα 

Δλζπλαίζζεζεο (TES)  
0,01 0,003 <0,001 

Δπεμεξγαζία-Processing 

(AELS)  
0,25 0,02 <0,001 

Αληίιεςε-Sensing 

(AELS)  
0,25 0,02 <0,001 

Αληαπφθξηζε-

Responding (AELS)  
0,11 0,02 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο +ππνδειψλεη θαηεγνξία 

αλαθνξάο 
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Σν θχιν, ην αλψηαην πηπρίν, ε ειηθία, ε εξγαζία ζε πιήξεο ή κε σξάξην, 

ε επηκφξθσζε ζε πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ, 

ε χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ 

νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο, ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο θαη ζε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε 

ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ 

ηξαηεγηθψλ». πγθεθξηκέλα: 

a. Οη γπλαίθεο είραλ θαηά 0,28 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία, πνπ 

ππνδειψλεη ρακειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο.  

b. Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ είραλ θαηά 0,20 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθφ 

πηπρίν.  

c. ζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

d. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο σξάξην είραλ θαηά 0,17 

κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαλ κε εκηαπαζρφιεζε.  

e. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ είραλ θαηά 0,13 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ επηκνξθσζεί.  

f. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαλ 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο είραλ θαηά 0,11 κνλάδεο 

ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ ηέηνηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπο. 
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g. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ χκβνπινπ Δηδηθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,09 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

h. ζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

i. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπεμεξγαζία-Processing» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απφηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

j. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληίιεςε-Sensing» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απφηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

k. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληαπφθξηζε-Responding» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απφηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

 

ηε ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο 

ALAS θαη αθαηξέζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS, ιφγσ πςειήο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηα  απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. Οη ζπληειεζηέο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

Πίλαθαο 16 –  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε 

Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS 

  β* SE** P 

ηάζεηο Αθξφαζεο 0,03 0,003 <0,001 

Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 0,07 0,01 <0,001 

Δπθαηξίεο πλνκηιίαο 0,05 0,01 <0,001 
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  *ζπληειεζηήο εμάξηεζεο  

**ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο 

 

ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

πγθεθξηκέλα: 

a. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «ηάζεηο Αθξφαζεο» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

b. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

c. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ». 

 

5.3.3. Σςζσέηιζη ηηρ διάζηαζηρ «Απόηελεζμαηικόηηηα ζηη Διασείπιζη 

ηηρ Τάξηρ»  με δημογπαθικά και άλλα ζηοισεία. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο –Efficacy for 

classroom management» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 17 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Γηαρείξηζε ηεο 

Σάμεο 
P 

Student'st-test 

Μέζε ηηκή SD 

Φχιν 

Άληξεο 
6,87 1,21 0,008 

Γπλαίθεο 
6,76 1,11 

 

Έγγακνη 

ρη 
6,71 1,20 0,002 

Ναη 
6,83 1,11 
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Έρεηε παηδηά  

ρη 
6,65 1,18 <0,001 

Ναη 
6,86 1,12 

 

Πνην είλαη ην 

αλψηαην πηπρίν 

πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 
6,77 1,14 0,128 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
6,83 1,16 

 

Δπηκφξθσζε 

ζηε 

πκβνπιεπηηθή 

ρη 
6,68 1,15 <0,001 

Ναη 
7,04 1,08 

 

 

Οη άληξεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο», πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε 

αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Δπίζεο, νη έγγακνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο κε παηδηά είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε έγγακνπο θαη απηνχο πνπ δελ είραλ παηδηά 

αληίζηνηρα. Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί κε επηκφξθσζε ζηε πκβνπιεπηηθή είραλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» σο πξνο ην θχιν. 

 

 

Γξάθεκα 15 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ην θχιν ηνπο 
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ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ην αλ 

είραλ παηδηά. 

 

 

Γξάθεκα 16 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ην ην αλ είραλ παηδηά 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ηα 

εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 18 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

   

Απνηειεζκαηηθ

φηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο 

Σάμεο  

P Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Πεξηθέξεηα Μαθεδνλία/ 

Θξάθε 
6,80 1,16 0,237* 

Γπηηθή 

Διιάδα/ 
6,87 1,08 
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Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ/ 

Ηφληνη Νήζνη 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 
6,87 1,11 

 

ηεξεά 

Διιάδα/ 

Αηηηθή 

6,74 1,17 
 

Πεινπφλλεζν

ο 
6,82 1,08 

 

Νεζηά 

Αηγαίνπ/ 

Κξήηε 

6,77 1,16 
 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε 

πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηδάζθεηε; 

Έσο 9.999 6,78 1,17 0,750* 

10.000 έσο 

250.000 
6,81 1,12 

 

250.000 θαη 

άλσ 
6,78 1,16 

 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Πξσηνβάζκηα 6,93 1,07 <0,001 

Γεπηεξνβάζκη

α 
6,71 1,17 

 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε 

ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ;  

Γεκφζην 6,81 1,14 0,011 

Ηδησηηθφ 6,68 1,18 
 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

εκηαπαζρνινχκελνο;  

Ζκηαπαζρνιν

χκελνο 
6,54 1,17 <0,001 

Πιήξεο 6,83 1,13 
 

ε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδεζηε ζε δεκφζην 

ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ε ή 

αλαπιεξσηήο/ηξηα;  

Αλαπιεξσηήο 6,71 1,20 0,039 

Μφληκνο/ε 
6,83 1,13 

 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή 

πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

ρη 6,74 1,15 <0,001 

Ναη 

7,12 1,04 
 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή; 

ρη 6,78 1,14 0,010 

Ναη 7,00 1,16 
 

Αλ λαη πνπ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

Δηδηθφ 

ρνιείν 
6,98 1,07 0,246* 

Σκήκα 

Έληαμεο 
6,89 1,28 

 

Παξάιιειε 

ζηήξημε 
7,28 1,02 

 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζε

ρη 6,73 1,16 <0,001 

Ναη 
7,04 1,04 
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καηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαη

ζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ;   

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ή πνπ 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

ρη 6,74 1,16 0,006 

Ναη 

6,84 1,13 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ πηζηεχεηε φηη 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ζαο γλψκε) 

ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο;  

ρη 6,79 1,15 0,848 

Ναη 

6,79 1,14 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία 

ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο;  

ρη 6,83 1,15 0,094 

Ναη 

6,77 1,14 
 

*ANOVA 

εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο»,  πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζην δεκφζην ηνκέα, 

απηνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο σξάξην, νη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη, εθείλνη 

πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή. Αθφκα, ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ θαη εθείλνη πνπ είραλ ζηελ 

ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη ή πνπ ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο.  

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ην αλ 

είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. 
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Γξάθεκα 17 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ηελ 

χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

 

 

Πίλαθαο 19 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» αλάινγα κε ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

πξντζηάκελνπο 

 

Απνηειεζκαηη

θφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο 

Σάμεο 

P Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Αιιεινυπνζηεξίδεζηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο, φηαλ ρξεηάδεηαη;     

ρη 
6,70 1,19 0,030 

Ναη 
6,81 1,13 

 

αο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο θαζνδεγνχλ 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν;     
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Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο  

ρη 
6,96 1,06 0,001 

Ναη 
6,80 1,14 

 

Ο  ρνιηθφο χκβνπινο ηεο Γεληθήο 

Αγσγήο  

ρη 
6,73 1,16 <0,001 

Ναη 
6,97 1,05 

 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 
6,80 1,10 <0,001 

Ναη 
7,06 1,17 

 

 

εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο», πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

αιιεινυπνζηήξημε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηελ ρξεηάδνληαλ, εθείλνη πνπ 

είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαζψο θαη 

απηνί πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο 

Γεληθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο 

Σάμεο» κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε 

επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

Πίλαθαο 20 - ρέζε ηεο δηάζηαζεο «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» κε 

ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο 

Ζιηθία 
r 0,10 

P <0,001 

Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 
r 0,17 

P <0,001 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε 

επζχλεο 

r 0,02 

P 0,697 

πλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ r 0,02 
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ηάμε  P 0,345 

Αξηζκφο καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ 

νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο 

r -0,01 

P 
0,564 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε 

δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο. Οπφηε φζν κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ήηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ή φζν πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο είραλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο 

ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο 

κειέηεο. Με ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) βξέζεθαλ ηα  

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 21 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε 

ηεο Σάμεο» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο κειέηεο 

    β* SE** P 

Φχιν 
Άληξεο 0,00+ 

  

Γπλαίθεο -0,28 0,05 <0,001 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή 

πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

ρη 0,00 
  

Ναη 0,18 0,06 0,002 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ;   

ρη 0,00 
  

Ναη 0,15 0,05 0,001 

αο ππνζηεξίδεη θαη ζαο θαζνδεγεί 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν ρνιηθφο 

χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 0,00 
  

 
Ναη 0,16 0,06 0,005 
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αο ππνζηεξίδεη θαη ζαο θαζνδεγεί 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν 

χκβνπινο ηεο Γεληθήο Αγσγήο  

ρη 0,00 
  

 
Ναη 0,11 0,04 0,009 

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο (TES) 
 

0,01 0,004 0,003 

Δπεμεξγαζία-Processing (AELS) 
 

0,07 0,03 0,010 

Αληίιεςε-Sensing (AELS)  
0,29 0,03 <0,001 

Αληαπφθξηζε-Responding (AELS)   0,24 0,03 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο +ππνδειψλεη θαηεγνξία 

αλαθνξάο 

 

 

Σν θχιν, ε εξγαζία ζε δηεπζπληηθή ζέζε, ε επηκφξθσζε ζε πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο θαη απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο, 

ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο θαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

θιίκαθαο AELS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηε βαζκνινγία ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». πγθεθξηκέλα: 

a. Οη γπλαίθεο είραλ θαηά 0,28 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία, πνπ 

ππνδειψλεη ρακειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο.  

b. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ είραλ θαηά 

0,18 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ.  

c. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ είραλ θαηά 0,15 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ επηκνξθσζεί.  

d. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,16 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 
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e. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο Γεληθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,11 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

f. ζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

g. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπεμεξγαζία» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». 

h. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληίιεςε» ηφζν απμάλεηαη 

θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε 

ηεο Σάμεο». 

i. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληαπφθξηζε» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». 

 

ηε ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο 

ALAS θαη αθαηξέζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS, ιφγσ πςειήο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηα  απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. Οη ζπληειεζηέο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 22 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε 

ηεο Σάμεο» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS 

  β* SE** P 

ηάζεηο Αθξφαζεο 0,03 0,004 <0,001 

Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 0,06 0,01 <0,001 

Δπθαηξίεο πλνκηιίαο 0,07 0,01 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο  

**ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο 
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ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». πγθεθξηκέλα: 

a. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «ηάζεηο Αθξφαζεο» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». 

b. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». 

c. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε Γηαρείξηζε ηεο Σάμεο». 

 

 

 

5.3.4. πζρέηηζε ηεο δηάζηαζεο «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ»  κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ-

Efficacy for student engagement» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 23 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ 

Μαζεηψλ 

PStudent'st-test 

Μέζε ηηκή SD 

Φχιν 

Άληξεο 
6,83 1,20 0,360 

Γπλαίθεο 
6,86 1,09 

 

Έγγακνη 

ρη 
6,86 1,16 0,678 

Ναη 
6,85 1,10 
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Έρεηε παηδηά  

ρη 
6,83 1,13 0,362 

Ναη 
6,86 1,12 

 

Πνην είλαη ην 

αλψηαην πηπρίν 

πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 
6,80 1,10 <0,001 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
6,95 1,15 

 

Δπηκφξθσζε 

ζηε 

πκβνπιεπηηθή 

ρη 
6,72 1,11 <0,001 

Ναη 
7,16 1,08 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/ δηδαθηνξηθφ θαζψο θαη απηνί πνπ 

είραλ επηκνξθσζεί ζηε πκβνπιεπηηθή είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ», 

πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

ζε ζχγθξηζε κε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθφ πηπρίν θαη εθείλνπο πνπ δελ 

είραλ επηπιένλ ζπνπδέο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» 

αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

Πίλαθαο 24 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

 

«Απνηειεζκαηη

θφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ 

Μαζεηψλ»  

P Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

 Πεξηθέξεηα Μαθεδνλία/ 

Θξάθε 
6,84 1,14 0,561* 

Γπηηθή 

Διιάδα/ 

Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ/ 

Ηφληνη Νήζνη 

6,88 1,13 
 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 
6,91 1,07 

 

ηεξεά 

Διιάδα/ 
6,86 1,11 

 



120 

 

Αηηηθή 

Πεινπφλλεζν

ο 
6,88 1,07 

 

Νεζηά 

Αηγαίνπ/ 

Κξήηε 

6,77 1,15 
 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε 

πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηδάζθεηε; 

Έσο 9.999 6,86 1,12 0,683* 

10.000 έσο 

250.000 
6,84 1,12 

 

250.000 θαη 

άλσ 
6,88 1,13 

 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Πξσηνβάζκηα 7,11 1,02 <0,001 

Γεπηεξνβάζκη

α 
6,63 1,14 

 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε 

ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ;  

Γεκφζην 6,85 1,12 0,820 

Ηδησηηθφ 6,86 1,13 
 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

εκηαπαζρνινχκελνο;  

Ζκηαπαζρνιν

χκελνο 
6,80 1,16 0,332 

Πιήξεο 6,86 1,12 
 

ε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδεζηε ζε δεκφζην 

ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ε ή 

αλαπιεξσηήο/ηξηα;  

Αλαπιεξσηήο 6,93 1,08 0,103 

Μφληκνο/ε 
6,83 1,12 

 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή 

πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

ρη 6,80 1,12 <0,001 

Ναη 

7,19 1,07 
 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή; 

ρη 6,84 1,12 <0,001 

Ναη 7,15 1,15 
 

Αλ λαη πνπ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

Δηδηθφ 

ρνιείν 
7,06 1,11 0,131* 

Σκήκα 

Έληαμεο 
7,17 1,20 

 

Παξάιιειε 

ζηήξημε 
7,52 0,92 

 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζ

εκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαη

ζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ;   

ρη 6,77 1,12 <0,001 

Ναη 

7,19 1,05 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ή πνπ 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ρη 6,84 1,14 0,533 

Ναη 
6,86 1,10 
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γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ πηζηεχεηε φηη 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ζαο γλψκε) 

ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο;  

ρη 6,93 1,15 0,006 

Ναη 

6,82 1,11 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία 

ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο;  

ρη 6,91 1,11 0,011 

Ναη 

6,82 1,13 
 

 

*ANOVA 

 εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε  «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή 

πξντζηάκελνπ θαζψο θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή. Αθφκα, 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είραλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ, εθείλνη πνπ δελ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 

(ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο γλψκε) ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθείλνη πνπ δελ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ λα δπζθνιεχνληαη 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» 

αλάινγα κε ην αλ είραλ δηεπζπληηθή ζέζε ή φρη. 
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Γξάθεκα 18 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ην αλ είραλ δηεπζπληηθή ζέζε ή φρη 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» 

αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

 

 

Γξάθεκα 19 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απφηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή 
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ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ην 

αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. 

 

 

Γξάθεκα 20 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» 

αλάινγα κε ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

 

Πίλαθαο 25 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» αλάινγα κε ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο 

θαη πξντζηάκελνπο 

 

Απνηειεζκαηη

θφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ 

πκκεηνρή 

ησλ Μαζεηψλ 

P 

Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Αιιεινυπνζηεξίδεζηε κε ηνπο ρη 
6,74 1,20 0,007 
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ζπλαδέιθνπο ζαο, φηαλ ρξεηάδεηαη;     
Ναη 

6,87 1,10 
 

αο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο θαζνδεγνχλ 

ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν;     

Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο  

ρη 
6,86 1,09 <0,001 

Ναη 
7,02 1,11 

 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο ηεο Γεληθήο 

Αγσγήο  

ρη 
6,80 1,11 <0,001 

Ναη 
7,01 1,07 

 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 
6,86 1,09 <0,001 

Ναη 
7,13 1,13 

 

 

εκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ», πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

αιιεινυπνζηήξημε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηελ ρξεηάδνληαλ, εθείλνη πνπ 

είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαζψο θαη 

απηνί πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο 

Γεληθήο αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή 

ησλ Μαζεηψλ» κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε 

επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

Πίλαθαο 26 - ρέζε ηεο δηάζηαζεο «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ 

Μαζεηψλ» κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε επζχλεο, ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ 

Ζιηθία 

r 
0,01 

P 
0,417 
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Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 

r 
0,08 

P 
<0,001 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε 

επζχλεο 

r 
0,04 

P 
0,378 

πλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ 

ηάμε  

r 
-0,01 

P 
0,573 

Αξηζκφο καζεηψλ κε δπζθνιίεο 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο 

r 
-0,04 

P 
0,047 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο ζηε δηάζηαζε 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» κε ηα έηε 

δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο. Οπφηε φζν πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 

είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ 

νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο είραλ ζηελ ηάμε ηνπο ηφζν ρακειφηεξε 

ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο 

ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, 

εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο 

θιίκαθεο ηεο κειέηεο. Με ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) 

βξέζεθαλ ηα  απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 27 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο κειέηεο 

    β* SE** P 

Πνην είλαη ην αλψηαην πηπρίν πνπ 

δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 0,00+ 
  

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
0,10 0,04 0,007 
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Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή πξντζηάκελνο/ε 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή κνλάδα;  

ρη 0,00 
  

Ναη 0,22 0,05 <0,001 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ;   

ρη 0,00 
  

Ναη 0,24 0,04 <0,001 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ Δηδηθή Αγσγή; 
ρη 0,00 

  

Ναη 0,23 0,08 0,005 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ πηζηεχεηε 

φηη ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο 

γλψκε) ππνζηήξημε     απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

ρη 0,00 
  

Ναη -0,19 0,04 <0,001 

αο ππνζηεξίδεη θαη ζαο θαζνδεγεί ζην 

παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν ρνιηθφο 

χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 0,00 
  

 
Ναη 0,17 0,05 0,001 

αο ππνζηεξίδεη θαη ζαο θαζνδεγεί ζην 

παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν χκβνπινο ηεο 

Γεληθήο αγσγήο  

ρη 0,00 
  

 
Ναη 0,08 0,04 0,043 

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο (TES) 
 

0,02 0,004 <0,001 

Δπεμεξγαζία-Processing (AELS)  
0,12 0,02 <0,001 

Αληίιεςε-Sensing (AELS) 
 

0,29 0,03 <0,001 

Αληαπφθξηζε-Responding (AELS)   0,21 0,02 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο +ππνδειψλεη 

θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

Σν αλψηαην πηπρίν, ε εξγαζία ζε δηεπζπληηθή ζέζε, ε εξγαζία ζηελ 

εηδηθή αγσγή, ε επηκφξθσζε ζε πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ, 

ε χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ηνπο γλψκε) ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, ε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν Γεληθήο Αγσγήο, ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο θαη ζε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε 

ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή 

ησλ Μαζεηψλ». πγθεθξηκέλα: 
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a. Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ είραλ θαηά 0,10 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία, δειαδή κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθφ 

πηπρίν.  

b. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ είραλ θαηά 

0,22 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ.  

c. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή είραλ θαηά 0,23 

κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δελ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή.  

d. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ είραλ θαηά 0,24 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ επηκνξθσζεί.  

e. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαλ 

(ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο γλψκε) ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο είραλ θαηά 0,19 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είραλ ηέηνηνπο καζεηέο ζηελ 

ηάμε ηνπο. 

f. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,17 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

g. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,08 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

h. ζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  
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i. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπεμεξγαζία» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

j. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληίιεςε» ηφζν απμάλεηαη 

θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

k. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληαπφθξηζε» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

ηε ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο 

ALAS θαη αθαηξέζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS, ιφγσ πςειήο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηα  απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. Οη ζπληειεζηέο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 28 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηηο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

θιίκαθαο ALAS 

  β* SE** P 

ηάζεηο Αθξφαζεο 0,03 0,004 <0,001 

Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 0,07 0,01 <0,001 

Δπθαηξίεο πλνκηιίαο 0,06 0,01 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο 

 

ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

πγθεθξηκέλα: 

a. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «ηάζεηο Αθξφαζεο» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 
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b. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

c. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». 

 

5.3.5. πζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 29 - Βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

 

πλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο   

απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

P Student's t-test 

Μέζε ηηκή SD 

Φχιν 

Άληξεο 
6,95 1,05 0,026 

Γπλαίθεο 
6,88 0,95 

 

Έγγακνη 

ρη 
6,86 1,03 0,056 

Ναη 
6,92 0,96 

 

Έρεηε παηδηά  
ρη 

6,82 1,00 <0,001 

Ναη 
6,94 0,97 

 

Πνην είλαη ην 

αλψηαην πηπρίν 

πνπ δηαζέηεηε;     

Βαζηθφ 
6,84 0,97 <0,001 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
7,00 0,99 

 

Δπηκφξθσζε 

ζηε 

πκβνπιεπηηθή 

ρη 
6,78 0,97 <0,001 

Ναη 
7,16 0,96 
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Οη άληξεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε 

αίζζεζε απηνεπάξθεηαο γεληθά, ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Οκνίσο, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε παηδηά είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε 

κε απηνχο πνπ δελ είραλ παηδηά. Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/ 

δηδαθηνξηθφ θαζψο θαη απηνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζηε πκβνπιεπηηθή είραλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 21 - πλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην αλψηαην πηπρίν 

ηνπο. 
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Γξάθεκα 22 - πλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην αλψηαην πηπρίν ηνπο 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα 

εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

Πίλαθαο 30 - πλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο 

απην-

απνηειεζκαηηθ

φηεηαο 

P Student's 

t-test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Πεξηθέξεηα Μαθεδνλία/ 

Θξάθε 
6,91 1,02 0,480* 

Γπηηθή 

Διιάδα/ 

Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ/ 

Ηφληνη Νήζνη 

6,94 0,95 
 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 
6,98 0,94 

 

ηεξεά 

Διιάδα/ 
6,88 0,99 
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Αηηηθή 

Πεινπφλλεζν

ο 
6,91 0,91 

 

Νεζηά 

Αηγαίνπ/ 

Κξήηε 

6,85 0,99 
 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε 

πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηδάζθεηε; 

Έσο 9.999 6,88 0,98 0,675* 

10.000 έσο 

250.000 
6,90 0,98 

 

250.000 θαη 

άλσ 
6,92 0,99 

 

 Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Πξσηνβάζκηα 7,04 0,93 <0,001 

Γεπηεξνβάζκη

α 
6,79 0,99 

 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε 

ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ;  

Γεκφζην 6,91 0,98 0,189 

Ηδησηηθφ 6,85 1,02 
 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

εκηαπαζρνινχκελνο;  

Ζκηαπαζρνιν

χκελνο 
6,74 1,01 <0,001 

Πιήξεο 6,92 0,98 
 

ε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδεζηε ζε δεκφζην 

ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ε ή 

αλαπιεξσηήο/ηξηα;  

Αλαπιεξσηήο 6,87 0,99 0,399 

Μφληκνο/ε 
6,91 0,97 

 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή 

πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

ρη 6,86 0,98 <0,001 

Ναη 

7,18 0,96 
 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή; 

ρη 6,89 0,98 0,009 

Ναη 7,08 1,05 
 

Αλ λαη πνπ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή 

Δηδηθφ 

ρνιείν 
7,02 0,99 0,270* 

Σκήκα 

Έληαμεο 
7,07 1,11 

 

Παξάιιειε 

ζηήξημε 
7,35 0,88 

 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζ

εκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαη

ζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ;   

ρη 6,83 0,99 <0,001 

Ναη 

7,15 0,91 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ή πνπ 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ρη 6,87 1,00 0,098 

Ναη 
6,92 0,97 
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γλσκάηεπζε) ππνζηήξημε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο;  

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ πηζηεχεηε φηη 

ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ζαο γλψκε) 

ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο 

Αγσγήο;  

ρη 6,93 1,00 0,154 

Ναη 

6,88 0,97 
 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία 

ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο;  

ρη 6,95 0,98 0,009 

Ναη 

6,87 0,98 
 

*ANOVA 

εκαληηθά πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο 

γεληθά, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε,νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο σξάξην, εθείλνη πνπ είραλ ζέζε 

δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

Αθφκα, ζεκαληηθά πςειφηεξε αίζζεζε ζπλνιηθήο απηνεπάξθεηαο είραλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ θαη εθείλνη πνπ δελ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ λα 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην αλ είραλ 

επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. 
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Γξάθεκα 23 - πλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην αλ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ 

χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

Πίλαθαο 31 - πλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο 

 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο   

απην-

απνηειεζκαηηθφηε

ηαο 

P Student's t-

test 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Αιιεινυπνζηεξίδεζηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο, φηαλ 

ρξεηάδεηαη;     

ρη 6,83 1,03 0,041 

Ναη 6,91 0,97 
 

αο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο 

θαζνδεγνχλ ζην παηδαγσγηθφ 

ζαο έξγν; 
    

Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο  
ρη 6,90 0,97 0,001 

Ναη 7,04 0,95 
 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο ηεο ρη 6,84 0,99 <0,001 
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Γεληθήο Αγσγήο  Ναη 7,05 0,92 
 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο 

Δηδηθήο Αγσγήο  

ρη 6,90 0,95 <0,001 

Ναη 7,14 1,02 
 

 

εκαληηθά πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο 

ζπλνιηθά, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ αιιεινυπνζηήξημε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηελ ρξεηάδνληαλ, εθείλνη πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαζψο θαη απηνί πνπ είραλ 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο 

θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ηα έηε ζηε ζέζε 

επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.  

 

Πίλαθαο 32 - ρέζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ειηθία, ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, 

ηα έηε ζηε ζέζε επζχλεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ 

κε δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο  

 

πλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο   απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Ζιηθία 
r 0,08 

P <0,001 

Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο 
r 0,14 

P <0,001 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε 

επζχλεο 

r 0,03 

P 0,537 

πλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ 

ηάμε  

r 0,01 

P 0,703 

Αξηζκφο καζεηψλ κε δπζθνιίεο 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο 

r -0,02 

P 0,490 
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Τπήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθή βαζκνινγία 

επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο. Οπφηε φζν κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ή φζν 

πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο είραλ ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε 

αίζζεζε ζπλνιηθήο απηνεπάξθεηαο.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο 

ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ηεο κειέηεο. 

Με ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) βξέζεθαλ ηα  

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 33 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά, εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS 

  
β* SE** P 

Φχιν 
Άληξεο 0,00+ 

  
Γπλαίθεο -0,26 0,03 <0,001 

Πνην είλαη ην αλψηαην 

πηπρίν πνπ δηαζέηεηε; 

Βαζηθφ 
   

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
0,08 0,03 0,014 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο 

σξάξην ή είζηε 

εκηαπαζρνινχκελνο; 

Ζκηαπαζρνινχκελνο 
   

Πιήξεο 0,14 0,05 0,009 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα 

(ή πξντζηάκελνο/ε 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή 

κνλάδα; 

ρη 
   

Ναη 0,15 0,05 0,001 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε 

Πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαη

ζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπ

λαηζζεκαηηθψλ 

Γεμηνηήησλ; 

ρη 
   

Ναη 0,18 0,04 <0,001 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ ρη 
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Δηδηθή Αγσγή; Ναη 0,16 0,07 0,023 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο 

καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ 

νκηιία ή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο; 

ρη 
   

Ναη -0,11 0,03 0,001 

αο ππνζηεξίδεη θαη 

ζαο θαζνδεγεί ζην 

παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν 

ρνιηθφο χκβνπινο 

Δηδηθήο Αγσγήο 

ρη 
   

 
Ναη 0,12 0,04 0,006 

αο ππνζηεξίδεη θαη 

ζαο θαζνδεγεί ζην 

παηδαγσγηθφ ζαο έξγν ν 

ρνιηθφο χκβνπινο 

ηεο Γεληθήο Αγσγήο 

ρη 
   

 
Ναη 0,08 0,03 0,014 

Κιίκαθα 

Δλζπλαίζζεζεο (TES)  
0,02 0,00 <0,001 

Δπεμεξγαζία-

Processing (AELS)  
0,25 0,02 <0,001 

Αληίιεςε-Sensing 

(AELS)  
0,27 0,02 <0,001 

Αληαπφθξηζε-

Responding (AELS)  
0,10 0,02 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο +ππνδειψλεη 

θαηεγνξία αλαθνξάο 

Σν θχιν, ην αλψηαην πηπρίν, ε εξγαζία κε πιήξεο ή κε σξάξην, ε εξγαζία ζε 

δηεπζπληηθή ζέζε, ε εξγαζία ζηελ εηδηθή αγσγή, ε επηκφξθσζε ζε πξφγξακκα 

Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ, ε χπαξμε καζεηψλ ζηελ ηάμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, 

ε ππνζηήξημε απφ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο θαη ηνλ ζρνιηθφ 

ζχκβνπιν γεληθήο αγσγήο, ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο θαη ζε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα: 
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a. Οη γπλαίθεο είραλ θαηά 0,26 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία, πνπ 

ππνδειψλεη ρακειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο γεληθά, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άληξεο.  

b. Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ είραλ θαηά 0,08 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθφ 

πηπρίν.  

c. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο σξάξην είραλ θαηά 0,14 

κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαλ κε εκηαπαζρφιεζε.  

d. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ είραλ θαηά 

0,15 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ.  

e. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο 

Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ 

Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ είραλ θαηά 0,18 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ επηκνξθσζεί.  

f. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή είραλ θαηά 0,16 

κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δελ εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή αγσγή.  

g. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαλ 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο είραλ θαηά 0,11 κνλάδεο 

ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

είραλ ηέηνηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπο. 

h. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,12 κνλάδεο 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

i. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο Αγσγήο είραλ θαηά 0,08 κνλάδεο 
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πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ηελ 

είραλ. 

j. ζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

κεγαιχηεξε ήηαλ ε αίζζεζε ζπλνιηθήο απηνεπάξθεηαο.  

k. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπεμεξγαζία» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία απηνεπάξθεηαο. 

l. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληίιεςε» ηφζν απμάλεηαη 

θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία απηνεπάξθεηαο. 

m. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Αληαπφθξηζε» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία απηνεπάξθεηαο. 

 

ηε ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο 

ALAS θαη αθαηξέζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο AELS, ιφγσ πςειήο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηα  απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα. Οη ζπληειεζηέο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 34 -  Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηηο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο 

ALAS 

  β* SE** P 

ηάζεηο Αθξφαζεο 0,03 0,003 <0,001 

Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο 0,07 0,01 <0,001 

Δπθαηξίεο πλνκηιίαο 0,06 0,01 <0,001 

*ζπληειεζηήο εμάξηεζεο **ηππηθφ ζθάικα ζπληειεζηή εμάξηεζεο 

 

ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ALAS βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα: 
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a. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «ηάζεηο Αθξφαζεο» ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

b. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Γεμηφηεηεο Αθξφαζεο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

c. ζν απμάλεηαη ε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Δπθαηξίεο πλνκηιίαο» 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επαγγεικαηηθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  ΤΕΖΣΖΖ – ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
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6.1. Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ε ζπλνιηθή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί, ζε γεληθέο γξακκέο, αμηνινγνχλ ζεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο 

σο πξνο ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη έρνπλ πςειή 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή  απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Ζ κειέηε ησλ Klassen θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) ε νπνία εμέηαζε 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο θιίκαθαο TSES ζε πέληε ρψξεο κε έληνλε πνιηηηζκηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο, -ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (Καλαδάο θαη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο), ζηελ Αζία (Κνξέα θαη ηγθαπφχξε) θαη ζηελ Δπξψπε (Κχπξνο)-, 

έδεημε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφθεηηαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ζπλζήθεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νπφηε ηα 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη νη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ 

αθνξά ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηηο επζχλεο/ δεζκεχζεηο πνπ  απνξξένπλ απφ απηφλ (Ho 

& Hau, 2004). πλεπψο, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε φηαλ ηα  

απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο (π.ρ. 

Απζηξαιία θαη Κίλα (Ho & Hau, 2004); Καλαδάο, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Κνξέα, 

ηγθαπνχξε θαη Κχπξνο ( Klassenetal., 2009); Γεξκαλία θαη πξία (Schwarzer & 

Hallum, 2008), θ.ά.). 

Ζ πςειή  αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρεη δηαπηζησζεί θαη ζηε κειέηε ησλ Tsigilis, Grammatikopoulos θαη Koustelios 

(2007), νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ζηάζκηζε ηεο θιίκαθαο TSES ζε 

αλάινγν δείγκα. κσο, φπσο επηζεκαίλνπλ, απηή ε πςειή αίζζεζε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη  απνηειεζκαηηθνί, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη απζεληηθή ή ξεαιηζηηθή, δεδνκέλνπ φηη πνηθίινη παξάγνληεο 

είλαη πηζαλφλ λα αζθνχλ θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο ( Tsigilis, Grammatikopoulos θαη Koustelios, 2007). Πην αλαιπηηθά, 

κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εηθφλα ηνπο, ε απηνεθηίκεζή ηνπο, ε πξνζπκία ηνπο λα 
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επηθνηλσλήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαζψο 

θαη ε επίδξαζε ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα θνηλσληθή  απνδνρή, ίζσο λα επεξεάδνπλ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα νθείινληαη γηα απηήλ ηελ ππεξβνιηθά πςειή αίζζεζε   

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη ε ηάζε ησλ ππνθεηκέλσλ λα δειψλνπλ ηηο  απνδεθηέο ζηάζεηο 

θαη ηηο θνηλσληθά επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο  απνηειεί έλαλ πηζαλφ παξάγνληα 

θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε απην-αλαθνξέο (Tsigilis et al., 2007). 

ζνλ αθνξά απηφ ην ζηνηρείν, νη θίλδπλνη ιάζνπο (bias) εμαηηίαο ηνπ 

είλαη πηζαλά πην κεησκέλνη ζηελ παξνχζα κειέηε: Σελ επίδξαζε απηνχ ηνπ 

παξάγνληα είλαη πηζαλφ λα ειάηησζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αθελφο ε αίζζεζε 

ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν ζε εθείλνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθέο έξεπλεο, θαη αθεηέξνπ, ε επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα κάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο επηδφζεηο, αθνχ γλψξηδαλ φηη κε 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα κάζαηλαλ ηελ βαζκνινγηθή ηνπο 

θαηάηαμε. 

ε ζρέζε κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο   απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πην  απνηειεζκαηηθφ φζνλ αθνξά ζηε 

ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ελψ αθνινπζνχλ νη ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη επίζεο 

θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. Με άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

Διιάδα ζεσξνχλ φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ ηάμε θαη 

λα πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (class room management) έρεη βξεζεί 

λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Giallo & Little, 2003; Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990) θαη λα  απνηειεί έλαλ 

ηνκέα πνπ αγρψλεη θαη πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο (Aloe, Amo, &Shanahan, 2014; Aloe, Shisler, Norris, 

Nickerson, &Rinker, 2014; Brouwers&Tomic, 1999, 2000; Chang, 2009; 

Clunies‐Ross, Little, &Kienhuis, 2008; Dicke, Parker, Marsh, Kunter, Schmeck, 

&Leutner, 2014; Emmer & Stough, 2001; Grayson & Alvarez, 2008; Griffith, 
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Steptoe, & Cropley, 1999; Hastings & Bham, 2003; Rimm-Kaufman & Sawyer, 

2004; Ware & Kitsantas, 2007). πλεπψο, δελ πξνθαιεί εληχπσζε ην εχξεκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 

ζπγθξηηηθά κε εθείλα ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

6.2. Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θάλεθε λα αζθνχλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κε θπξίαξρν ηνλ 

παξάγνληα ηνπ θχινπ. Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί εκθάληζαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηαρείξηζε ηεο 

Σάμεο» γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Σν εχξεκα είλαη ζπκβαηφ κε εθείλν ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Gkolia, Dimitrios, & Koustelios (2016) ζε Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη κε εθείλν ησλ Klassen θαη Chiu (2010) ζε Καλαδνχο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ην θαηλφκελν απηφ είλαη γεληθφηεξν θαη 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ. ηελ έξεπλα κάιηζηα 

ησλ Klassen θαη Chiu (2010) απνηππψζεθε επίζεο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην θχιν ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ κεγαιχηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, εχξεκα πνπ αηηηνινγεί θαη ηε κηθξφηεξε αίζζεζε 

επάξθεηάο ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  Μεγαιχηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο έρνπλ δείμεη θαη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ( Kourmousi & 

Alexopoulos, 2016; Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013; Antoniou, Polychroni & 

Vlachakis, 2006). Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη πηζαλά ην εξγαζηαθφ 

ζηξεο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζνιαβεί σο παξάγνληαο γηα ηε κεησκέλε 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, έλαληη ησλ 

αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 
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ηελ παξνχζα κειέηε νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ επίζεο 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηε δηάζηαζε «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

Υξήζε Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ», θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ 

θιίκαθα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, ελψ δελ ζεκεηψζεθε αληίζηνηρε δηαθνξά ζηελ «Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

Δλεξγφ πκκεηνρή ησλ Μαζεηψλ». Ζ αλάινγε έξεπλα ησλ Klassen θαη Chiu 

(2010) δελ αλέδεημε δηαθνξέο θχινπ ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ρξήζεο δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά νχηε θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο/εκπινθήο ησλ καζεηψλ, αληίζεηα κε ηελ 

έξεπλα ησλ  Gkolia, Dimitrios, & Koustelios (2016) ε νπνία θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηζρπξφηεξε αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, 

αιιά θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηελ Διιάδα νη 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειφηεξε αίζζεζε επάξθεηαο απφ ηηο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή  απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ, ελψ αληίζηνηρε δηαθνξά δελ 

εκθαλίδεηαη παξά ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πιεζπζκψλ άιισλ 

ρσξψλ (Shaukat and Iqba, 2012). 

Γεληθφηεξα, ε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή  θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπο σο πξνο ην 

ξφιν ηνπ θχινπ ηνπο επηθέξεη αληίζηνηρεο δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο (π.ρ., Baron-Cohen, 2003, 2005; Gur, 

Gunning-Dixon, Bilker, &Gur, 2002; Fivush, Brotman, Buckner, &Goodman, 

2000; Sánchez-Núñez, Fernández-Berrocal, Montañés, & Latorre, 2008, θ.ά.) θαη 

ζπλεπψο, θαη‘ επέθηαζε, θαη ζηελ αίζζεζε  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. ηελ 

Διιεληθή θνηλσλία, ε νπνία εμαθνινπζεί λα δηαθαηέρεηαη -έσο έλα βαζκφ-     

απφ θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ, είλαη εχινγν απηέο νη 

δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ λα είλαη ηζρπξέο. Αληίζηνηρα, ζε κηα 

πξφζθαηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Kourmousi, Xythali, 

Theologitou θαη Koutras (2016) ζε δείγκα Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε φηη 

νη άλδξεο είραλ πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε πςειφηεξε αίζζεζε απηνεπάξθεηαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ βξέζεθε 
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ζηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα, δελ δηαπηζηψζεθε ζε αληίζηνηρεο 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο θαη ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Heppner & Krieshok, 1983; Heppner, Hibel, Neal, 

Weinstein, & Rabinowitz, 1982; Huang & Flores, 2011; Sahin, Sahin, & 

Heppner, 1993). 

Άιινο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ θάλεθε θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα 

λα επηδξά ζηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε ειηθία 

ηνπο, πνπ εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ θιίκαθα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, θάλεθε φηη φζν κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν πεξηζζφηεξν επαξθείο αηζζάλνληαλ ζηε ρξήζε  

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν 

δηαηήξεζεο ειέγρνπ ζηελ ηάμε ηνπο. Σν εχξεκα απηφ έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε 

άιιεο παξφκνηεο κειέηεο (π.ρ. Gkolia, Dimitrios, & Koustelios, 2016; 

Hoy&Spero, 2005; Wolters & Daugherty, 2007). Δμάιινπ, ε κεγαιχηεξε ειηθία 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη βξεζεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πςειφηεξε 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ( 

Kourmousi et al., 2016), αιιά θαη απφ ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο ( Kourmousi et al., 2015). Απηή ε ππεξνρή 

ησλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο έλαληη ησλ ελειίθσλ κηθξφηεξεο ειηθίαο έρεη 

δηαπηζησζεί θαη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο ρψξεο ( Haught, Hill, Nardi, 

&Walls, 1999; Wright, Carscaddon, & Lambert, 2000). 

Δχξεκα πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, αιιά θαη κε ηελ     

απφθηεζε εκπεηξίαο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ήηαλ θαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο θιίκαθαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπο επίδνζεο ζηελ θιίκαθα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ηνπο. ζν 

πεξηζζφηεξα έηε δηδαζθαιίαο είραλ, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Αληίζηνηρα  



147 

 

απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη θαη άιιεο παξφκνηεο κειέηεο (π.ρ. Gkolia, Dimitrios, 

& Koustelios, 2016; Hoy & Spero, 2005; Wolters & Daugherty, 2007). 

ε ζρέζε κε ην εχξεκα απηφ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Klassen θαη Chiu (2010) ζε Καλαδνχο εθπαηδεπηηθνχο. Πην 

αλαιπηηθά, ζηελ έξεπλα ησλ Klassen θαη Chiu (2010) ηα έηε πξνυπεξεζίαο/ 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο επίζεο βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ηεο εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο 

πξναγσγήο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο/ εκπινθήο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη φζν απμάλνληαη ηα έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ηφζν απμάλεηαη ε 

αίζζεζε επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο   

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο αθξηβψο βξέζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

κσο, απηή ε ζεηηθή ζρέζε ζηελ έξεπλα ησλ Klassen θαη Chiu (2010) 

παξαηεξείηαη έσο φηνπ νη εθπαηδεπηηθνί θηάζνπλ θνληά ζην 23ν έηνο 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, φπνπ θαη εκθαλίδνληαη ηα πςειφηεξα επίπεδα   απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κε 23 έηε πξνυπεξεζίαο έρνπλ θαηά 76%, 88% θαη 68% 

πςειφηεξε αίζζεζε επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ ηάμε, λα εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Klassen & Chiu, 2010). ε παξφκνην θιίκα 

θηλνχληαη ηα επξήκαηα ησλ Day θαη Gu (2007), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα κέζα ηεο θαξηέξαο ηνπο (8-

23 έηε εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο) παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα 

παξφηξπλζεο-θηλεηνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο, ελψ νινέλα θαη πςειφηεξα είλαη ηα 

πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεησκέλα θίλεηξα, δηεξρφκελνη     

απφ ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπο.  

ηελ παξνχζα κειέηε δελ παξαηεξήζεθε αλάινγε κείσζε ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο απην- απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε δηδαζθαιίαο 

ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Άιισζηε, φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, είλαη 

θπζηνινγηθφ νη έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ 
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πεξηβαιιφλησλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ λα εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα  

απνηειέζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αίζζεζε επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δλδηαθέξνπζα ήηαλ θαη ε ζπζρέηηζε πνπ αλέδεημε ε παξνχζα κειέηε κε 

έλαλ αθφκε δεκνγξαθηθφ παξάγνληα: Οη έγγακνη ζπκκεηέρνληεο θαη εθείλνη κε 

παηδηά δήισζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε 

δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο 

πνπ δελ είραλ παηδηά, ελψ δελ εκθάληζαλ δηαθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, νχηε θαη ζηε ζπλνιηθή ηνπο επίδνζε ζηελ θιίκαθα 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη πςειέο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ηάμεο ζα κπνξνχζαλ λα  απνδνζνχλ ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπο εκπεηξία ηφζν σο πξνο ηελ θηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο, φζν θαη σο πξνο 

ηε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ, ηελ νπνία απέθηεζαλ είηε σο γνλείο, είηε σο άηνκα 

πνπ ζπρλά –ιφγσ ζπλζεθψλ δσήο ησλ εγγάκσλ- ζπλεπξίζθνληαη ζε παξέεο κε 

παηδηά. 

Μεγαιχηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ αιιά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη 

κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ/ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζπνπδψλ. 

Σα επξήκαηα απηά δελ πξνθαινχλ εληχπσζε, δεδνκέλνπ φηη εχινγα νη 

πεξαηηέξσ ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Πξάγκαηη, ην 

γεγνλφο φηη νη επηπιένλ ζπνπδέο θαη νη επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε  απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο έρεη βξεζεί θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο (π.ρ., Prieto & Altmaier, 1994; Prieto  & Meyers, 1999; Rusu, Copaci, 

&Soos, 2015; Shannon, Twale, & Moore, 1998, θ.ά.). 

 

Παξφκνηα, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ 

επηκνξθσζεί ζηε πκβνπιεπηηθή είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε φιεο 

ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηε ζπζρέηηζε φισλ 
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ησλ δηαζηάζεσλ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ 

επηκφξθσζε ζηε πκβνπιεπηηθή, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαη‘ εμνρήλ 

δηδαζθφκελεο ζε απηή δεμηφηεηεο είλαη ε Δλζπλαίζζεζε θαη ε Δλεξγεηηθή 

Αθξφαζε, ηελ εμήγεζε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη νη Friedman & Kass (2002) 

θαη νη Raufelder et al. (2016) πνπ ππνζηήξημαλ –φπσο πεξηγξάθεθε ζην πξψην 

κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο- φηη ν  απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα θαηέρεη ηηο εμήο δχν βαζηθέο ηθαλφηεηεο: α) Να αληηιακβάλεηαη, λα 

αλαγλσξίδεη, λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα αληηδξά 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή λα έρεη 

ελζπλαίζζεζε, θαη β) λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί πξαγκαηηθά κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ, λα ιακβάλεη ηα κελχκαηα πνπ ηνπ ζηέιλνπλ, λα νδεγείηαη ζηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη λα αληαπνθξίλεζαη ζε ιεθηηθή ή/ θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα, δειαδή λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ηνλ νπνίνλ αλέδεημε ε παξνχζα έξεπλα θαη ν 

νπνίνο θάλεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ θαη ε δηνηθεηηθή ζέζε. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

θαηείραλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ αμηνιφγεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πην  

απνηειεζκαηηθφ ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ,ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, εκθαλίδνληαο 

παξάιιεια πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη ζηε ζπλνιηθή ηνπο βαζκνινγία ζηελ 

θιίκαθα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί απηνί 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ απμεκέλα 

πξνζφληα θαη λα έρνπλ παξάιιεια κεγάιε πξνυπεξεζία –θαη επνκέλσο θαη 

εκπεηξία-, πηζαλά νη απμεκέλεο ζπνπδέο ηνπο θαη ε καθξφρξνλε δηδαθηηθή ηνπο 

εκπεηξία λα είλαη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο απμεκέλεο αίζζεζεο 

απηεπάξθεηάο ηνπο. Άιιε πηζαλή αηηία κπνξεί λα είλαη ην απμεκέλν θχξνο ηεο 

ζέζεο ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε πνπ ην ζπλνδεχεη, πνπ πηζαλά νδεγεί φρη κφλν ζε 

απμεκέλε απηνπεπνίζεζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αιιά θαη ζε γεληθφηεξε  

απνδνρή ηνπο θαη ππαθνή απφ ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ζέζε δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία δξάζεσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηε 
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βειηίσζε ηεο αίζζεζεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο (De Neve, Devos, & 

Tuytens, 2015) θαη  απνηειεί παξάγνληα ελίζρπζεο ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

(Fernet, Trépanier, Austin, & Levesque-Côté, 2016). 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο 

σξάξην–φπσο θαη εθείλνη κε κφληκε εξγαζία- είραλ πςειφηεξε αίζζεζε 

επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ελψ κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο είραλ κφλνλ 

νη πξψηνη. Πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα είλαη ε κνληκφηεηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν, πνπ επηηξέπεη –ηφζν απφ άπνςε ρξφλνπ φζν θαη  απφ άπνςε δηάζεζεο- 

ηε δφκεζε ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ. Οη αλαπιεξσηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεησκέλνπ σξαξίνπ είηε δελ πξνιαβαίλνπλ, είηε αθφκε πξνηηκνχλ 

λα κελ «εκπιαθνχλ» ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο, αθνχ γλσξίδνπλ φηη 

ζα κεηαθηλεζνχλ. 

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ζηε κνληκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη βξεζεί 

φηη ε επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα, ε νπνία εχινγα δηαθαηέρεη ηνπο αλαπιεξσηέο 

θαη σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο κφλν ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή επίδνζή 

ηνπο (Schreurs, Van Emmerik, Notelaers, & De Witte, 2010). πγθεθξηκέλα, έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ επηηέιεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ έξγνπ ηνπ (Stander & Rothmann, 2010; Sverke, Hellgren, & 

Näswall, 2002). Ζ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ νη κε-κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί, ε νπνία ζηε ρψξα καο εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πνιχ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο, είλαη πηζαλφλ λα 

ηνπο γελλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη απαηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ επηηέιεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ξφινπ. πλεπψο, δελ 

πξέπεη λα πξνθαινχλ εληχπσζε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα 

κε ηα νπνία νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε-κφληκνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
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Άιιε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκθάληζαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δήισζαλ 

κεγαιχηεξε αίζζεζε επάξθεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, εκθαλίδνληαο κάιηζηα θαη ζπλνιηθά πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.Τςειή 

επαγγεικαηηθή απηεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο έρεη βξεζεί θαη     

απφ άιινπο εξεπλεηέο (π.ρ. Guo et al., 2014; Carlson et al., 2002). Μηα πηζαλή 

εμήγεζε είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ κε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο 

καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε κεραληζκψλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε 

θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη δηαρείξηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. πσο αλαθέξνπλ νη 

Lee, Patterson θαη Vega (2011) ζε αλάινγε κειέηε, νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε 

ηέηνηα ζέκαηα θαη νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Γηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ηφζν ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

ηεο εκθαλίζηεθε θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (λεπηαγσγνί, δάζθαινη θαη εηδηθφηεηεο) δήισζαλ κεγαιχηεξε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ απφ εθείλε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θηινιφγσλ, καζεκαηηθψλ, 

ζενιφγσλ, θπζηθψλ, βηνιφγσλ, ρεκηθψλ, θ.ν.θ.). Αλάινγα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

θαη νη έξεπλεο ησλ  Gkolia, Dimitrios, & Koustelios (2016) θαη Shaukat & 

Iqba(2012), εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη είλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο δαζθάινπο 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελδηαθέξνπζεο θαη ζειθηηθέο 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ηάμε ηνπο δηαηεξψληαο ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πεηζαξρία θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ( Gkolia, Dimitrios, 

& Koustelios, 2016; Shaukat & Iqba, 2012). 

εκαληηθά πςειφηεξε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή 
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ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ παξνπζίαζαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είραλ επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο/ Κνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο/ Κνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. Έρεη 

βξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα 

έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε, θαζψο βειηηψλεηαη γεληθφηεξα ε ςπρνζσκαηηθή ηνπο 

πγεία θαη αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζήο ηνπο ( Karimzadeh, 

Goodarzi, & Rezaei, 2012; Vesely, Saklofske, & Nordstokke, 2014) θαζψο θαη νη 

πξνζσπηθέο ηνπο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Kourmousi, Salagianni, 

Koutras, 2015; αιαγηάλλε, Κνχηξαο, Κνπξκνχζε, 2015). Απηφ πηζαλά 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο 

αίζζεζεο επάξθεηαο ζην έξγν ηνπο.  

Παξάγνληαο πνπ βξέζεθε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, ήηαλ ε χπαξμε ζηελ ηάμε καζεηψλ πνπ 

δπζθνιεχνληαλ ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο. Ζ χπαξμε 

δπζθνιηψλ ζηνπο καζεηέο φζνλ αθνξά ηελ νκηιία ή ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο (Miolo & DeVore, 

2016).  πλεπψο, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη  απνηειεζκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο έρεη 

ρακειή πεπνίζεζε γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη θαη έλα αθφκε εχξεκα ηεο 

πεξηγξαθφκελεο έξεπλαο, πνπ έδεημε φηη ε χπαξμε καζεηψλ πνπ –ζχκθσλα κε 

ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο- ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ αίζζεζε  

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ιάκβαλαλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο 

Γεληθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο έδεημαλ πςειφηεξε 

αίζζεζε επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 
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δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

αιιεινυπνζηήξημε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηελ ρξεηάδνληαλ, εθείλνη πνπ  

είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ην δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαζψο θαη 

απηνί πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηεο 

Γεληθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο παξνπζίαζαλ 

πςειφηεξε αίζζεζε επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ ηάμε. ζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα λα πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο, πςειφηεξε αίζζεζε επάξθεηαο εκθάληζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ αιιεινυπνζηήξημε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ ηελ 

ρξεηάδνληαλ, εθείλνη πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ην δηεπζπληή 

ηεο κνλάδαο θαζψο θαη απηνί πνπ είραλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ 

ρνιηθφ χκβνπιν ηεο Γεληθήο Αγσγήο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

Ζ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν έρεη βξεζεί λα απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα απέλαληη ζην εξγαζηαθφ 

ζηξεο θαη ζηε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή εμνπζέλσζή ηνπο (burnout) θαη εληζρχεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο (Fiorilli, Gabola, Pepe, Meylan, Curchod-

Ruedi, Albanese, & Doudin, 2015; Ju, Lan, Li, Feng, & You, 2015; Khezerlou, 

2013; Lee, 2009; Malinen & Savolainen, 2016; Kourmousi & Alexopoulos, 

2016; Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη 

ην ζηξεο ηεο εξγαζίαο θαη ην burnout ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε 

κεησκέλε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ( Klassen & Chiu, 2010; Dicke, Parker, 

Holzberger, Kunina-Habenicht, Kunter, & Leutner, 2015; Skaalvik & Skaalvik, 

2010; Thakur, 2012; Wang, Hall, & Rahimi, 2015), ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί ε ππφζεζε, φηη ε ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ζπληζηά πξνζηαζία έληαληη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη 

ηνπ burnout θαη ηνπο θαζηζηά πην αλζεθηηθνχο, κε  απνηέιεζκα λα ληψζνπλ θαη 

νη ίδηνη φηη είλαη πεξηζζφηεξν  απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο.  
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6.3. Δλζπλαίζζεζε θαη Δλεξγεηηθή Αθξφαζε ζε ζρέζε κε ηελ Απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα  

Ζ παξνχζα κειέηε επηβεβαίσζε ηελ ππφζεζε φηη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ελζπλαίζζεζε 

φζν θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη 

φζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε θαη νη ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν πςειφηεξε ήηαλ θαη ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπο.  

Πην αλαιπηηθά, ε ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε λα 

ζρεηίδεηαη αλεμάξηεηα κε ην πψο αμηνινγνχλ ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε 

ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. ζν πςειφηεξε ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαηαλνεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπ, εθδειψλεη ηελ  

απνδνρή ηνπ θαη ηνπο ελζαξξχλεη ελεξγά, ηφηε ηνπο βνεζάεη λα πηζηέςνπλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο, εληζρχεη ηα θίλεηξα θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, κε  απνηέιεζκα λα 

έρνπλ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε (Bernstein‐Yamashiro, 2004; Davis, 2001; 

Fredriksen & Rhodes, 2004; Frymier & Houser, 2000; Jennings & Greenberg, 

2009). Άιια ζρεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο, ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε κάζεζε θαη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ (π.ρ. Baker, 2006; Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 

2001; Hughesetal., 2008; Liew etal., 2010; Pianta & Stuhlman, 2004; Roorda et 

al., 2011). Απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη δηαπηζησζεί φηη εάλ νη καζεηέο δελ ληψζνπλ 

αζθαιείο, θαινδερνχκελνη ή άλεηα κέζα ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, εάλ 

θξίλνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ ηνπο ζηεξίδεη, δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη δελ 

ελδηαθέξεηαη λα ηνπο θαηαλνήζεη, ηφηε δελ ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (Demetriou & Wilson, 2009; Demetriou et al., 2009; 

Ladd et al., 2000; Uline & Tschannen-Moran, 2008). Δπνκέλσο, ηα πςειά 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ θαιή 
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επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζην λα θηίζεη κηα ζεηηθή 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην έξγν ηνπ. 

Αλεμάξηεηε ζπζρέηηζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε 

ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ βξέζεθε λα παξνπζηάδεη θαη ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο-κέζσ ηεο θιίκαθαο AEL- κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βξέζεθε φηη φζν ζπρλφηεξα νη 

εθπαηδεπηηθνί ιάκβαλαλ φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη εζηίαδαλ ηελ πξνζνρή ηνπο φρη κφλν ζην ηη αιιά θαη ζην πψο 

ιέγεηαη θάηη, ηφζν πην πςειή αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο δήισλαλ σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα δηαρεηξίδνληαη 

ηε ζρνιηθή ηάμε θαη λα εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο. Αθφκε, 

βξέζεθε φηη φζν ζπρλφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ζπλέζεηαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

ζπλνκηιίαο θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκνχληαη ηκήκαηα ηεο ζπλνκηιίαο 

απηήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ θαηαζθεπή κηαο αθήγεζεο ζην 

ζχλνιφ ηεο, ηφζν πην ζεηηθή αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο δήισλαλ σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα δηαρεηξίδνληαη 

ηελ ηάμε θαη λα πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Παξφκνηα, 

βξέζεθε φηη φζν ζπρλφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί έζεηαλ εξσηήζεηο γηα εμαθξίβσζε 

θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ιεθηηθά θαη κε-ιεθηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ πξνζνρή, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε δεισκέλε αίζζεζε απηνεπάξθεηάο ηνπο 

ζηελ  απνηειεζκαηηθή ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο -φπσο 

αμηνινγήζεθε κε ηελ θιίκαθα ALAS- κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, βξέζεθε φηη φζν ζεηηθφηεξεο ήηαλ νη ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ηελ 

ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε ή ηελ άλεπ φξσλ ζεηηθή ζεψξεζε, φζν πην ζπρλά 

εθάξκνδαλ ηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη φζν ζπρλφηεξα 

αμηνπνηνχζαλ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε έρνληαο πνιιέο επθαηξίεο γηα ζπλνκηιία 

κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθνί ζεσξνχζαλ φηη είλαη ζηε ρξήζε 
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δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σφζν νη ζηάζεηο φζν θαη νη δεμηφηεηεο αθξφαζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ζε έλα άηνκν πνπ θαηέρεη ηνλ ξφιν 

πξντζηακέλνπ-ππεπζχλνπ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία 

(Mineyama et al., 2007). Αληίζηνηρα, ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη πξνάγεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνλ θαζηζηά ππνζηεξηθηηθφ ζηα κάηηα ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα γλσξίδνπλ φηη «νη ελήιηθεο ζην 

ζρνιείν ηνπο θαηαλννχλ θαη λνηάδνληαη γηα απηνχο» (Klem&Connell, 2004, ζ. 

262). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ αμηφινγσλ 

εξεπλψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη  απφ ηελ παξνρή θξνληίδαο θαη 

ππνζηήξημεο, εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ην ζρνιείν 

(Battistich & Hom, 1997; Battistich, Solomon, Watson, & Schaps, 1997; 

Battistich, Solomon, Kim, Watson, & Schaps, 1995; Osterman, 2000; Shouse, 

1996; Solomon, Battistich, Watson, Schaps, &Lewis, 2000) θαη δηακνξθψλνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Furrer & Skinner, 2003; Hughes, Luo, Kwok, &Loyd, 

2008; Patrick, Ryan & Kaplan, 2007; Reeve, 2006; Roorda, Koomen, Spilt, 

&Oort, 2011; Ryan & Patrick, 2001; Skinner & Belmont, 1993; Skinner, 

Kindermann, &Furrer, 2009; Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann, 2008; 

Woolley & Bowen, 2007), γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

O εθπαηδεπηηθφο πνπ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη 

έρεη πςειή ελζπλαίζζεζε, είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο απέλαληί ηνπο, πνπ ηνπο απμάλεη ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε θαη εληζρχεη ηε δέζκεπζή ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν, πνπ 

πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζεηηθήο/ θνηλσληθά  απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ 

ηνπο εκπιέθεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. πλεπψο, κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ αλακελφκελα ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο θαη ελεξγεηηθήο 
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αθξφαζεο είραλ πςειή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. 

Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, κεηά 

ηε δηεμαγσγή πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ επίδνζε ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα 

δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο βαζκνινγίεο 

ηνπο ζηηο θιίκαθεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο  αθξφαζεο, βξέζεθε 

φηη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχζαλ ζεηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ζπλνιηθή 

αίζζεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ην αλδξηθφ θχιν, ε 

θαηνρή κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ε εξγαζία κε πιήξεο 

σξάξην, ε δηεπζπληηθή ζέζε, ε εξγαζία ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ε ππνζηήξημε απφ 

ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, ε επηκφξθσζε ζηελ 

Πξναγσγή Φπρηθήο Τγείαο θαη νη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Μηαο θαη ε επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ήδε 

ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ, απηφ πνπ ίζσο κέλεη λα δηαηππσζεί είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο ε 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ε επηκφξθσζε 

ζε πξνγξάκκαηα Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο, θαη ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηζθέξνληαο έηζη νπζηαζηηθά 

ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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7.1. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν βαζηθφ δπλαηφ ζεκείν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ην κεγάιν δείγκα 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πεξηειάκβαλε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο.  

Πξέπεη αθφκε λα ηνληζηεί, πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε πξναηξεηηθή 

ζπκκεηνρή ζα κπνξνχζε λα αζθεί επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο –

φπσο ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο έξεπλεο ζπγρξνληθνχ ηχπνπ (crosssectional)- 

σζηφζν ην δείγκα ηεο πεξηγξαθφκελεο κειέηεο πξνήιζε κεηά  απφ πξφζθιεζε 

ζε φιν ηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιεζπζκφ, κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν επίζεκα ην 99.98% ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, νη αλαινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε 

πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ήηνη ην θχιν, ηελ ειηθία, θαη 

ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο, βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο αληίζηνηρεο αλαινγίεο 

πνπ δίλεη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία γηα ην ζρνιηθφ έηνο θαηά ην νπνίν 

δηεμήρζε ε έξεπλα. 

Χζηφζν, αδπλακία ηεο κειέηεο ζπληζηά ε ζπγρξνληθνχ ηχπνπ θχζε ηεο 

δηεξεχλεζεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή απφιπησλ αηηηνινγηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηνπο πξνζσπηθνχο θαη εξγαζηαθνχο παξάγνληεο. 

Δπηπξνζζέησο, ην γεγνλφο φηη δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ αμηνιφγεζε ηπρφλ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ αλάινγσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

7.2. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δξάζεηο 

Σν έηνο 1998 ζεκαηνδφηεζε ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο πξψηεο 

γεληάο έξεπλαο ησλ Tschannen-Moran θαη ζπλεξγαηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπγγξαθείο ήηαλ αηζηφδνμνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πεξηέγξαςαλ λα ζηέθεηαη «ζην 

θαηψθιη ηεο σξηκφηεηαο» (Tschannen-Moran et al., 1998, ζ. 242), κε 

«ειπηδνθφξν θαη παξαγσγηθφ» κέιινλ (Tschannen-Moran et al., 1998, ζ. 242). 
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Απφ ην 1998 θη εμήο, έλαο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρνπλ παξάζρεη θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έξεπλα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη Goddard θαη ζπλ. (2004a, b), 

Henson (2002) θαη Wheatley (2005) έρνπλ φινη ζπγγξάςεη θξηηηθέο γηα ηελ 

έξεπλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε βάζε ηηο δηαπηζησζείζεο 

ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη έρνπλ πξνζθέξεη ζηνραζηηθή θαζνδήγεζε γηα 

ηνπο εξεπλεηέο.  

Πην αλαιπηηθά, νη εξεπλεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ζεσξεηηθνί έρνπλ απεπζχλεη έθθιεζε γηα πην 

πνηθηιόκνξθεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη, θπξίσο, γηα πην πνηνηηθέο θαη 

δηαρξνληθέο κειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011). Οη Tschannen-Moran θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπο (1998) αλαθέξνπλ φηη ε πνηνηηθή έξεπλα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη «ζπληξηπηηθά παξακειεκέλε» (Tschannen-Moranetal., 

1998, ζ. 242) θαη φηη «νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη άιιεο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ νη 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Klassen et al., 

2011, ζ. 24). Ο Henson (2002) επεζήκαλε φηη ε έξεπλα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βαζίζηεθε ζρεδφλ  απνθιεηζηηθά ζε 

ζπζρεηίζεηο θαη δηαηνκηθά δεδνκέλα, πνπ ζπιιέγνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο θαη ππνζηήξημε φηη ε εθαξκνγή κηαο πνηθηιίαο πεηξακαηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ -εκπεηξηθέο, κέζσ παξαηήξεζεο θαη πνηνηηθέο- ζα νδεγήζεη ζηελ 

σξίκαλζε ηεο έξεπλαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οκνίσο, ν 

Wheatley (2005), ζηελ θξηηηθή ηεο έξεπλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έθαλε έθθιεζε γηα πνηνηηθέο κειέηεο θαη ηφληζε ηελ αλάγθε λα 

δνζεί έκθαζε ζηελ εξκελεία ηνπ ηη πηζηεχνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά 

κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθνχο. Δθηφο απφ κηα 

πξφζθιεζε γηα πνηνηηθέο κειέηεο, νη ζρνιηαζηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα πην καθξνρξφληεο κειέηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο κέζν γηα λα ξίμνπλ θσο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηά ηεο (π.ρ., Henson 2002; Klassen et al., 2011; 

Tschannen-Moran et al. 1998). 
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Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ κεζφδσλ, νη εξεπλεηέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

δηεξεύλεζε ησλ πεγώλ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Οη Tschannen-Moran θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπο (1998) ηνπνζέηεζαλ ηηο πεγέο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δειαδή, ηελ εκπεηξία, ηε ιεθηηθή πεηζψ, ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή εκπεηξία θαη ηε θπζηνινγηθή δηέγεξζε) ζε πεξίνπηε ζέζε ζην 

κνληέιν ηνπο γηα ην πσο ιεηηνπξγεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αιιά αλαγλψξηζαλ φηη ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην πσο απηέο νη πεγέο ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ πξάμε. Ο Henson (2002) ζεκεηψλεη φηη ε έξεπλα γηα ηηο πεγέο ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ «ζρεδφλ αλχπαξθηε» (Henson, 

2002, ζ. 142) θαη πξνέηξεςε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα εμεξεπλψληαο ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ππνηηζέκελσλ πεγψλ ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οκνίσο, νη Goddard θαη ζπλεξγάηεο (2004a, b) 

επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ δηεξεχλεζε, εμεηάδνληαο ηηο πεγέο ηεο 

ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ακθηζβεηψληαο ην 

θαηά πφζνλ νη ππνηηζέκελεο πεγέο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζρχνπλ θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ έξεπλα γηα ηηο πεγέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «εμεγεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ηδέεο γηα ην πσο λα εληζρπζεί θαιχηεξα ε απηνξξχζκηζε θαη ε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Klassen et al., 2011, ζ. 24). 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα ζπλεηζθέξεη αθξηβψο ζε απηφ ην 

πεδίν: ηε δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ σο πεγψλ βειηίσζεο 

ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη πξάγκαηη αλαγθαίν λα 

εληνπηζζνχλ ηξφπνη ελίζρπζήο ηεο, θαζψο δηεζλψο, ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν. πγθεθξηκέλα, έρεη 

δηαπηζησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο 

εμνπζέλσζεο (burnout), φπσο θαίλεηαη απφ ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (π.ρ., Barutçu & 

Serinkan, 2013; Borrelli, Benevene, Fiorilli, D'Amelio, &Pozzi, 2014; Fiorilli, 

Gabola, Pepe, Meylan, Curchod-Ruedi, Albanese, &Doudin, 2015; Foley & 

Murphy, 2015; Madaliyeva, Mynbayeva, Sadvakassova, & Zholdassova, 2015; 

Motallebzadeh, Ashraf, &Yazdi, 2014; Sadeghi & Khezrlou, 2014; 
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VanDroogenbroeck, Spruyt, &Vanroelen, 2014; Unterbrink, Zimmermann, 

Pfeifer, Wirsching, Brähler, & Bauer, 2008; Wang, Hall, & Rahimi, 2015, θ.ά.). 

Σν επάγγεικα απηφ θαζίζηαηαη πιένλ αθφκε πην ζηξεζνγφλν γηα ηνλ έιιελα 

εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ε ρψξα καο έρεη 

κεηψζεη δξακαηηθά ηνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηψζεηο 

κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαη έρεη απμήζεη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα.  

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ 

έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ άγρνπο έρεη  απνδεηρζεί φηη 

είλαη ε αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζηελ επηηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπ έξγνπ (Klassen & Chiu, 2010). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη  

απνηειεζκαηηθνί έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν γηα 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Kleinsasser, 2014; Schwarzer & Hallum, 2008). 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, δεδνκέλεο ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ησλ ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, πνπ είλαη απφξξνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θξίλεηαη αθφκε επηηαθηηθφηεξε ε αλάγθε πξναγσγήο ηεο 

αίζζεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πςειή αίζζεζε 

επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπηηθή αζπίδα απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ε ελεξγεηηθή αθξφαζε φζν 

θαη ε ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηελ απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πςειά επίπεδα ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ελζπλαίζζεζεο εθηηκνχλ φηη είλαη πην  

απνηειεζκαηηθνί θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

ξφινπ, ν νπνίνο απαηηεί ηελ  απνηειεζκαηηθή ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ θαιχηεξε πξναγσγή ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. πλεπψο, ε έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεμηφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε αλάινγσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο είλαη πηζαλφλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ζπκβάιινπλ 
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ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ απφ ην 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 
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Ζ  έλλνηα ηεο Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (Self- Efficacy) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αλαθέξεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ, φζν θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηε 

γεληθφηεξε επηηπρία ηνπο. Ζ παξνχζα δηαηξηβή, αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

εξγαζηαθήο Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζηηο ηξείο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο: α. Υξήζε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, β. Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη 

γ. Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.  

Γηεμήρζε ζπγρξνληθνχ ηχπνπ έξεπλα ην Γείγκα ηεο νπνίαο απνηέιεζαλ 3955 

εθπαηδεπηηθνί, 1108 άλδξεο θαη 2847 γπλαίθεο, πξσηνβάζκηαο (λεπηαγσγνί θαη 

δάζθαινη), δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε κέζε ειηθία ηα 

43,3 έηε. 

Ζ αλάιπζε πνιππαξαγνληηθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο αλέδεημε ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο επηδφζεηο (p<0,001) ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Απην-Απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζε εθείλνπο πνπ είραλ πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθνχο 

θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο), ζε εθείλνπο πνπ εξγάδνληαλ κε πιήξεο σξάξην, 

ζηνπο Γ/ληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε εθείλνπο πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζε 

πξφγξακκα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο, ζε φζνπο δήισλαλ φηη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηνπο ρνιηθνχο ηνπο πκβνχινπο θαη ζε φζνπο είραλ απμεκέλα επίπεδα 

ελζπλαίζζεζεο, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά:  

1. Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ  

2. Δλζπλαίζζεζε  

3. Δλεξγεηηθή Αθξφαζε 

4. Ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο Αθξφαζεο 

5. Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 
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The concept of teachers‘ self-efficacy refers to their personal assessment of their 

effectiveness in mobilizing students and promoting learning, which in turn 

influences their educational work and their teaching practices, as well as the 

students‘ performance and their overall success. This dissertation concerns the 

investigation of Greek teachers working self-efficacy and the factors that 

influence it, as well as the examination of the impact of empathy and active 

listening skills in its three sub-dimensions: a. Efficacy for Instructional strategies, 

b. Efficacy for Classroom management and c. Efficacy for student engagement. 

A cross-sectional study was conducted, with 3955 primary (kindergarten and 

elementary teachers), secondary and tertiary education educators, of average age 

of 43.3 years, constituting the sample. 1108 were men and 2847 women. 

The multifactorial linear regression analysis revealed significantly higher 

performance (p <0.001) in all dimensions and in the total scores on the Teachers‘ 

Self-Efficiency scale for male teachers, those with higher education 

(postgraduate and doctoral degrees), those who worked full-time, school 

administrators, those who had been trained in a mental health promotion 

program, those who claimed to be supported by their School Counselors, and 

those who had elevated levels of empathy, active listening and active listening 

skills. 

Keywords: 

1. Teachers Self-Efficacy 

2. Empathy 

3. Active Listening 

4. Active Listening Skills 

5. Greek teachers 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 



167 

 

1. Abecassis, M., Hartup, W. W., Haselager, G. J., Scholte, R. H., & Van 

Lieshout, C. F. (2002). Mutual antipathies and their significance in 

middle childhood and adolescence. Child Development, 73(5), 1543-

1556. 

2. Alterman, A. I., McDermott, P. A., Cacciola, J. S., & Rutherford, M. J. 

(2003). Latent structure of the Davis Interpersonal Reactivity Index in 

methadone maintenance patients. Journal of Psychopathology and 

Behavioral Assessment, 25(4), 257-265. 

3. Altun, S., & Erden, M. (2013). Self-regulation based learning strategies 

and self-efficacy perceptions as predictors of male and female students‘ 

mathematics achievement. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 106, 2354-2364.  

4. Ames, C. (1993). How School-to-Home Communications Influence 

Parent Beliefs and Perceptions. Equity and Choice, 9(3), 44-49. 

5. Ançel, G. (2006). Developing empathy in nurses: An inservice training 

program. Archives of Psychiatric Nursing, 20(6), 249-257. 

6. Anderson, W. L., Mitchell, S. M., & Osgood, M. P. (2005). Comparison 

of student performance in cooperative learning and traditional 

lecture‐based biochemistry classes. Biochemistry and Molecular 

Biology Education, 33(6), 387-393. 

7. Angus, L., & Kagan, F. (2007). Empathic relational bonds and personal 

agency in psychotherapy: Implications for psychotherapy supervision, 

practice, and research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, 

Training, 44(4), 371-377. 

8. Antoniou, A. S., Ploumpi, A., & Ntalla, M. (2013). Occupational stress 

and professional burnout in teachers of primary and secondary 

education: the role of coping strategies. Psychology, 4(03), 349. 

9. Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Vlachakis, A. N. (2006). Gender and 

age differences in occupational stress and professional burnout between 

primary and high-school teachers in Greece. Journal of Managerial 

Psychology, 21(7), 682-690. 

 



168 

 

10. Ashton, P., Buhr, D., & Crocker, L. (1984). Teachers' Sense of 

Efficacy: A Self-or Norm-Referenced Construct?. Florida Journal of 

Educational Research, 26(1), 29-41. 

11. Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher–child relationships 

to positive school adjustment during elementary school. Journal of 

School Psychology, 44(3), 211-229. 

12. Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the 

job demands‐resources model to predict burnout and 

performance. Human Resource Management, 43(1), 83-104. 

13. Banas, J. A., Dunbar, N., Rodriguez, D., & Liu, S. J. (2011). A 

review of humor in educational settings: Four decades of 

research. Communication Education, 60(1), 115-144. 

14. Bandura, A. (1982a). Self-efficacy mechanism in human 

agency. American Psychologist, 37(2), 122-147. 

15. Bandura, A. (1982b). The assessment and predictive generality of 

self-percepts of efficacy. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 13(3), 195-199. 

16. Bandura, A. (1982c). The psychology of chance encounters and 

life paths. American Psychologist, 37(7), 747-755. 

17. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A 

social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

18. Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through 

perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25(5), 729-735.  

19. Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive 

development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-

148.  

20. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New 

York: Freeman. 

21. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic 

perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1-26. 

22. Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. 

Journal of Applied Psychology: An International Review, 51, 269–290. 



169 

 

23. Bandura, A. (2006a). Adolescent development from an agentic 

perspective. In F. Pajares, & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of 

adolescents (pp. 1-43). Greenwich, Connecticut: Information Age 

Publishing. 

24. Bandura, A. (2006b). Guide for constructing self-efficacy scales. 

In F. Pajares, & T. Urdan (Eds.), Adolescence and education, Vol. 5: 

Self-efficacy and adolescence (pp. 307–337). Greenwich, CT: 

Information Age Publishing.  

25. Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and 

goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99.  

26. Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., & Caprara, G. V. 

(1999). Self-efficacy pathways to childhood depression. Journal of 

Personality and social Psychology, 76(2), 258. 

27. Bandura, A., Reese, L., & Adams, N. E. (1982). Microanalysis of 

action and fear arousal as a function of differential levels of perceived 

self-efficacy. Journal of Personality and Social Psychology, 43(1), 5-21. 

28. Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The Empathy 

Quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high 

functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 34(2), 163-175. 

29. Baterson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York, NY: 

Ballantine. 

30. Batson, C. D. (2014). The altruism question: Toward a social-

psychological answer. New York, NY: Psychology Press. 

31. Batson, C. D., & Coke, J. S. (1981). Empathy: A source of 

altruistic motivation for helping. In: J. P., Rushton, & R. M., Sorrentino 

(Eds.), Altruism and helping behavior: Social, personality, and 

developmental perspectives (pp. 167-187). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

32. Batson, C. D., & Moran, T. (1999). Empathy‐induced altruism in 

a prisoner's dilemma. European Journal of Social Psychology, 29, 909-

924. 



170 

 

33. Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & 

Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic 

motivation?. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 290-

302. 

34. Batson, C. D., Dyck, J. L., Brandt, J. R., Batson, J. G., Powell, A. 

L., McMaster, M. R., & Griffitt, C. (1988). Five studies testing two new 

egoistic alternatives to the empathy-altruism hypothesis.  Journal of 

Personality and Social Psychology, 55, 52-77.  

35. Batson, C. D., Klein, T. R., Highberger, L., & Shaw, L. L. (1995). 

Immorality from empathy-induced altruism: When compassion and 

justice conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 1042-

1054. 

36. Batson, C. D., Sager, K., Garst, E., Kang, M., Rubchinsky, K., & 

Dawson, K. (1997). Is empathy-induced helping due to self–other 

merging?. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 495-509. 

37. Becker, B. E., & Luthar, S. S. (2002). Social-emotional factors 

affecting achievement outcomes among disadvantaged students: Closing 

the achievement gap. Educational Psychologist, 37(4), 197-214. 

38. Bellini, C. G. P., Isoni Filho, M. M., de Moura Junior, P. J., & de 

Faria Pereira, R. D. C. (2016). Self-efficacy and anxiety of digital 

natives in face of compulsory computer-mediated tasks: A study about 

digital capabilities and limitations. Computers in Human Behavior, 59, 

49-57. 

39. Berger, C. R. (2005). Interpersonal communication: Theoretical 

perspectives, future prospects. Journal of Communication, 55(3), 415-

447. 

40. Bernhard, J. K., Lefebvre, M. L., Murphy Kilbride, K., Chud, G., 

& Lange, R. (1998). Troubled relationships in early childhood 

education: Parent–teacher interactions in ethnoculturally diverse child 

care settings. Early Education and Development, 9(1), 5-28. 

41. Bernstein‐Yamashiro, B. (2004). Learning relationships: 

Teacher‐student connections, learning, and identity in high school. New 

Directions for Youth Development, 103, 55-70. 



171 

 

42. Berthoz, A., & Thirioux, B. (2010). A spatial and perspective 

change theory of the difference between sympathy and 

empathy. Paragrana Internationale Zeitschrift für Historische 

Anthropologie, 19(1), 32-61. 

43. Beven, J. P., O'Brien-Malone, A., & Hall, G. (2004). Using the 

interpersonal reactivity index to assess empathy in violent 

offenders. International Journal of Forensic Psychology, 1(2), 33-41. 

44. Bierman, K. L. (2011). The promise and potential of studying the 

―invisible hand‖ of teacher influence on peer relations and student 

outcomes: A commentary. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 32(5), 297-303. 

45. Bikos, K., Tsigilis, N., & Grammatikopoulos, V. (2011). The 

effect of an introductory training program on teachers‘ efficacy 

beliefs. International Journal of Humanities and Social Science, 1(14), 

37-40. 

46. Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). The teacher-child relationship 

and children's early school adjustment. Journal of School 

Psychology, 35(1), 61-79. 

47. Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1998). Children's interpersonal 

behaviors and the teacher–child relationship. Developmental 

Psychology, 34(5), 934. 

48. Blazer, D. G. (2002). Self-efficacy and depression in late life: a 

primary prevention proposal. Aging & Mental Health, 6(4), 315-324. 

49. Blom, V., Richter, A., Hallsten, L., & Svedberg, P. (2015). The 

associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: 

The role of performance-based self-esteem. Economic and Industrial 

Democracy, 1, 16. 

50. Bodie, G. D. (2011) The Active- Empathic Listening Scale 

(AELS): Conceptualization and evidence of validity within the 

interpersonal domain. Communication Quarterly, 59(3),277-295. 

51. Bodie, G. D. (2011a). The understudied nature of listening in 

interpersonal communication: Introduction to a special 

issue.  International Journal of Listening, 25(1-2), 1-9. 



172 

 

52. Bodie, G. D. (2011b). The Active-Empathic Listening Scale 

(AELS): Conceptualization and evidence of validity within the 

interpersonal domain. Communication Quarterly, 59(3), 277-295. 

53. Bodie, G. D., St. Cyr, K., Pence, M., Rold, M., & Honeycutt, J. 

(2012). Listening competence in initial interactions I: Distinguishing 

between what listening is and what listeners do. International Journal of 

Listening, 26(1), 1-28. 

54. Bodie, G. D., Worthington, D., Imhof, M., & Cooper, L. O. 

(2008). What would a unified field of listening look like? A proposal 

linking past perspectives and future endeavors. The Intl. Journal of 

Listening, 22(2), 103-122. 

55. Bond, C. D. (2012). An overview of best practices to teach 

listening skills. International Journal of Listening, 26(2), 61-63.  

56. Boswell, J. F., Nelson, D. L., Nordberg, S. S., McAleavey, A. A., 

& Castonguay, L. G. (2010). Competency in integrative psychotherapy: 

Perspectives on training and supervision. Psychotherapy: Theory, 

Research, Practice, Training, 47(1), 3-11. 

57. Braun, K. L., Cheang, M., & Shigeta, D. (2005). Increasing 

knowledge, skills, and empathy among direct care workers in elder care: 

A preliminary study of an active-learning model. The Gerontologist, 

45(1), 118-124. 

58. Brown, Σ. E. (2005). The influence of teachers‘ efficacy and 

beliefs regarding mathematics instruction in the early childhood 

classroom. Journal of Early Childhood Teacher Education, 26(3), 239-

257. 

59. Bültmann, U., Kant, I. J., Schröer, C., & Kasl, S. (2002). The 

relationship between psychosocial work characteristics and fatigue and 

psychological distress. International Archives of Occupational and 

Environmental Health, 75(4), 259-266. 

60. Burgard, S. A., Brand, J. E., & House, J. S. (2009). Perceived job 

insecurity and worker health in the United States. Social Science & 

Medicine, 69(5), 777-785. 



173 

 

61. Burke, R. J., Greenglass, E. R., & Schwarzer, R. (1996). 

Predicting teacher burnout over time: Effects of work stress, social 

support, and self-doubts on burnout and its consequences. Anxiety, 

Stress, and Coping, 9(3), 261-275. 

62. Burnett,P.C.( 2002). Teacher praise and feedback and students‘ 

perceptions of the classroom environment. Educational psychology, 

22(1),5-16. 

63. Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & 

Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher-child 

relationships in kindergarten: The moderating role of classroom 

climate. Journal of School Psychology, 46(4), 367-391. 

64. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). 

Efficacy Beliefs as Determinants of Teachers' Job Satisfaction.  Journal 

of Educational Psychology, 95(4), 821-832. 

65. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. 

(2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction 

and students' academic achievement: A study at the school 

level. Journal of School Psychology, 44(6), 473-490. 

66. Carlson, E., Brauen, M., Klein, S., & Schroll, K. & Willig, 

S.(2002). Study of personnel needs in special education: Key findings. 

Internet site: http://ferdig. coe. ufl. edu/spense/KeyFindings. doc 

(Accessed June 3, 2004). 

67. Carré, A., Stefaniak, N., D'Ambrosio, F., Bensalah, L., & Besche-

Richard, C. (2013). The Basic Empathy Scale in Adults (BES-A): 

Factor structure of a revised form. Psychological Assessment, 25(3), 

679-691. 

68. Cheng, Y., Chen, C. W., Chen, C. J., & Chiang, T. L. (2005). Job 

insecurity and its association with health among employees in the 

Taiwanese general population. Social Science & Medicine, 61(1), 41-52. 

69. Chlopan, B. E., McCain, M. L., Carbonell, J. L., & Hagen, R. L. 

(1985). Empathy: Review of available measures. Journal of Personality 

and Social Psychology, 48(3), 635. 



174 

 

70. Chory, R. M., Horan,S.M., Carton, S.T., & Houser, M.L. (2014). 

Toward a further understanding of students‘ emotional responses to 

classroom injustice. Communication Education, 63(1), 41-62. 

71. Chularut, P., & DeBacker, T. K. (2004). The influence of concept 

mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students 

of English as a second language. Contemporary Educational 

Psychology, 29(3), 248-263. 

72. Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C., & Neuberg, 

S. L. (1997). Reinterpreting the empathy-altruism relationship: when 

one into one equals oneness. Journal of Personality and Social 

Psychology, 73(3), 481-494. 

73. Cliffordson, C. (2001). Parents' judgments and students' self-

judgments of empathy: The structure of empathy and agreement of 

judgments based on the Interpersonal Reactivity Index (IRI). European 

Journal of Psychological Assessment, 17(1), 36-47. 

74. Coakley, C. G., & Wolvin, A. D. (1990). Listening pedagogy and 

andragogy: The state of the art. International Journal of Listening, 4(1), 

33-59. 

75. Cohen, D., & Strayer, J. (1996). Empathy in conduct-disordered 

and comparison youth. Developmental Psychology, 32, 988-998. 

76. Cole, C. L., & Cole, A. L. (1999). Marriage enrichment and 

prevention really works: Interpersonal competence training to maintain 

and enhance relationships. Family Relations, 48(3), 273-275. 

77. Collie, R. J., Shapka, J. D., Perry, N. E., & Martin, A. J. (2015). 

Teachers' beliefs about social-emotional learning: Identifying teacher 

profiles and their relations with job stress and satisfaction. Learning and 

Instruction, 39, 148-157. 

78. Connolly, J. (1989). Social self-efficacy in adolescence: Relations 

with self-concept, social adjustment, and mental health. Canadian 

Journal of Behavioural Science/ Revue canadienne des sciences du 

comportement, 21(3), 258-269. 



175 

 

79. Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school 

achievement: An integrative review. Annual Review of 

Psychology, 51(1), 171-200. 

80. Cox, C. L., Uddin, L. Q., Di Martino, A., Castellanos, F. X., 

Milham, M. P., & Kelly, C. (2012). The balance between feeling and 

knowing: affective and cognitive empathy are reflected in the brain's 

intrinsic functional dynamics. Social Cognitive and Affective 

Νeuroscience, 7(6), 727-737. 

81. Cross, D. G., & Sharpley, C. F. (1982). Measurement of empathy 

with the Hogan Empathy Scale. Psychological Reports, 50(1), 62. 

82. Curwen, T. (2003). The importance of offense characteristics, 

victimization history, hostility, and social desirability in assessing 

empathy of male adolescent sex offenders. Sexual Abuse: A Journal of 

Research and Treatment, 15(4), 347-364. 

83. Davis, H. A. (2001). The quality and impact of relationships 

between elementary school students and teachers. Contemporary 

Educational Psychology, 26(4), 431-453. 

84. Davis, K. G., & Heaney, C. A. (2000). The relationship between 

psychosocial work characteristics and low back pain: underlying 

methodological issues. Clinical Biomechanics, 15(6), 389-406. 

85. Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in 

empathy: Evidence for a multidimensional approach.Journal of 

Personality and Social Psychology 44, 113-126. 

86. Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. 

Madison, WI: Brown& Benchmark. 

87. Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. 

Boulder, CO, US: Westview Press. 

88. Davis, M. H., & Franzoi, S. L. (1991). Stability and change in 

adolescent self-consciousness and empathy. Journal of Research in 

Personality, 25, 70-87. 

89. Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual 

differences in empathy. Γηαζέζηκν ζην 

http://www.uv.es/~friasnav/Davis_1980.pdf 



176 

 

90. De Corte, K., Buysse, A., Verhofstadt, L., Roeyers, H., Ponnet, 

K., & Davis, M. (2007). Measuring empathic tendencies: Reliability and 

validity of the Dutch version of the Interpersonal Reactivity 

Index. Psychologica Belgica, 47(4). 

91. De Neve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance 

of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional 

learning in differentiated instruction. Teaching and Teacher 

Education, 47, 30-41. 

92. Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of 

human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3, 

406-412. 

93. Decety, J., & Jackson, P. L. (2006). A social-neuroscience 

perspective on empathy. Current Directions in Psychological Science, 

15, 54-58. 

94. Decety, J. (2010). The neurodevelopment of empathy in humans. 

Developmental neuroscience 32(4) 257-267. 

95. Deemer, S. A., & Minke, K. M. (1999). An investigation of the 

factor structure of the teacher efficacy scale. The Journal of Educational 

Research, 93(1), 3-10. 

96. Demetriou, H., & Wilson, E. (2009). Synthesising affect and 

cognition in teaching and learning. Social Psychology of Education, 

12(2), 213-232. 

97. Demetriou, H., Wilson, E., & Winterbottom, M. (2009). The role 

of emotion in teaching: are there differences between male and female 

newly qualified teachers‘ approaches to teaching?. Educational Studies, 

35(4), 449-473. 

98. Dev, P. C. (1997). Intrinsic Motivation and Academic 

Achievement What Does Their Relationship Imply for the Classroom 

Teacher?. Remedial and Special Education, 18(1), 12-19. 

99. Di Giunta, L., Alessandri, G., Gerbino, M., Kanacri, P. L., 

Zuffiano, A., & Caprara, G. V. (2013). The determinants of scholastic 

achievement: The contribution of personality traits, self-esteem, and 



177 

 

academic self-efficacy. Learning and individual Differences, 27, 102-

108. 

100. Dicke, T., Parker, P. D., Holzberger, D., Kunina-Habenicht, O., 

Kunter, M., & Leutner, D. (2015). Beginning teachers' efficacy and 

emotional exhaustion: Latent changes, reciprocity, and the influence of 

professional knowledge. Contemporary Educational Psychology, 41, 

62-72. 

101. Dolzan, M., Sartori, R., Charkhabi, M., & De Paola, F. (2015). 

The Effect of School Engagement on Health Risk Behaviours among 

High School Students: Testing the Mediating Role of Self-

Efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 608-613. 

102. Dormann, C., & Zapf, D. (1999). Social support, social stressors 

at work, and depressive symptoms: testing for main and moderating 

effects with structural equations in a three-wave longitudinal 

study. Journal of Applied Psychology, 84(6), 874-884. 

103. Dormann, C., & Zapf, D. (2002). Social stressors at work, 

irritation, and depressive symptoms: Accounting for unmeasured third 

variables in a multi‐wave study. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 75(1), 33-58. 

104. Drollinger, T., Comer, L. B., & Warrington, P. T. (2006). 

Development and validation of the active empathetic listening 

scale. Psychology & Marketing, 23(2), 161-180. 

105. Duck, S. W. (1994a). Meaningful Relationships: Talking, Sence 

and Relating. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

106. Duck, S. W. (1994b). Communication and Relational 

Maintenance. In D. Canary, & L. Stafford (Eds.), Steady as (S)He Goes: 

Relational Maintenance as Shared Meaning System (pp. 45-60). New 

York: Academic Press.  

107. Duhamel, F., & Talbot, L. R. (2004). A constructivist evaluation 

of family systems nursing interventions with families experiencing 

cardiovascular and cerebrovascular illness. Journal of Family 

Nursing, 10(1), 12-32. 



178 

 

108. Duschl, R. A., & Osborne, J. (2002). Supporting and Promoting 

Argumentation Discourse in Science Education. Studies in Science 

Education, 38, 39-72. 

109. Dymond, R. F. (1949). A scale for the measurement of empathic 

ability. Journal of Consulting Psychology, 13(2), 127-133.  

110. Dymond, R. F. (1950). Personality and empathy. Journal of 

Consulting Psychology, 14(5), 343-350. 

111. Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management 

approach to helping (6
th
 ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole 

Publishing Company. 

112. Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral 

development. Annual Review of Psychology, 51, 665-697. 

113. Eisenberg, N. (2002). Empathy-related emotional responses, 

altruism, and their socialization. In R. J., Davidson, & A., Harrington 

(Eds.), Visions of compassion: Western scientists and Tibetan Buddhists 

examine human nature (pp. 131-164). New York, NY: Oxford 

University Press. 

114. Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1990). Empathy: 

Conceptualization, measurement, and relation to prosocial behaviour. 

Motivation and Emotion, 14, 131-149.  

115. Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to 

prosocial and related behaviors. Psychological Βulletin, 101, 91-119. 

116. Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. L. (1998). Prosocial 

development. In: W. Damon, & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child 

psychology (Vol. 3, pp. 701-778). New York, NY: John Wiley & Sons. 

117. Eisenberg, N., Guthrie, I. K., Cumberland, A., Murphy, B. C., 

Shepard, S. A., Zhou, Q., & Carlo, G. (2002). Prosocial development in 

early adulthood: a longitudinal study. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82, 993-1006. 

118. Eisenberg, N., Zhou, Q., Losoya, S. H., Fabes, R. A., Shepard, S. 

A., Murphy, B. C., Reiser, M., Gurthie, I. K., & Cumberland, A. (2003). 

The relations of parenting, effortful control, and ego control to children's 

emotional expressivity. Child Development, 74(3), 875-895. 



179 

 

119. Eisenberg-Berg, N., & Lennon, R. (1980). Altruism and the 

Assessment of Empathy in the Preschool Years. Child 

Development, 51(2), 552-57. 

120. Elliott, I. A., Beech, A. R., Mandeville-Norden, R., & Hayes, E. 

(2009). Psychological Profiles of Internet Sexual Offenders 

Comparisons With Contact Sexual Offenders. Sexual abuse: a journal 

of research and treatment, 21(1), 76-92. 

121. Elliott, S. N., Kratoscwill, T. R., Littlefield Cook, J., & Travers, J. 

F. (2008). Εθπαηδεπηηθή Ψπρνινγία (Δπηκ. Έ. πγθνιιίηνπ, κηθξ. Μ. 

φικαλ & Φ. Καιχβα). Αζήλα: Gutenberg. 

122. Fackler, S., & Malmberg, L. E. (2016). Teachers' self-efficacy in 

14 OECD countries: Teacher, student group, school and leadership 

effects. Teaching and Teacher Education, 56, 185-195. 

123. Fairbairn, G. J. (2009). Empathy, Sympathy, and the Image of the 

Other. Peace Review, 21(2), 188-197. 

124. Farmer, T. W., Lines, M. M., & Hamm, J. V. (2011). Revealing 

the invisible hand: The role of teachers in children's peer 

experiences. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(5), 247-

256. 

125. Fassaert, T., van Dulmen, S., Schellevis, F., & Bensing, J. (2007). 

Active listening in medical consultations: development of the Active 

Listening Observation Scale (ALOS-global). Patient Education and 

Counseling, 68(3), 258-264. 

126. Feldlaufer, H., Midgley, C., & Eccles, J. S. (1988). Student, 

teacher, and observer perceptions of the classroom environment before 

and after the transition to junior high school. The Journal of Early 

Adolescence, 8(2), 133-156. 

127. Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, 

optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and 

levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning 

and Individual Differences, 37, 210-216. 

128. Fenning, B. E., & May, L. N. (2013). ―Where there is a will, there 

is an A‖: examining the roles of self-efficacy and self-concept in college 



180 

 

students‘ current educational attainment and career planning. Social 

Psychology of Education, 16(4), 635-650. 

129. Fernández, A. M., Dufey, M., & Kramp, U. (2011). Testing the 

Psychometric Properties of the Interpersonal Reactivity Index (IRI) in 

Chile: Empathy in a Different Cultural Context. European Journal of 

Psychological Assessment, 27(3), 179-185. 

130. Fernet, C., Trépanier, S. G., Austin, S., & Levesque-Côté, J. 

(2016). Committed, inspiring, and healthy teachers: How do school 

environment and motivational factors facilitate optimal functioning at 

career start?. Teaching and Teacher Education, 59, 481-491. 

131. Ferrie, J. E., Shipley, M. J., Newman, K., Stansfeld, S. A., & 

Marmot, M. (2005). Self-reported job insecurity and health in the 

Whitehall II study: potential explanations of the relationship. Social 

science & medicine, 60(7), 1593-1602. 

132. Ferrie, J. E., Shipley, M. J., Stansfeld, S. A., & Marmot, M. G. 

(2002). Effects of chronic job insecurity and change in job security on 

self-reported health, minor psychiatric morbidity, physiological 

measures, and health related behaviours in British civil servants: the 

Whitehall II study. Journal of Epidemiology and Community 

Health, 56(6), 450-454. 

133. Feshbach, N. D. (1982). Sex differences in empathy and social 

behavior in children. In: N. Eisenberg (Ed.), The development of 

prosocial behavior (pp. 315-338). New York, NY: Academic Press. 

134. Feshbach, N. D., & Roe, K. (1968). Empathy in six-and seven-

year-olds. Child Development, 39(1), 133-145. 

135. Fiorilli, C., Gabola, P., Pepe, A., Meylan, N., Curchod-Ruedi, D., 

Albanese, O., & Doudin, P. A. (2015). The effect of teachers‘ emotional 

intensity and social support on burnout syndrome. A comparison 

between Italy and Switzerland.Revue Européenne de Psychologie 

Appliquée/European Review of Applied Psychology, 65(6), 275-283. 

136. Fitch-Hauser, M., & Hughes, M. A. (1992). The conceptualization 

and measurement of listening. International Listening Association. 

Journal, 6(1), 6-22. 



181 

 

137. Fitzgerald, P., & Leudar, I. (2010). On active listening in person-

centred, solution-focused psychotherapy. Journal of Pragmatics, 42(12), 

3188-3198. 

138. Floyd, J .J. (1985). Listening: A Practical Approach. Glenview, 

IL:Scott, Foresman. 

139. Forrest-Bank, S. S., & Jenson, J. M. (2015). The relationship 

among childhood risk and protective factors, racial microaggression and 

ethnic identity, and academic self-efficacy and antisocial behavior in 

young adulthood. Children and Youth Services Review, 50, 64-74. 

140. Fredriksen, K., & Rhodes, J. (2004). The role of teacher 

relationships in the lives of students. New Directions for Youth 

Development, 103, 45-54. 

141. Frese, M. (1999). Social support as a moderator of the relationship 

between work stressors and psychological dysfunctioning: a 

longitudinal study with objective measures. Journal of Occupational 

Health Psychology, 4(3), 179-192. 

142. Friedlmeier, W. (1996). The development of the relationship 

between empathy and helping behavior in boys‘ middle 

childhood. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 2, 17-36. 

143. Friedman, I. A., & Kass, E. (2002). Teacher self-efficacy: A 

classroom-organization conceptualization. Teaching and Teacher 

Education, 18(6), 675-686. 

144. Frymier, A. B., & Houser, M. L. (2000). The teacher‐student 

relationship as an interpersonal relationship. Communication 

Education, 49(3), 207-219. 

145. Frymier, A. B., Wanzer, M. B., & Wojtaszczyk, A. M. (2008). 

Assessing students‘ perceptions of inappropriate and appropriate teacher 

humor. Communication Education, 57(2), 266-288. 

146. Furtak, E. M. (2006). The problem with answers: An exploration 

of guided scientific inquiry teaching. Science Education, 90(3), 453-

467. 

147. Garner, R. L. (2006). Humor in pedagogy: How ha-ha can lead to 

aha!. College Teaching, 54(1), 177-180. 



182 

 

148. Gearhart, C. C., & Bodie, G. D. (2011). Active-empathic listening 

as a general social skill: Evidence from bivariate and canonical 

correlations. Communication Reports, 24(2), 86-98. 

149. Gerdes, K. E. (2011). Empathy, sympathy, and pity: 21st-century 

definitions and implications for practice and research. Journal of Social 

Service Research, 37(3), 230-241. 

150. Gest, S. D., & Rodkin, P. C. (2011). Teaching practices and 

elementary classroom peer ecologies. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 32(5), 288-296. 

151. Ghaleb, A. B., Ghaith, S., & Akour, M. (2015). Self-Efficacy, 

Achievement Goals, and Metacognition as Predicators of Academic 

Motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2068-2073. 

152. Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A 

construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-

582. 

153. Gillies, R. M. (2016). Dialogic interactions in the cooperative 

classroom.International Journal of Educational Research, 76, 178-189. 

154. Gkolia, A., Dimitrios, B. A., & Koustelios, A. (2016). 

Background characteristics as predictors of Greek teachers‘ self-

efficacy. International Journal of Educational Management, 30(3), 460-

472. 

155. Glenn, E. C. (1989). A content analysis of fifty definitions of 

listening. International Journal of Listening, 3(1), 21-31. 

156. Goddard, R. D., & Goddard, Y. L. (2001). A multilevel analysis 

of the relationship between teacher and collective efficacy in urban 

schools. Teaching and Teacher Education, 17(7), 807-818. 

157. Goddard, R. D., & Skrla, L. (2006). The influence of school social 

composition on teachers‘ collective efficacy beliefs. Educational 

Administration Quarterly, 42(2), 216-235. 

158. Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2000). Collective 

teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student 

achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507. 



183 

 

159. Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2004). Collective 

efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and 

future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13. 

160. Goddard, R. D., LoGerfo, L., & Hoy, W. K. (2004). High school 

accountability: The role of perceived collective efficacy. Educational 

Policy, 18(3), 403-425. 

161. Goldin, E., & Doyle, R. E. (1991). Counselor predicate usage and 

communication proficiency on ratings of counselor empathic 

understanding. Counselor Education and Supervision, 30(3), 212-224. 

162. Gordon, T. (2008). Parent effectiveness training: The proven 

program for raising responsible children. Harmony. 

163. Gordon, T. (2003). Teacher effectiveness training. New York: 

Three Rivers Press. 

164. Gower, R., & Walters, S. (1983). Teaching Practice Handbook. 

Oxford: Heinemann. 

165. Greene, J. O. (2006). Have I Got Something to Tell You? 

Ideational Dynamics and Message Production. Journal of Language and 

Social Psychology, 25(1), 64-75. 

166. Greene, J. O., & Herbers, L. E. (2011). Conditions of 

interpersonal transcendence. International Journal of Listening, 25, 66-

84. 

167. Guo, Y., Dynia, J. M., Pelatti, C. Y., & Justice, L. M. (2014). 

Self-efficacy of early childhood special education teachers: Links to 

classroom quality and children's learning for children with language 

impairment. Teaching and Teacher Education, 39, 12-21. 

168. Gupta, M. L. (2004). Enhancing student performance through 

cooperative learning in physical sciences. Assessment & Evaluation in 

Higher Education, 29(1), 63-73. 

169. Hagelskamp, C., Brackett, M. A., Rivers, S. E., & Salovey, P. 

(2013). Improving classroom quality with the ruler approach to social 

and emotional learning: Proximal and distal outcomes. American 

Journal of Community Psychology, 51(3-4), 530-543. 



184 

 

170. Halpin, D. (2010). National curriculum reform in China and 

England: Origins, character and comparison. Frontiers of Education in 

China, 5(2), 258-269. 

171. Halpin, D. (2014). Teaching and Learning in Chinese Schools: 

Core Values and Pedagogic Philosophy. Chinese Studies, 3(01), 1-3. 

172. Hampton, N. Z., & Mason, E. (2003). Learning disabilities, 

gender, sources of efficacy, self-efficacy beliefs, and academic 

achievement in high school students. Journal of School 

Psychology, 41(2), 101-112. 

173. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child 

relationships and the trajectory of children's school outcomes through 

eighth grade. Child Development, 72(2), 625-638. 

174. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and 

emotional support in the first‐grade classroom make a difference for 

children at risk of school failure?. Child Development, 76(5), 949-967. 

175. Harry, B. (1992). An ethnographic study of cross-cultural 

communication with Puerto Rican-American families in the special 

education system. American Educational Research Journal, 29(3), 471-

494. 

176. Hascher, T., & Hagenauer, G. (2016). Openness to theory and its 

importance for pre-service teachers‘ self-efficacy, emotions, and 

classroom behaviour in the teaching practicum. International Journal of 

Educational Research, 77, 15-25. 

177. Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning: A synthesis of 800+ 

meta-analyses on achievement. Abingdon: Routledge. 

178. Hawk, S. T., Keijsers, L., Branje, S. J., Graaff, J. V. D., Wied, M. 

D., & Meeus, W. (2013). Examining the interpersonal reactivity index 

(IRI) among early and late adolescents and their mothers. Journal of 

Personality Assessment, 95(1), 96-106. 

179. Haxby, J. V., Hoffman, E. A., & Gobbini, M. I. (2000). The 

distributed human neural system for face perception. Trends in 

Cognitive Sciences, 4(6), 223-233. 



185 

 

180. Hellman, S. V. (2007). Humor in the classroom: Stu's seven 

simple steps to success. College Teaching, 55(1), 37-39. 

181. Henson, R. K. (2001). The effects of participation in teacher 

research on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 17(7), 

819-836. 

182. Henson, R. K. (2002). From adolescent angst to adulthood: 

Substantive implications and measurement dilemmas in the 

development of teacher efficacy research. Educational 

Psychologist, 37(3), 137-150. 

183. Henson, R. K., Kogan, L. R., & Vacha-Haase, T. (2001). A 

reliability generalization study of the teacher efficacy scale and related 

instruments. Educational and Psychological Measurement, 61(3), 404-

420. 

184.  Hoy, A.W.,  & Spero, R.B.(2005). Cganges in teacher efficacy 

during the early years of teaching: A comparison of four measures. 

Teaching and teacher education, 21(4),343-356. 

185. Hoffman, M. L. (1990).  Interaction of affect and cognition in 

empathy In: C. E. Izard, J. Kagan, & R. B. Zajonc (Eds.), Emotions, 

Cognition, and Behavior (pp. 103-131). New York, NY: Cambridge 

University Press. 

186. Hoffman, M. L. (1991). Empathy, social cognition, and moral 

action. In: W. L. Kurtines, & J. L. Gewirtz (Eds.), Handbook of moral 

behavior and development (Vol. 1, pp. 275-301). Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

187. Hoffman, M. L. (2008). Empathy and prosocial 

behavior. Handbook of Emotions, 3, 440-455. 

188. Hogan, R. (1969). Development of an empathy scale. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 33(3), 307-316. 

189. Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic 

self-efficacy on academic performance: A systematic 

review. Educational Research Review, 17, 63-84. 



186 

 

190. Howe, C., & Abedin, M. (2013). Classroom dialogue: A 

systematic review across four decades of research. Cambridge Journal 

of Education, 43(3), 325-356. 

191. Huerta-Wong, J. E., & Schoech, R. (2010). Experiential learning 

and learning environments: The case of active listening skills. Journal 

of Social Work Education, 46(1), 85-101. 

192. Hugener, I., Pauli, C., Reusser, K., Lipowsky, F., Rakoczy, K., & 

Klieme, E. (2009). Teaching patterns and learning quality in Swiss and 

German mathematics lessons. Learning and Ιnstruction, 19(1), 66-78. 

193. Hughes, J. N., Luo, W., Kwok, O. M., & Loyd, L. K. (2008). 

Teacher-Student Support, Effortful Engagement, and Achievement: A 

3-Year Longitudinal Study. Journal of Educational Psychology, 100(1), 

1-14. 

194. Ickes, W. (1993). Empathic accuracy. Journal of Personality, 61, 

587-610. 

195. Ickes, W. (1997). Empathic accuracy. New York: Guilford Press. 

196. Ickes, W., Stinson, L., Bissonnette, V., & Garcia, S. (1990). 

Naturalistic social cognition: Empathic accuracy in mixed-sex dyads. 

Journal of Personality and Social Psychology, 59(4), 730-742. 

197. Ireland, J. L. (1999). Provictim attitudes and empathy in relation 

to bullying behaviour among prisoners. Legal and Criminological 

Psychology, 4(1), 51-66. 

198. Jalongo, M. R. (1995). Promoting active listening in the 

classroom. Childhood Education, 72(1), 13-18. 

199. Janusik, L. A. (2002). Teaching listening: What do we do? What 

should we do?. International Journal of Listening, 16(1), 5-39. 

200. Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial 

classroom: Teacher social and emotional competence in relation to 

student and classroom outcomes. Review of Educational 

Research, 79(1), 491-525. 

201. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative 

learning work. Theory into practice, 38(2), 67-73. 



187 

 

202. Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and 

validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29(4), 

589-611. 

203. Ju, C., Lan, J., Li, Y., Feng, W., & You, X. (2015). The mediating 

role of workplace social support on the relationship between trait 

emotional intelligence and teacher burnout. Teaching and Teacher 

Education, 51, 58-67. 

204. Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). 

The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and 

quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376-407. 

205. Jurik, V., Gröschner, A., & Seidel, T. (2013). How student 

characteristics affect girls' and boys' verbal engagement in physics 

instruction. Learning and Ιnstruction, 23, 33-42. 

206. Karimzadeh, M., Goodarzi, A., & Rezaei, S. (2012). The effect of 

social emotional skills training to enhance general health & Emotional 

Intelligence in the primary teachers. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 46, 57-64. 

207. Kerr, W. A., & Speroff, B. J. (1954). Validation and evaluation of 

the Δmpathy Σest. The Journal of General Psychology, 50(2), 269-276. 

208. Khezerlou, E. (2013). Teacher self-efficacy as a predictor of job 

burnout among Iranian and Turkish EFL teachers. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences,70, 1186-1194. 

209. Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W. H., Huan, V. 

S., Wong, I. Y., & Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a 

teachers‘ self-efficacy scale in five countries. Contemporary 

Educational Psychology, 34(1), 67-76. 

210. Knapp, M. L., & Daly, J. A. (2002). Handbook of interpersonal 

communication. Sage.  

211. Knippen, J. T., & Green, T. B. (1994). How the manager can use 

active listening. Public Personnel Management, 23(2), 357-363. 

212. Knoblauch, D., & Hoy, A. W. (2008). ―Maybe I can teach those 

kids.‖ The influence of contextual factors on student teachers‘ efficacy 

beliefs. Teaching and Teacher Education, 24(1), 166-179. 



188 

 

213. Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic 

achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation 

matter?. Learning and Individual Differences, 25, 67-72. 

214. Könings, K. D., Brand‐Gruwel, S., & Elen, J. (2012). Effects of a 

school reform on longitudinal stability of students‘ preferences with 

regard to education. British Journal of Educational Psychology, 82(3), 

512-532. 

215. Kourmousi, N., Amanaki, E., Tzavara, C., & Koutras, V. (2017b). 

Active Listening Attitude Scale (ALAS): Reliability and Validity in a 

Nationwide Sample of Greek Educators. Social Sciences, 6(1), 28 ζην 

http://www.mdpi.com/2076-0760/6/1/28/htm 

216. Kourmousi, N., Amanaki, E., Tzavara, C., Merakou, K., 

Barbouni, A., & Koutras, V. (2017a). The Toronto Empathy 

Questionnaire: Reliability and Validity in a Nationwide Sample of 

Greek Teachers. Social Sciences, 6(2), 62 ζην 

http://www.mdpi.com/2076-0760/6/2/62/htm 

217. Kourmousi, N., Kounenou, K., Tsitsas, G., Yotsidi, V., Merakou, 

K., Barbouni, A., & Koutras, V. (2017c). Active Empathic Listening 

Scale (AELS): Reliability and Validity in a Nationwide Sample of 

Greek Educators. Social Sciences, 6(4), 113. 

218. Kourmousi, N., & Alexopoulos, E. C. (2016). Stress sources and 

Manifestations in a nationwide sample of Pre-Primary, Primary, and 

secondary educators in greece. Frontiers in public health, 4. 

219. Kourmousi, N., Xythali, V., Theologitou, M., & Koutras, V. 

(2016). Validity and Reliability of the Problem Solving Inventory (PSI) 

in a Nationwide Sample of Greek Educators. Social Sciences, 5(2), 25. 

220. Kourmousi, N., Xythali, V., & Koutras, V. (2015). Reliability and 

Validity of the Multidimensional Locus of Control IPC Scale in a 

Sample of 3668 Greek Educators. Social Sciences, 4(4), 1067-1078. 

221. Kourmousi N., Salagianni M., Koutras V. (2014). Oral 

presentation. The impact of ―Steps for life‖ Mental Health Promotion 

Program training on kindergarten teachers‘ social-emotional skills. 

http://www.mdpi.com/2076-0760/6/1/28/htm
http://www.mdpi.com/2076-0760/6/2/62/htm


189 

 

World Psychiatric Association Conference on Intersectional 

Collaboration and 5th European Congress of the International 

Neuropsychiatric Association, Athens. 

222. Kovalainen, M., & Kumpulainen, K. (2005). The discursive 

practice of participation in an elementary classroom 

community. Instructional Science,33(3), 213-250. 

223. Kovalainen, M., & Kumpulainen, K. (2007). The social 

construction of participation in an elementary classroom 

community. International Journal of Educational Research, 46(3), 141-

158. 

224. Kröber, H. L. (2008). Empathie. Forensische Psychiatrie, 

Psychologie, Kriminologie, 2, 63-64.  

225. Kubota, S., Mishima, N., & Nagata, S. (2004). A study of the 

effects of active listening on listening attitudes of middle 

managers. Journal of Occupational Health, 46(1), 60-67. 

226. Kubota, S., Mishima, N., Ikemi, A., & Nagata, S. (1997). A 

Research in the Effects of Active Listening on Corporate Mental Health 

Training. Journal of Occupational Health, 39(4), 274-279.  

227. Kurt, H., Güngör, F., & Ekici, G. (2014). The Relationship among 

Teacher Efficacy, Efficacy Regarding Teaching, and Responsibility for 

Student Achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 

802-807. 

228. Kurz, T. B., & Knight, S. L. (2004). An exploration of the 

relationship among teacher efficacy, collective teacher efficacy, and 

goal consensus. Learning Environments Research, 7(2), 111-128. 

229. Ladd, G. W., Buhs, E. S., & Seid, M. (2000). Children's Initial 

Sentiments About Kindergarten: Is School Liking an Antecedent of 

Early Classroom Participation and Achievement?. Merrill-Palmer 

Quarterly, 46(2), 255-255. 

230. Lasky, S. (2000). The cultural and emotional politics of teacher–

parent interactions. Teaching and Teacher Education, 16(8), 843-860. 



190 

 

231. László, K. D., Pikhart, H., Kopp, M. S., Bobak, M., Pajak, A., 

Malyutina, S.,  & Marmot, M. (2010). Job insecurity and health: A study 

of 16 European countries. Social Science & Medicine, 70(6), 867-874. 

232. Lauterbach, O., & Hosser, D. (2007). Assessing empathy in 

prisoners-A shortened version of the Interpersonal Reactivity 

Index. Swiss Journal of Psychology, 66(2), 91-101. 

233. Lawson, M. A. (2003). School-family relations in context parent 

and teacher perceptions of parent involvement. Urban Education, 38(1), 

77-133. 

234. Lea, D. (2006). 'You Don't Know Me Like That': Patterns of 

Disconnect Between Adolescent Mothers of Children With Disabilities 

and Their Early Interventionists. Journal of Early Intervention, 28(4), 

264-282. 

235. Leathers, D. G., & Eaves, M. (2015). Successful nonverbal 

communication: Principles and applications. London: Routledge. 

236. Lee ,V.E., Dedrick,R.F., & Smith,J.B. ( 1991). The effect of the 

social organization of schools on teachers‘ efficacy and satisfaction. 

Sociology of Education , 190-208 .   

237. Lee, H. M. (2009). Effects of child care teachers' sense of efficacy 

and belief on job stress. Korea Journal of Child Care and 

Education, 56, 187-208.  

238. Lee, W., Lee, M. J., & Bong, M. (2014). Testing interest and self-

efficacy as predictors of academic self-regulation and 

achievement. Contemporary Educational Psychology, 39(2), 86-99. 

239. Lee, Y., & Kinzie, M. B. (2012). Teacher question and student 

response with regard to cognition and language use. Instructional 

Science, 40(6), 857-874. 

240. Lee, Y., Patterson, P. P., & Vega, L. A. (2011). Perils to self-

efficacy perceptions and teacher-preparation quality among special 

education intern teachers. Teacher Education Quarterly, 38(2), 61-76. 

241. Lei, S. A., Cohen, J. L., & Russler, K. M. (2010). Humor on 

learning in the college classroom: Evaluating benefits and drawbacks 



191 

 

from instructors' perspectives. Journal of Instructional 

Psychology, 37(4), 326-332. 

242. Levenson, R. W., & Ruef, A. M. (1992). Empathy: a 

physiological substrate. Journal of Personality and Social Psychology, 

63(2), 234-246. 

243. Levitt, D. H. (2002). Active listening and counselor self-efficacy: 

Emphasis on one microskill in beginning counselor training. The 

Clinical Supervisor, 20(2), 101-115. 

244. Lewis, M. H., & Reinsch, N. L. (1988). Listening in 

organizational environments. Journal of Business 

Communication, 25(3), 49-67. 

245. Liew, J., Chen, Q., & Hughes, J. N. (2010). Child effortful 

control, teacher–student relationships, and achievement in academically 

at-risk children: Additive and interactive effects. Early Childhood 

Research Quarterly, 25(1), 51-64. 

246. Lindsey, R. E., Carlozzi, A. F., & Eells, G. T. (2001). Differences 

in the dispositional empathy of juvenile sex offenders, non-sex-

offending delinquent juveniles, and nondelinquent juveniles. Journal of 

Interpersonal Violence, 16(6), 510-522. 

247. Luckner, A. E., & Pianta, R. C. (2011). Teacher–student 

interactions in fifth grade classrooms: Relations with children's peer 

behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(5), 257-

266. 

248. Ludwig, K. B., & Pittman, J. F. (1999). Adolescent prosocial 

values and self-efficacy in relation to delinquency, risky sexual 

behavior, and drug use. Youth & Society, 30(4), 461-482. 

249. Lyle, S. (2008). Dialogic teaching: Discussing theoretical contexts 

and reviewing evidence from classroom practice. Language and 

Εducation, 22(3), 222-240. 

250. Maibom, H. L. (2009). Feeling for Others: Empathy, Sympathy, 

and Morality. Inquiry, 52(5), 483-499. 

251. Malinen, O. P., & Savolainen, H. (2016). The effect of perceived 

school climate and teacher efficacy in behavior management on job 



192 

 

satisfaction and burnout: A longitudinal study. Teaching and Teacher 

Education, 60, 144-152.  

252. Marsh, H. W., & Hau, K. T. (2004). Explaining paradoxical 

relations between academic self-concepts and achievements: Cross-

cultural generalizability of the internal/external frame of reference 

predictions across 26 countries. Journal of Educational 

Psychology, 96(1), 56-67. 

253. McGilton, K., Robinson, H. I., Boscart, V., & Spanjevic, L. 

(2006). Communication enhancement: nurse and patient satisfaction 

outcomes in a complex continuing care facility. Journal of Advanced 

Nursing, 54(1), 35-44. 

254. McNaughton, D., Hamlin, D., McCarthy, J., Head-Reeves, D., & 

Schreiner, M. (2008). Learning to listen: Teaching an active listening 

strategy to preservice education professionals. Topics in Early 

Childhood Special Education, 27(4), 223-231. 

255. McTigue, E. M., & Rimm-Kaufman, S. E. (2011). The 

Responsive Classroom approach and its implications for improving 

reading and writing. Reading & Writing Quarterly, 27(1-2), 5-24. 

256. Mehrabian, A. (1996). Manual for the Balanced Emotional 

Empathy Scale (BEES). (Available from Albert Mehrabian, 1130 Alta 

Mesa Road, Monterey, CA, USA 93940). 

257. Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional 

empathy1. Journal of Personality, 40(4), 525-543. 

258. Meier, S. T., & Davis, S. R. (1997). The elements of counseling 

(3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company. 

259. Mercer, N. (2008). The seeds of time: Why classroom dialogue 

needs a temporal analysis. The Journal of the Learning Sciences, 17(1), 

33-59. 

260. Mercer, N., & Dawes, L. (2014). The study of talk between 

teachers and students, from the 1970s until the 2010s. Oxford Review of 

Education, 40(4), 430-445. 

261. Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development 

of children's thinking. A sociocultural approach. New York: Routledge. 



193 

 

262. Michaels, S., O‘Connor, C., & Resnick, L. B. (2008). Deliberative 

discourse idealized and realized: Accountable talk in the classroom and 

in civic life. Studies in Ρhilosophy and Εducation, 27(4), 283-297. 

263. Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. S. (1988). The transition 

to junior high school: Beliefs of pre-and posttransition teachers. Journal 

of Youth and Adolescence, 17(6), 543-562. 

264. Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. S. (1989). Student/ 

teacher relations and attitudes toward mathematics before and after the 

transition to junior high school. Child Development, 60(4), 981-992. 

265. Miller, K., Birkholt, M., Scott, C., & Stage, C. (1995). Empathy 

and burnout in human service work an extension of a communication 

model. Communication Research, 22(2), 123-147. 

266. Mineyama, S., Tsutsumi, A., Takao, S., Nishiuchi, K., & 

Kawakami, N. (2007). Supervisors' attitudes and skills for active 

listening with regard to working conditions and psychological stress 

reactions among subordinate workers. Journal of Occupational 

Health, 49(2), 81-87. 

267. Miolo, G., & DeVore, S. (2016). Speech language pathology and 

education students engage in interprofessional collaborative practice to 

support children with special needs in preschool settings. Journal of 

Interprofessional Education & Practice, 4, 81-87. 

268. Mishima, N., Kubota, S., & Nagata, S. (2000). The development 

of a questionnaire to assess the attitude of Active Listening. Journal of 

Occupational Health, 42(3), 111-118. 

269. Moè, A., Pazzaglia, F., & Ronconi, L. (2010). When being able is 

not enough. The combined value of positive affect and self-efficacy for 

job satisfaction in teaching. Teaching and Teacher Education, 26(5), 

1145-1153. 

270. Muchemwa, S. (2013). Use of Nonverbal Communication in the 

Classroom as a Way of Enhancing Classroom Teaching: A Case Study 

of Solusi High School, Zimbabwe. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 103, 1279-1287. 



194 

 

271. Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of 

self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic 

investigation. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 30-38. 

272. Mundy, P., Kasari, C., & Sigman, M. (1992). Nonverbal 

communication, affective sharing, and intersubjectivity. Infant Behavior 

and Development, 15(3), 377-381. 

273. Μπξνχδνο, Α., (2004). Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή.Αζήλα: 

Σππσζήησ Γ.Γαξδαλφο. 

274. Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran, A., Zeiser, S., & Long, D. A. 

(2003). Questions in time: Investigating the structure and dynamics of 

unfolding classroom discourse. Discourse Ρrocesses, 35(2), 135-198. 

275. O‘Shea, L., Algozzine, R., Hammittee, D., & O‘Shea, D. (2000). 

Familiesand teachers of individuals with disabilities: Collaborative 

orientationsand responsive practices. Boston: Allyn & Bacon. 

276. Okon, J. J. (2011). Role of non-verbal communication in 

education. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(5), 35-40. 

277. Osborne, J., Simon, S., Christodoulou, A., Howell‐Richardson, C., 

& Richardson, K. (2013). Learning to argue: A study of four schools 

and their attempt to develop the use of argumentation as a common 

instructional practice and its impact on students. Journal of Research in 

Science Teaching, 50(3), 315-347. 

278. Pajares, F. (1992). Teachers‘ beliefs and educational research: 

Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 

307-332. 

279. Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation 

constructs, and mathematics performance of entering middle school 

students. Contemporary Educational Psychology, 24(2), 124-139. 

280. Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school 

success: Self-efficacy, self-concept, and school 

achievement. Perception, 11, 239-266. 

281. Pajares, F., Britner, S. L., & Valiante, G. (2000). Relation 

between achievement goals and self-beliefs of middle school students in 



195 

 

writing and science.Contemporary Educational Psychology, 25(4), 406-

422. 

282. Park, K. O., Wilson, M. G., & Lee, M. S. (2004). Effects of social 

support at work on depression and organizational 

productivity. American Journal of Health Behavior, 28(5), 444-455. 

283. Pasco, S., Wallack, C., Sartin, R. M., & Dayton, R. (2012). The 

impact of experiential exercises on communication and relational skills 

in a suicide prevention gatekeeper-training program for college resident 

advisors. Journal of American College Health, 60(2), 134-140. 

284. Paukert, A., Stagner, B., & Hope, K. (2004). The assessment of 

active listening skills in helpline volunteers. Stress, Trauma, and 

Crisis, 7(1), 61-76. 

285. Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical thinking: Learn the tools the 

best thinkers use. Columbus, OH: Prentice Hall. 

286. Pearce, W. B. (1994). Interpersonal communication: Making 

social worlds. HarperCollins College. 

287. Pehmer, A. K., Gröschner, A., & Seidel, T. (2015). How teacher 

professional development regarding classroom dialogue affects students' 

higher-order learning. Teaching and Teacher Education, 47, 108-119. 

288. Pfitzner-Eden, 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. 

289. Pianta, R. C., & Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child 

relationships and children's success in the first years of school. School 

Psychology Review, 33(3), 444-458. 

290. Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. W. (2003). 

Relationships between teachers and children. Handbook of psychology. 

291. Pickens, M., & Eick, C. J. (2009). Studying motivational 

strategies used by two teachers in differently tracked science 

courses. The Journal of Educational Research, 102(5), 349-362. 

292. Πιαηζίδνπ, Μ. (2010). Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε.Αζήλα: 

Gutenberg. 



196 

 

293. Pomaki, G., & Anagnostopoulou, T. (2003). A test and extension 

of the demand/control/social support model: Prediction of 

wellness/health outcomes in Greek teachers. Psychology and Health, 

18(4), 537-550. 

294. Preston, S. D., Bechara, A., Damasio, H., Grabowski, T. J., 

Stansfield, R. B., Mehta, S., & Damasio, A. R. (2007). The neural 

substrates of cognitive empathy. Social Neuroscience, 2(3-4), 254-275. 

295. Preus, B. (2007). Educational Trends in China and the United 

States: Proverbial Pendulum or Potential for Balance?. Phi Delta 

Kappan, 89(2), 115-118. 

296. Prieto, L. R., & Altmaier, E. M. (1994). The relationship of prior 

training and previous teaching experience to self-efficacy among 

graduate teaching assistants. Research in Higher Education, 35(4), 481-

497.  

297. Prieto, L. R., & Meyers, S. A. (1999). Effects of training and 

supervision on the self-efficacy of psychology graduate teaching 

assistants. Teaching of Psychology, 26(4), 264-266. 

298. Pulos, S., Elison, J., & Lennon, R. (2004). The hierarchical 

structure of the Interpersonal Reactivity Index. Social Behavior and 

Personality, 32(4), 355-359. 

299. Radel, R., Sarrazin, P., Legrain, P., & Wild, T. C. (2010). Social 

contagion of motivation between teacher and student: Analyzing 

underlying processes. Journal of Educational Psychology, 102(3), 577-

587. 

300. Ragins, B. R., & Kram, K. E. (2007). The handbook of mentoring 

at work: Theory, research, and practice. Sage Publications. 

301. Ratcliffe, K. (2005). Rhetorical listening: Identification, gender, 

whiteness. Carbondale, IL: Southern Illinois University. 

302. Raufelder, D., Bukowski, W. M., & Mohr, S. (2013). Thick 

description of the teacher-student relationship in the educational context 

of school: results of an ethnographic field study. Journal of Education 

and Training Studies, 1(2), 1-18. 



197 

 

303. Raufelder, D., Drury, K., Jagenow, D., Hoferichter, F., & 

Bukowski, W. (2013). Development and validation of the Relationship 

and Motivation (REMO) scale to assess students' perceptions of peers 

and teachers as motivators in adolescence. Learning and Individual 

Differences, 24, 182-189. 

304. Raufelder, D., Hoferichter, F., Schneeweiss, D., & Wood, M. A. 

(2015). The power of social and motivational relationships for test-

anxious adolescents‘ academic self-regulation. Psychology in the 

Schools, 52(5), 447-462. 

305. Raufelder, D., Nitsche, L., Breitmeyer, S., Keßler, S., Herrmann, 

E., & Regner, N. (2016). Students‘ perception of ―good‖ and ―bad‖ 

teachers—Results of a qualitative thematic analysis with German 

adolescents. International Journal of Educational Research, 75, 31-44. 

306. Rautalinko, E., & Lisper, H. O. (2004). Effects of training 

reflective listening in a corporate setting. Journal of Business and 

Psychology, 18(3), 281-299. 

307. Redmond, M. V. (1985). The relationship between perceived 

communication competence and perceived empathy. Communications 

Monographs, 52(4), 377-382. 

308. Reisel, W. D., Probst, T. M., Chia, S. L., Maloles, C. M., & 

König, C. J. (2010). The effects of job insecurity on job satisfaction, 

organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative 

emotions of employees. International Studies of Management & 

Organization, 40(1), 74-91. 

309. Richmond, V. P. (1990). Communication in the classroom: Power 

and motivation. Communication Education, 39(3), 181-195. 

310. Riess, H., Kelley, J. M., Bailey, R. W., Dunn, E. J., & Phillips, M. 

(2012). Empathy training for resident physicians: a randomized 

controlled trial of a neuroscience-informed curriculum. Journal of 

general internal medicine, 27(10), 1280-1286. 

311. Robertson, K. (2005). Active listening: more than just paying 

attention. Australian Family Physician, 34(12), 1053. 



198 

 

312. Rogers C. R. (1969). Client-centered therapy. Boston: Houghton-

Mifflin. 

313. Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of 

therapeutic personality change. Journal of Consulting 

Psychology, 21(2), 95-103. 

314. Rogers, C. R. (1959). Counseling and psychotherapy : Theory and 

Practice.  

315. Rogers, C. R. (1975). Empathic: An unappreciated way of 

being. The Counseling Psychologist, 5, 2-10. 

316. Roorda, D. L., Koomen, H. M., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2011). 

The influence of affective teacher–student relationships on students‘ 

school engagement and achievement a meta-analytic approach. Review 

of Educational Research, 81(4), 493-529. 

317. Ross, J. A., Hogaboam-Gray, A., & Hannay, L. (2001). Effects of 

teacher efficacy on computer skills and computer cognitions of 

Canadian students in grades K-3. The Elementary School Journal, 

102(2), 141-156. 

318. Rost, M. (2013). Teaching and researching: Listening. London: 

Routledge. 

319. Roth, G., Assor, A., Kanat-Maymon, Y., & Kaplan, H. (2007). 

Autonomous motivation for teaching: How self-determined teaching 

may lead to self-determined learning. Journal of Educational 

Psychology, 99(4), 761. 

320. Rudy, B. M., Davis, T. E., & Matthews, R. A. (2012). The 

relationship among self-efficacy, negative self-referent cognitions, and 

social anxiety in children: A multiple mediator model. Behavior 

Therapy, 43(3), 619-628. 

321. Rudy, B. M., Davis, T. E., & Matthews, R. A. (2014). Cognitive 

indicators of social anxiety in youth: A structural equation 

analysis. Behavior Therapy, 45(1), 116-125. 

322. Rudy, B. M., May, A. C., Matthews, R. A., & Davis, T. E. (2013). 

Youth‘s negative self-statements as related to social self-efficacy among 



199 

 

differing relationships. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 35(1), 106-112. 

323. Rusu, A. S., Copaci, I. A., & Soos, A. (2015). The Impact of 

Service-Learning on Improving Students‘ Teacher Training: Testing the 

Efficiency of a Tutoring Program in Increasing Future Teachers‘ Civic 

Attitudes, Skills and Self-Efficacy. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 203, 75-83. 

324. αιαγηάλλε Μ., Κνχηξαο Β., Κνπξκνχζε Ν.  (2015). 

Αλαθνίλσζε: Δπίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε ζηάζεηο θαη απφςεηο λεπηαγσγψλ. 20o 

Γηεζλέο πλέδξην ηεο A.P.P.A.C. (Δηαηξείαο Φπρνινγηθήο Φπρηαηξηθήο 

Δλειίθνπ θαη Παηδηνχ) κε ζέκα ―Recent Advances in Neuropsychiatric, 

Psychological and Social Science‖, Αζήλα. 

325. Santos, L., & Torres, H. D. C. (2012). Educational practices in 

diabetes mellitus: understanding the skills of health professionals. Texto 

& Contexto-Enfermagem, 21(3), 574-580. 

326. Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Teacher interests, mastery 

goals, and self-efficacy as predictors of instructional practices and 

student motivation. Contemporary Educational Psychology, 42, 159-

171. 

327. Schreurs, B., Van Emmerik, H., Notelaers, G., & De Witte, H. 

(2010). Job insecurity and employee health: The buffering potential of 

job control and job self-efficacy. Work & Stress, 24(1), 56-72. 

328. Schultz, K. (2003). Listening: A framework for teaching across 

differences. Teachers College Press. 

329. Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic 

motivation. Educational Psychologist, 26(3-4), 207-231. 

330. Schunk, D. H. (1993). Self-efficacy and education and instruction. 

In J. E. Maddux, (Ed.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment: 

Theory, research, and application (pp. 281-303). New York: Plenum. 

331. Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy, motivation, and 

performance. Journal of Applied Sport Psychology, 7(2), 112-137. 



200 

 

332. Schwarzer, R. (Ed.) (1992). Self-efficacy: Thought control of 

action. Washington, DC: Hemisphere. 

333. Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived teacher 

self‐efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation 

analyses. Applied Psychology, 57(1), 152-171. 

334. Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy 

scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in 

health psychology: A user’sportfolio (pp. 35-38). Windsor: NFER-

Nelson. 

335. Schwarzer, R., Bäßler, J., Kwiatek, P., Schröder, K., & Zhang, J. 

X. (1997). The assessment of optimistic self‐beliefs: comparison of the 

German, Spanish, and Chinese versions of the general self‐efficacy 

scale. Applied Psychology, 46(1), 69-88. 

336. Schwarzer, R., Schmitz, G.S., & Tang, C. (2000). Teacher 

burnout in Hong Kong and Germany: A cross-cultural validation of the 

Maslach Burnout Inventory. Anxiety, Stress, and Coping, 13, 309–326. 

337. Schweinle, A., Meyer, D. K., & Turner, J. C. (2006). Striking the 

right balance: Students' motivation and affect in elementary 

mathematics. The Journal of Educational Research, 99(5), 271-294. 

338. Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness 

research in the past decade: The role of theory and research design in 

disentangling meta-analysis results. Review of Educational 

Research, 77(4), 454-499. 

339. Selman, R. L. (1971a). Taking another's perspective: Role-taking 

development in early childhood. Child Development, 42, 1721-1734. 

340. Selman, R. L. (1971b). The relation of role taking to the 

development of moral judgement in children. Child Development, 42, 

79–91. 

341. Selman, R. L. (1976a). Toward a structural analysis of developing 

interpersonal relations concepts: Research with normal and disturbed 

preadolescent boys. In: Minnesota symposia on child psychology (Vol. 

10, pp. 156-200). Minneapolis: University of Minnesota Press. 



201 

 

342. Selman, R. L. (1976b). Social-cognitive understanding: A guide to 

educational and clinical practice. Moral development and behavior: 

Theory, research, and social issues (pp. 299-316).New York, NY: Holt, 

Rinehart and Winston. 

343. Selman, R. L. (1980). The growth of interpersonal understanding. 

New York, NY: Academic Press. 

344. Selman, R. L. (2003). Promotion of Social Awareness: Powerful 

Lessons for the Partnership of Developmental Theory and. New York, 

NY: Russell Sage Foundation. 

345. Shannon, D. M., Twale, D. J., & Moore, M. S. (1998). TA 

teaching effectiveness: the impact of training and teaching 

experience. Journal of Higher Education, 69(4), 440-467. 

346. Shaukat, S. and Iqba, H.M. (2012), ―Teacher self-efficacy as a 

function of student engagement, instructional strategies and classroom 

management‖, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 

10 No. 2, pp. 82-85. 

347. Sheldon, L. K. (2011). Invited Review: An evidence-based 

communication skills training programme for oncology nurses improves 

patient-centered communication, enhancing empathy and discussion of 

psychosocial needs. Evidence-Based Nursing, 14, 87-88.  

348. Shivers, E. M., Howes, C., Wishard, A. G., & Ritchie, S. (2004). 

Teacher-articulated perceptions & practices with families: Examining 

effective teaching in diverse high quality child care settings. Early 

Education and Development, 15(2), 167-186. 

349. Singh, R., Ragins, B. R., & Tharenou, P. (2009). What matters 

most? The relative role of mentoring and career capital in career 

success. Journal of Vocational Behavior, 75(1), 56-67. 

350. Siu, A. M., & Shek, D. T. (2005). Validation of the Interpersonal 

Reactivity Index in a Chinese context. Research on Social Work 

Practice, 15(2), 118-126. 

351. Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher 

self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective 



202 

 

teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational 

Psychology, 99(3), 611-625. 

352. Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and 

teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher 

Education, 26(4), 1059-1069. 

353. Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational 

Research, 50(2), 315-342. 

354. Slavin, R. E. (1987). Cooperative Learning: Where Behavioral 

and Humanistic Approaches to Classroom Motivation Meet. The 

Elementary School Journal, 88(1), 29-37. 

355. Slavin, R. E. (1990). Cooperative learning: Theory, research, and 

practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,. 

356. Slavin, R. E. (2014). Cooperative Learning and Academic 

Achievement: Why Does Groupwork Work?. Anales de 

Psicología/Annals of Psychology, 30(3), 785-791. 

357. Smith, C. T. (2008). An analysis of special education teachers' 

overall sense of efficacy beliefs and attitudes toward co-taught 

classrooms. ProQuest. 

358. Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., & Levine, B. 

(2009). The Toronto Empathy Questionnaire: Scale development and 

initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy 

measures. Journal of Personality Assessment, 91(1), 62-71. 

359. Stander, M. W., & Rothmann, S. (2010). Psychological 

empowerment, job insecurity and employee engagement. SA Journal of 

Industrial Psychology, 36(1), 1-8. 

360. Stiff, J. B., Dillard, J. P., Somera, L., Kim, H., & Sleight, C. 

(1988). Empathy, communication, and prosocial 

behavior. Communications Monographs, 55(2), 198-213. 

361. Strayer, J. (1987). Affective and cognitive perspectives on 

empathy. In: N., Eisenberg, & J., Strayer, (Eds.), Empathy and its 

development (pp. 218-244). New York, NY: Cambridge University 

Press. 



203 

 

362. Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). 

How does communication heal? Pathways linking clinician–patient 

communication to health outcomes. Patient Education and 

Counseling, 74(3), 295-301. 

363. Studer, J., & Grtihn, D. (2013). Assessing Dispositional Empathy 

in Adults: A French Validation of the Interpersonal Reactivity Index 

(IRI). Canadian Journal of Behavioural Science, 45(1), 42-48. 

364. Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and 

teaching: A review of the literature and directions for future 

research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358. 

365. Sverke, M., Hellgren, J., & Näswall, K. (2002). No security: a 

meta-analysis and review of job insecurity and its 

consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 242-

264. 

366. Tettegah, S., & Anderson, C. J. (2007). Pre-service teachers‘ 

empathy and cognitions: Statistical analysis of text data by graphical 

models. Contemporary Educational Psychology, 32(1), 48-82. 

367. Thakur, S. S. (2012). To study the relationship between burnout 

and effectiveness of primary achool teachers. International Indexed & 

Referred Journal, 3(30), 15-16. 

368. Thirioux, B., Mercier, M. R., Blanke, O., & Berthoz, A. (2014). 

The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: An 

electrical neuroimaging study on self–other 

interaction. Neuroscience, 267, 286-306. 

369. Thorndike, R. M. (1989). Impact of life experiences on cognitive 

development. Research/Technical reports. ERIC ED 318768.  

370. Tobbell, J., & O‘Donnell, V. L. (2013). The formation of 

interpersonal and learning relationships in the transition from primary to 

secondary school: Students, teachers and school context. International 

Journal of Educational Research, 59, 11-23. 

371. Toprak, M., & Savas, A. C. (2013). Effective Classroom 

Management and Faces: A Search For Relationship. Journal of 

Academic Research Part B, 5(3), 218-227. 



204 

 

372. Triandis, H. C. (1996). The psychological measurement of 

cultural syndromes. American Psychologist, 51(4), 407. 

373. Trommsdorff, G., Friedlmeier, W., & Mayer, B. (2007). 

Sympathy, distress, and prosocial behavior of preschool children in four 

cultures. International Journal of Behavioral Development, 31(3), 284-

293. 

374. Tschannen-Moran, M., & Barr, M. (2004). Fostering student 

learning: The relationship of collective teacher efficacy and student 

achievement. Leadership and Policy in Schools, 3(3), 189-209. 

375. Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: 

Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 

783-805. 

376. Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2007). The differential 

antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced 

teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956. 

377. Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). 

Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational 

Research, 68(2), 202-248. 

378. Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V., & Koustelios, A. (2007). 

Applicability of the Teachers' Sense of Efficacy Scale to educators 

teaching innovative programs. International Journal of Educational 

Management, 21(7), 634-642. 

379. Tsigilis, N., Koustelios, A., & Grammatikopoulos, V. (2010). 

Psychometric properties of the teachers‘ sense of efficacy scale within 

the Greek educational context. Journal of Psychoeducational 

Assessment, 28(2), 153-162. 

380. Σζίηζαο, Γ. (2009). Η επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ζηε δηεθδηθεηηθόηεηα, ζηε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ ηόπν ειέγρνπ, 

ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ζε έιιελεο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο (Doctoral dissertation, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία). 



205 

 

381. Tubbs, S. L., & Moss, S. (1981). Interpersonal Communication. 

New York: NY Random House. 

382. Uline, C., & Tschannen-Moran, M. (2008). The walls speak: The 

interplay of quality facilities, school climate, and student achievement. 

Journal of Educational Administration, 46(1), 55-73. 

383. Vesely, A. K., Saklofske, D. H., & Nordstokke, D. W. (2014). EI 

training and pre-service teacher wellbeing. Personality and Individual 

Differences, 65, 81-85. 

384.  Walshaw, M., & Anthony, G. (2008). The teacher‘s role in 

classroom discourse: A review of recent research into mathematics 

classrooms. Review of Εducational Ρesearch, 78(3), 516-551. 

385. Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and 

causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, 

illness, and quitting intentions.Teaching and Teacher Education, 47, 

120-130. 

386. Wang, S., Tomlinson, E. C., & Noe, R. A. (2010). The role of 

mentor trust and protege internal locus of control in formal mentoring 

relationships. Journal of Applied Psychology, 95(2), 358-367. 

387. Wang, Y., Fung, K. Y., Li, H., Wen, Z., Farver, J. M., Liu, H., & 

Chang, L. (2008). The mediating and moderating effects of teacher 

preference on the relations between students' social behaviors and peer 

acceptance. Merrill-Palmer Quarterly, 53(4), 603-630. 

388. Wanzer, M. B., Frymier, A. B ( 1999). The Relationship between 

student perceptions instructor humor and students reports of learning. 

Communication Education , 48, 48-62. 

389. Wanzer, M. B., Frymier, A. B., & Irwin, J. (2010). An explanation 

of the relationship between instructor humor and student learning: 

Instructional humor processing theory. Communication 

Education, 59(1), 1-18. 

390. Wanzer, M. B., Frymier, A. B., Wojtaszczyk, A. M., & Smith, T. 

(2006). Appropriate and inappropriate uses of humor by teachers. 

Communication Education, 55(2), 178-196. 



206 

 

391. Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and 

student achievement gains: A review. Review of Educational 

Research, 73(1), 89-122. 

392. Weger Jr, H., Castle, G. R., & Emmett, M. C. (2010). Active 

listening in peer interviews: The influence of message paraphrasing on 

perceptions of listening skill. The Intl. Journal of Listening, 24(1), 34-

49. 

393. Wells, G., & Arauz, R. M. (2006). Dialogue in the classroom. The 

Journal of the Learning Sciences, 15(3), 379-428. 

394. White, J., & Gardner, J. (2013). The Classroom X-Factor: The 

Power of Body Language and Non-verbal Communication in Teaching. 

London: Routledge. 

395. Witkin, B. R. (1990). Listening theory and research: The state of 

the art. International Journal of Listening, 4(1), 7-32. 

396. Wloszczak-Szubzda, A., & Jarosz, M. J. (2012). Professional 

communication competences of nurses. Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine, 19(3), 601-607. 

397. Włoszczak-Szubzda, A., & Jarosz, M. J. (2013). Professional 

communication competences of nurses-a review of current practice and 

educational problems. Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine, 20(1), 183-188. 

398. Wolters, C. A., & Daugherty, S. G. (2007). Goal structures and 

teachers' sense of efficacy: Their relation and association to teaching 

experience and academic level. Journal of Educational 

Psychology, 99(1), 181-193. 

399. Wolvin, A. D., & Coakley, C. G. (2000). Listening education in 

the 21st century. International Journal of Listening, 14(1), 143-152. 

400. Wood, J. T. (2010). Interpersonal Communication: Everyday 

Encounter. CA: Wadsworth Pub Co. 

401. Wood, K. D., & Taylor, D. B. (2007). Fostering engaging and 

active discussions in middle school classrooms. Middle School 

Journal, 39(1), 54-59. 



207 

 

402. Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research 

on teacher–student relationships in class. International Journal of 

Educational Research, 43(1), 6-24. 

403. Yeom, M., & Ginsburg, M. (2007). Professionalism and the 

reform of teachers and teacher education in the Republic of Korea & the 

United States of America. Asia Pacific Education Review, 8(2), 298-

310. 

404. Yurgelun-Todd, D. (2007). Emotional and cognitive changes 

during adolescence. Current Opinion in Neurobiology, 17, 251-257. 

405. Zapf, D., Dormann, C., & Frese, M. (1996). Longitudinal studies 

in organizational stress research: a review of the literature with 

reference to methodological issues. Journal of Occupational Health 

Psychology, 1(2), 145-169. 

406. Zeki, C. P. (2009). The importance of non-verbal communication 

in classroom management. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 1(1), 1443-1449. 

407. Zembylas, M., & Papanastasiou, E. (2004). Job satisfaction 

among school teachers in Cyprus. Journal of Educational 

Administration, 42(3), 357-374. 

408. Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). 

Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy 

beliefs and personal goal setting. American Educational Research 

Journal, 29(3), 663-676. 

409. Zuffianò, A., Alessandri, G., Gerbino, M., Kanacri, B. P. L., Di 

Giunta, L., Milioni, M., & Caprara, G. V. (2013). Academic 

achievement: The unique contribution of self-efficacy beliefs in self-

regulated learning beyond intelligence, personality traits, and self-

esteem. Learning and Individual Differences, 23, 158-162. 

 



208 

 

Παξάξηεκα 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Α  ́ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Φχιν: Άληξαο Γπλαίθα 

Πφηε γελλεζήθαηε (έηνο): 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο/ε Έγγακνο/ε ε δηάζηαζε /Γηαδεπγκέλνο/ε 

ε ρεξεία 

Έρεηε παηδηά;  

Ναη ρη 

Πνην είλαη ην αλψηαην πηπρίν πνπ δηαζέηεηε; 

Ση εηδηθφηεηα έρεηε; 

Υξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο: 

ε πνηα πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο δηδάζθεηε; 

Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε πεξηνρή ζηελ νπνία δηδάζθεηε; 

Δξγάδεζηε ζε δεκφζην ή ζε ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ; Γεκφζην: 

Ηδησηηθφ: 

Δξγάδεζηε κε πιήξεο σξάξην ή είζηε εκηαπαζρνινχκελνο; Πιήξεο σξάξην 

Ζκηαπαζρνινχκελνο 

ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεζηε ζε δεκφζην ζρνιείν, είζηε κφληκνο/ή 

αλαπιεξσηήο/ηξηα; 

Μφληκνο/ε Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

Δίζηε δηεπζπληήο/ληξηα (ή πξντζηάκελνο/ε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε) ζε ζρνιηθή κνλάδα; 

Ναη ρη  

Αλ λαη, ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε επζχλεο 

Αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε (κέζνο φξνο αλά δηδαθηηθή ψξα ηελ εκέξα): 

Δξγάδεζηε κήπσο ζηελ Δηδηθή Αγσγή;  

Ναη ρη  
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Αλ λαη πνπ: 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε Πξφγξακκα Πξναγσγήο Φπρηθήο 

Τγείαο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Μάζεζεο/Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ; 

Ναη ρη 

Αλ λαη, ζε πνην; 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε) 

ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο; 

Ναη ρη 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ πηζηεχεηε φηη ρξεηάδνληαη (ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ζαο γλψκε) ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο; 

Ναη ρη 

Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο; 

Ναη ρη 

 Δάλ λαη, πφζνπο; 

Έρεηε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο φηαλ ηε ρξεηάδεζηε;  

Ναη ρη 

Έρεηε ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ζαο φηαλ ηε ρξεηάδεζηε; 

Ναη ρη 

Αλ λαη, ζαο ππνζηεξίδνπλ θαη ζαο θαζνδεγνχλ ζην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν; 

Ο Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο 

Ο χκβνπινο ηεο Γεληθήο Αγσγήο 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζε Γεμηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο θαη πκβνπιεπηηθήο; 

Με κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

Με ΑΠΑΗΣΔ 

Με εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην Γεμηνηήησλ πκβνπιεπηηθήο / Άιιν/  ρη 
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