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Περίληψη 

Η νέα πραγματικότητα που παρουσιάστηκε παγκοσμίως από την πανδημία του 

Sars-Cov-2 και οι συνέπειές της είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πρωτόγνωρων 

συνθηκών έκτακτης ανάγκης για τις οργανωμένες κοινωνίες και τους πολίτες τους. 

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλες οι υπηρεσίες, όπως και το εκπαιδευτικό 

σύστημα, κλήθηκαν να οργανώσουν και να σχεδιάσουν ένα εναλλακτικό τρόπο 

υποστήριξης, αυτόν της εξ αποστάσεως, ώστε να αποφευχθεί η φυσική επαφή και ο 

συνωστισμός των πολιτών και συνεπώς η μετάδοση του φονικού ιού. Όσο αφορά το 

εκπαιδευτικό σύστημα που αναλύεται στην παρούσα εργασία, φαίνεται πως η 

μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η προσέγγιση του πλαισίου της συμπερίληψης, ώστε να 

μπορούν όλοι οι μαθητές1 να προσαρμοστούν σε αυτήν την μέθοδο διδασκαλίας και να 

βελτιωθούν ακαδημαϊκά και κοινωνικά. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη 

της πρόκλησης της εξΑΕ είναι η ηγεσία του σχολείου που συνήθως αναφέρεται στην 

διεύθυνση ή στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευτικών φορέων, δηλαδή των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης 

κοινότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δίδαξαν εξ αποστάσεως λόγω 

πανδημίας σε τμήμα ένταξης ή ως παράλληλη στήριξη, ώστε να εξεταστεί η εμπειρία 

τους ως προς τη συμπερίληψη και τη συνεισφορά της ηγεσίας στο εγχείρημα αυτό. Η 

ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε ως κατάλληλη μορφή έρευνας για το εν λόγω θέμα και 

συγκεκριμένα η μέθοδος συλλογής δεδομένων έγινε μέσω δεκατεσσάρων (14) 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες διεξήχθησαν στο χρονικό διάστημα Απρίλιος 

– Ιούνιος 2021 σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Οι συνεντεύξεις στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνήθηκαν και επεξεργάσθηκαν με τη μέθοδο θεματικής ανάλυσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μία θετική αντίληψη 

σε σχέση με την εξΑΕ παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, ωστόσο θεωρούν 

πως αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διά ζώσης διδασκαλία. Για τη βελτίωση 

χρήσης της εξΑΕ θεωρούν απαραίτητη την συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων, την εξέλιξη των τεχνολογικών τους δεξιοτήτων 

και έπειτα την επιμόρφωση σχετικά με την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στις 

                                                
1 Στο κείμενό μας, όπου αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιείται ο πληθυντικός για όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπου δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιείται το αρσενικό ή 

θηλυκό γένος τυχαίως και αδιακρίτως, χωρίς σεξιστικό υπαινιγμό ή διαφυλικό στερεότυπο, αλλά μόνο 

για λόγους συντομίας, γενίκευσης και απλοποίησης. 
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ψηφιακές πλατφόρμες. Επιπλέον, δεδομένου ότι αναγνωρίζουν μία πτώση στην 

επίδοση των μαθητών και δραματικές επιπτώσεις στις κοινωνικές τους δεξιότητες, 

καθώς λόγω του εγκλεισμού τους ασπάζονται έναν νέο τρόπο ζωής που τον 

χαρακτηρίζουν τα καταθλιπτικά συναισθήματα και η αδράνεια, είναι απαραίτητη η 

ριζική μεταρρύθμισή της. Οι προκλήσεις αυτές διαμορφώνουν ένα αναβαθμισμένο 

ρόλο τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της διεύθυνσης του σχολείου, που συμβάλλουν 

σημαντικά στην οργάνωση, την διατήρηση γόνιμης και συνεχούς επικοινωνίας, τη 

σύλληψη ενός κοινού οράματος και τη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού κλίματος. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν μία πληθώρα συμπεριληπτικών πρακτικών μεταξύ 

των οποίων είναι η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και η αξιοποίηση 

των εργαλείων της εξΑΕ για τη βελτίωση της δια ζώσης διδασκαλίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπερίληψη, ειδική αγωγή, σχολική 

ηγεσία 
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Abstract 

The new reality presented worldwide by the Sars-cov-2 pandemic and its 

consequences resulted in the creation of unprecedented emergencies for organized 

societies and their citizens. Within a short period of time, all services, as well as the 

education system, were called upon to organize and design an alternative way of 

support, that of distance, in order to avoid physical contact and overcrowding of citizens 

and thus the transmission of the deadly virus. Regarding the educational system 

analyzed in the present paper, it seems that the biggest challenge was to approach the 

context of inclusion, so that all students can adapt to this teaching method and improve 

academically and socially. A decisive factor in achieving the challenge of distance 

learning is the leadership of the school which usually refers to the management or the 

teaching staff, but also to the active participation of all educational institutions, 

students, parents and the wider community. The purpose of this paper is to explore the 

perceptions of secondary school teachers, who taught remotely due to a pandemic in 

special education, in order to examine how their experience approached inclusion and 

how leadership contributes to this. Qualitative research was selected as an appropriate 

form of research on this topic and specifically the method of data collection was done 

through fourteen (14) semi-structured interviews, which were conducted in the period 

April - June 2021 to special education teachers in Greece. The interviews were then 

transcribed and processed using the thematic analysis method. According to the results 

of the teachers, they have developed a positive perception in relation to the distance 

learning despite the special conditions of the pandemic, however it is considered that it 

can not replace face to face teaching. In order to improve the use of distance learning, 

they consider necessary the cooperation between all the involved educational members, 

the development of their technological skills and then the training related to their 

pedagogical evaluation on the digital platforms. In addition, as they recognize a decline 

in student output and dramatic effects on their social skills, as they embrace a new way 

of life characterized by depressive emotions and inactivity, a radical overhaul is needed. 

These challenges shape an enhanced role of both teachers and school management, 

contributing significantly to organizing, maintaining fruitful and ongoing 

communication, capturing a shared vision and creating an inclusive climate. Finally, 

teachers suggest a variety of inclusive practices including the need for active student 
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participation and the evaluation of the tools of distance learning to improve the 

traditional face to face teaching. 

 

Keywords: distance learning, inclusive education, special education, school leadership 
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Εισαγωγή 

Η συμπερίληψη αποτελεί τη σύγχρονη εκπαιδευτική ιδεολογία που έχει κάνει 

την εμφάνισή της από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και πρεσβεύει τη ριζική 

μεταρρύθμιση του σχολείου σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών μάθησης που 

απευθύνεται στο σύνολο όλων των μαθητών (Αγγελίδης, 2019· Στασινός, 2020). 

Παράλληλα με αυτήν αναπτύσσεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία γίνεται 

σύγχρονα ή ασύγχρονα και έχει ως στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

τεχνολογικών μέσων και είναι εξίσου αποτελεσματική με τη δια ζώσης (Parmigiani, 

e.t., 2020· Hrastinski, 2008· Olcott, 2020· Μανούσου, Χαρτοφύλακα, Ιωακειμίδου, 

Παπαδημητρίου, & Καραγιάννη, 2020· Μουζάκης, 2006). Τα εκπαιδευτικά συστήματα 

ανά τον κόσμο κλήθηκαν να συνδυάσουν αυτές τις δύο έννοιες ξαφνικά, λόγω της 

έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που ξέσπασε με την πανδημία του COVID-19.  

Στο παράδειγμα της Ελλάδας, όπως και στην πλειοψηφία των χωρών, η 

εκπαιδευτική κοινότητα ήταν απροετοίμαστη για μία τέτοια αλλαγή, έχοντας ως 

συνέπεια την καλλιέργεια αρνητικών συναισθημάτων, άγχους και ανασφάλειας για την 

ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου εξ αποστάσεως (Αναστασιάδης, 2020 

Λιακοπούλου, & Σταυροπούλου, 2021· Ράικου, Κωνσταντοπούλου και Λαβίδα, 2020). 

Για αυτό το λόγο η εξΑΕ πριν και μετά την πανδημία μελετάται σαν διαφορετικό 

φαινόμενο (Luyben, Fleming και Vermeulen, 2020). Η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην Ελλάδα ήταν άμεση, με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

να μεριμνά συνεχώς για την πραγματοποίηση της εξΑΕ εκδίδοντας επίσημες 

αποφάσεις με σκοπό την οργάνωση και την ενεργή συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων εκπαιδευτικών φορέων (εκπαιδευτικό προσωπικό, διεύθυνση του 

σχολείου, μαθητές, γονείς και ευρύτερη κοινότητα).  Στο πλαίσιο αυτό, οι ρόλοι των 

εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης των σχολείων αναβαθμίστηκαν σε πιο 

υποστηρικτικούς, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις σε πρωτόγνωρες 

συνθήκες μάθησης και με απουσία της φυσικής παρουσίας (Tzifopoulos, 2020· 

Αβρααμίδου, 2020· Αναστασιάδης, 2020· Βρασίδας, 2020). Οι ηγέτες της διαδικασίας 

αυτής αναδεικνύονται τα άτομα που μπορούν να επηρεάζουν τους συνεργάτες τους, να 

διατηρούν την επικοινωνία και να διαμορφώνουν ένα θετικό κλίμα δημοκρατικών 

αξιών ηλεκτρονικά, εμπνέοντας εμπιστοσύνη και εφαρμόζοντας ένα μετασχηματιστικό 

μοντέλο ηγεσίας, στο οποίο δίνεται μία κοινή κατευθυντήρια γραμμή προς όλους, την 

οποία αυτοί ακολουθούν με τη θέλησή τους (Akram, 2020· Avolio , Kahai & Dodge, 
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2000· Blau & Presser, 2013· Chua & Chua, 2017· Garcia, 2015· Gomes, 2011· 

Parmigiani, Benigno, Giusto, Silvaggio & Sperandio, 2020).   

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων των ειδικών 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εξΑΕ κατά την περίοδο 

της πανδημίας COVID-19 και το ρόλο της σχολικής ηγεσίας σε ένα συμπεριληπτικό 

πλαίσιο. Η προσέγγιση και ανάλυση του θέματος έγινε με ποιοτική έρευνα, δίνοντας 

την ευκαιρία στην ερευνήτρια να εμβαθύνει στις σκέψεις και τα συναισθήματα των 

συνεντευξιαζομένων, με απώτερο σκοπό την εύρεση έγκυρων και αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων που περιγράφουν τη λειτουργία του εξεταζόμενου φαινομένου. 

(Creswell, 2016˙ Robson, 2010).  

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε τρία μέρη: 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η προβληματική του θέματος, ο σκοπός της 

έρευνας, η αναγκαιότητα και σημαντικότητά της.  

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, επιχειρώντας 

την εννοιολογική προσέγγιση των όρων της συμπερίληψης, της εξΑΕ κατά την περίοδο 

της πανδημίας COVID-19 και της σχολικής ηγεσίας. Οι ενότητες από τις οποίες 

αποτελείται είναι οι εξής τέσσερις: Η πρώτη αναφέρεται στους όρους της 

συμπερίληψης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στις διαφορές τους ως προς 

τα θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας τους. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην εξΑΕ και 

συγκεκριμένα στα είδη της, την αντιμετώπιση της εξΑΕ μετά την πανδημία ως 

διαφορετική από την εξΑΕ που χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες δεκαετίες και 

στην αντιμετώπισή της στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στον ρόλο της 

σχολικής ηγεσίας και ιδιαίτερα στην ψηφιακή της μορφή, δίνοντας έμφαση στα 

χαρακτηριστικά, στις δεξιότητες, τις πρακτικές του σχολικού ηγέτη και των 

εφαρμοζόμενων μοντέλων ηγεσίας. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση από παρεμφερείς έρευνες στον ελλαδικό και διεθνή επιστημονικό χώρο.    

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο και συγκεκριμένα η 

μεθοδολογία της έρευνας, τα μέσα συλλογής δεδομένων, η στρατηγική δειγματοληψίας 

και αναλύεται η διαδικασία εκτέλεσης της ερευνητικής διαδικασίας. Στην συνέχεια 

αναλύονται οι θεματικοί άξονες και γίνεται η ερμηνεία τους με τα αντίστοιχα 

αποσπάσματα, ενώ έπειτα αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Στην 
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τελευταία ενότητα αυτού του μέρους παρουσιάζονται οι περιορισμοί της και ορισμένες 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

Τέλος, ακολουθούν οι ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές 

αναφορές και τα παραρτήματα της έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Η διατύπωση του προβλήματος 

Στη σύγχρονη εποχή, η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, 

γρήγορους ρυθμούς ζωής και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές, αξιοποιώντας τα 

διαθέσιμα εργαλεία και τα τεχνολογικά μέσα, για να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε αυτές. 

Μία τέτοια συνθήκη που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της άμεσης αντίδρασης και 

προσαρμογής της κοινωνίας σε μία «νέα πραγματικότητα» είναι αυτή της υγειονομικής 

κρίσης που προκάλεσε παγκοσμίως ο ιός Sars-Cov-2, κατά το τέλος του 2019. Η 

μεταδοτικότητα του ιού και η θνησιμότητά του έκανε τις κυβερνήσεις των χωρών ανά 

τον κόσμο, να λάβουν σημαντικές αποφάσεις, όπως το κλείσιμο των σχολείων και τα 

καθολικά lockdown, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών τους.  

Η τεχνολογία λειτούργησε ως από μηχανής θεός, καθώς οι διάφορες υπηρεσίες 

και τα εκπαιδευτικά συστήματα συνέχισαν το έργο τους σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, 

αυτό της εξ αποστάσεως, μειώνοντας τις επαφές και τις μαζικές συναθροίσεις των 

πολιτών και επομένως τη μεταδοτικότητα του ιού (Αναστασιάδης, 2020). Μάλιστα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρότρυνε τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν 

αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο μάθησης, παρέχοντας διαδικτυακούς πόρους και 

εργαλεία μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, έτσι ώστε να μην εξαλειφθεί η μάθηση και 

η κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών2. Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται πως η 

λειτουργία των εξ αποστάσεως υπηρεσιών υλοποιήθηκε αναίμακτα, καθώς επλήγησαν 

σε τεράστιο βαθμό η υγεία, η οικονομία και η εκπαίδευση (Yaman & Muhlis, 2020). 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική κοινότητα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 

εργασία, βρέθηκε εκτεθειμένη και απροετοίμαστη στα νέα δεδομένα (Αναστασιάδης, 

2020· Tzifopoulos, 2020), αφού δεν υπήρχε ο κατάλληλος σχεδιασμός ή το ειδικά 

διαθέσιμο μαθησιακό υλικό ή οι εξειδικευμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Luyben, Fleming & Vermeulen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Σταχτέας, & 

Σταχτέας, 2020). Αυτό έρχεται σε αντίθεση βέβαια, με το γεγονός ότι η εξAE είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη τις τελευταίες δεκαετίες και αξιοποιεί παιδαγωγικά τα 

τεχνολογικά εργαλεία (Olcott, 2020), καθώς αναπτύσσεται μέσα στη σύγχρονη 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τη συμπερίληψη. 

                                                
2 (https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/edtech-covid-19) 
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Η συμπερίληψη είναι μία σύνθετη εκπαιδευτική ιδεολογία που έχει στρέψει τα 

βλέμματα των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία πάνω της και βασίζεται 

στην ριζική μεταρρύθμιση των σχολείων σε ασφαλή και δημοκρατικά περιβάλλοντα, 

στα οποία παρέχονται σε κάθε μαθητή ίσες ευκαιρίες μάθησης, ανεξάρτητα το 

κοινωνικό-οικονομικό ή πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογενείας του ή τις –ειδικές- 

εκπαιδευτικές του ανάγκες. Η υλοποίηση της συμπερίληψης αν και θεωρητικά φαίνεται 

ότι θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του σχολείου, πρακτικά είναι ένα 

ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων (εκπαιδευτικούς – μαθητές - γονείς – 

ηγέτες/διευθυντές – ευρύτερη κοινότητα) για να επιτύχει (Parmigiani, e.t., 2020· Varela 

& Fedynich, 2020· Αγγελίδης, 2019· Καρράς, 2014· Στασινός, 2020· Χατζησωτηρίου 

& Αγγελίδης, 2018· Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014· Χριστίδου & Χριστίδου, 

2018). 

 Η έξαρση της πανδημίας δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το απαιτητικό έργο 

της επίτευξης της συμπερίληψης, αφού επέβαλε την εξΑΕ βρίσκοντας απροετοίμαστη 

ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (Al Lily, Ismail, Abunasser, & Alhajhoj 

Alqahtani, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020), αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα 

άγχους και της ψυχολογικής πίεσης των μελών της (Ράικου, Κωνσταντοπούλου και 

Λαβίδα, 2020). Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ηγετικές πρακτικές 

που θα οργανώνουν και θα διαχειρίζονται την εκπαιδευτική διαδικασία, κατευθύνοντας 

τους εκπαιδευτικούς προς ένα κοινό στόχο (Ιωακειμίδου, Βλαχοστέργιου, Σούρρας, 

Λιόπα, Κοκκινιά, Σούλα & Τσαλαμπαμπούνη, 2021· Βρασίδας, 2020). Η σχολική 

ηγεσία μέσω της εξΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει τόσο την απόδοση των 

μαθητών (Akram, 2020), όσο και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων (Blau & Presser, 2013· Collins & Berge, 2008· Garcia, 2015· 

Gomes,2011· Moyle, 2005· Shah, 2014· Βρασίδας, 2020), διαθέτοντας τους 

απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους και εστιάζοντας στην παιδαγωγική τους 

αξιοποίηση (Gurr, 2004· Olcott, 2020). Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί η ισότιμη 

πρόσβαση και οι ίσες ευκαιρίες στην εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης 

(Αβρααμίδου, 2020), ενώ θα εξαλειφθούν οι ανισότητες υποστηρίζοντας το σύνολο 

όλων των μαθητών (Parmigiani e.t., 2020· Τάτσιου, 2020).  

Ιδιαίτερα σε αυτή τη «βίαιη» προσαρμογή της εξΑΕ στα σχολεία, η σχολική 

ηγεσία καλείται να αποδομήσει το ισχύον σύστημα και να το δομήσει ξανά, να 
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μεταβάλλει την σχολική κουλτούρα και να τη μεταφέρει αναθεωρημένη στην 

ηλεκτρονική της μορφή. Η κουλτούρα όμως εμφανίζεται ως ο πολιτισμός του 

σχολείου, που δύσκολα τροποποιείται, ενώ η εισαγωγή του νέου στοιχείου της εξΑΕ 

και η εναλλαγή στη δομή της προκαλεί ανασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. Για αυτό το λόγο, απαραίτητη είναι η συλλογική 

προσπάθεια από τα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα που αλληλεπιδρούν με το 

σχολείο για την εν λόγω  αναδόμηση, ώστε η καινούρια δομή να είναι συμπεριληπτική 

και βελτιωμένη εκδοχή της προηγούμενης (Cuche, 2001· Αγγελίδης, 2019· 

Βαρδιαμπάση, 2017· Βασιλειάδου, & Διερωνίτου, 2014· Καρακάτσιος, & 

Καραμήτρου, 2010· Κατσαρού, Πιτσιάβας, & Κάκκος, 2016· Σαΐτης, 2005). 

 Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον τομέα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή ως προς τον εκπαιδευτικό, καθώς αναλύονται οι 

συνθήκες μέσα στις οποίες υλοποίησε το έργο του και ο τρόπος που αυτές επηρέασαν 

την εμπειρία του. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας λοιπόν, θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι επιπτώσεις της εν μέσω πανδημίας στην 

Ελλάδα, η ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί 

στην έννοια της σχολικής ηγεσίας, αφού μέσα από αυτήν υλοποιούνται οι 

συμπεριληπτικές πρακτικές και οργανώνεται η διδακτικομαθησιακή διαδικασία (Riehl, 

2000).  

1.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που υπηρέτησαν σε 

τμήματα γενικής ως παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης κατά τη διάρκεια της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας COVID-19, σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές στην εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης και το ρόλο της 

σχολικής ηγεσίας. 

Κεντρικό ερώτημα αποτελεί το εξής: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως 

προς την εξΑΕ στην ΕΑΕ και τις εκπαιδευτικές πρακτικές στο πλαίσιο της 

συμπερίληψης· 

Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα αποτελούν τα εξής:  
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α) Ποια η τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ κατά την έναρξη της 

πανδημίας; 

β) Πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές με ε.ε.α. στην εξΑΕ κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους της πανδημίας;  

γ) Ποιος ήταν ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην εξΑΕ και ιδιαίτερα στην ΕΑΕ κατά 

το πρώτο έτος της πανδημίας; 

δ) Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ κατά 

το πρώτο έτος της πανδημίας στην ΕΑΕ; 

ε) Ποιες πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν την εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης; 

1.3 Σημαντικότητα και αναγκαιότητα της έρευνας 

Η πανδημία του COVID-19, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει επηρεάσει ριζικά 

την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού κυριολεκτικά μεταβίβασε την εκπαιδευτική μέθοδο 

από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως. Το απροετοίμαστο εκπαιδευτικό κοινό βρέθηκε να 

«κολυμπά» σε αχαρτογράφητα νερά, ωθώντας ερευνητές και πανεπιστήμια 

παγκοσμίως στην διεξαγωγή πολυάριθμων ερευνών, τις κυβερνήσεις και τους 

παγκόσμιους οργανισμούς σε λήψη αποφάσεων και θέσπιση νόμων·  ενέργειες που 

λειτουργούν ως αρωγός στην κατανόηση και οργάνωση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας του σχολείου και της 

αποτελεσματικότητάς του. Η παρούσα έρευνα είναι σημαντική, διότι έχει στόχο να 

εμβαθύνει στην κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα σε αυτά, η 

εργασία πραγματεύεται την ισχύουσα κατάσταση στην εξΑΕ σε σχέση με τη 

συμπερίληψη και την σχολική ηγεσία, οι οποίες είναι έννοιες που απασχολούν τις 

τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, λόγω της 

πολυπλοκότητας και αποτελεσματικότητάς τους στο σχολικό συγκείμενο και ευρύτερα 

στην επίπτωση στην κοινωνία. Συνεπώς, η σημαντικότητα της έρευνας αποδεικνύεται 

αφενός από το γεγονός ότι το θέμα που μελετάται είναι από τα πιο σύγχρονα που 

επεξεργάζονται σήμερα πολλοί ερευνητές και αφετέρου ότι τα αποτελέσματά της 

προσφέρουν στην επιστήμη. 

Ακόμη, η έρευνα είναι αναγκαία, διότι παρά την εφαρμογή της εξΑΕ λόγω 

πανδημίας τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, υπάρχουν λίγες μελέτες για τον τομέα 
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της Ειδικής Αγωγής. Οι περισσότερες έρευνες αφορούν την εξΑΕ στην γενική αγωγή, 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσως 

λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αδυναμίες τους 

(Ξανθούλη, Γουλή, & Σμυρναίου, 2013), ενώ σημαντικό τους σημείο αποτελεί η 

ανάδειξη του ρόλου της σχολικής ηγεσίας. Επομένως η συγκεκριμένη έρευνα είναι 

αναγκαία, ώστε μέσα από την εμπειρία των ειδικών εκπαιδευτικών, να καλυφθεί το 

θεωρητικό κενό που υπάρχει, να ακουστούν οι φωνές τους και να γνωστοποιηθούν 

ζητήματα και ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών τους.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1 Συμπερίληψη και Ειδική αγωγή 

Η συμπερίληψη (inclusive education) είναι η σύγχρονη εκπαιδευτική ιδέα, η 

οποία έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του ’90 και από τότε εξελίσσεται ραγδαία, με 

στραμμένα τα βλέμματα των ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς 

πάνω της. Μετά από μία μακρά σειρά επίπονων, αλλά πρόσφορων αλλαγών στην 

εκπαίδευση, η συμπερίληψη πρεσβεύει το δικαίωμα όλων των παιδιών ανεξαιρέτως να 

έχουν πρόσβαση σε αυτήν, φοιτώντας στο σχολείο της γειτονιάς τους, άροντας 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, που οδηγούν στον κοινωνικό στιγματισμό και τελικά 

στον αποκλεισμό τους (Σακελλαρίου, Ζέμπυλας & Πέτρου, 2010· Στασινός, 2020). 

Συχνά συγχέονται λανθασμένα οι έννοιες της συμπερίληψης με της ειδικής αγωγής, 

διότι η πρώτη αναδύεται τόσο χρονικά, όσο και ιδεολογικά από τη δεύτερη (Αγγελίδης, 

2019).  

Η βασική διαφορά μεταξύ συμπερίληψης και ειδικής αγωγής βασίζεται στο 

θεωρητικό μοντέλο που τις αναλύει. Πιο συγκεκριμένα, η συμπερίληψη ασπάζεται το 

κοινωνικό μοντέλο, κατά το οποίο η περιθωριοποίηση του ατόμου χρεώνεται στην 

κοινωνία που παρουσιάζεται αδύναμη και ανεπαρκής στο να προστατεύσει ένα μαθητή 

που έχει οριστεί ως να έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κασίδης, Αποστολίδου & 

Δουφεξή, 2015). Επιπλέον, η συμπερίληψη προωθεί τη ριζική μεταρρύθμιση του 

σχολικού περιβάλλοντος, την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στα σχολικά 

δρώμενα και τη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος (Αγγελίδης, 2019), καθώς  και την 

συνολική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011). Μάλιστα, η φιλοσοφία της 

συμπερίληψης απαιτεί την οργάνωση κατάλληλης υποδομής και καταρτισμένου 

προσωπικού στις σχολικές μονάδες (Σακελλαρίου, Ζέμπυλας & Πέτρου, 2010), ενώ 

έχει προβλεφθεί ο σχετικός Νόμος υπ’ αριθμόν 1143/1981 που ψηφίστηκε στην 

ελληνική Βουλή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η συμπερίληψη πέρα από την 

μεταλαμπάδευση γνώσεων είναι υπεύθυνη για να εξοπλίσει τους μαθητές με αξίες και 

ιδεώδη, που θα τους συνοδεύουν για την υπόλοιπη ζωή τους (Χατζησωτηρίου & 

Ξενοφώντος, 2014). Για αυτό το λόγο θεωρείται ότι η πρακτική εφαρμογή της 

συμπερίληψης θα συμβάλλει θετικά τόσο στο κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο του 
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συνόλου των παιδιών όσο και στη μεταρρύθμιση του σχολικού συγκειμένου με βασικό 

πυλώνα την κοινωνική δικαιοσύνη (Χριστίδου, & Χριστίδου, 2018). Τέλος, μέσα από 

τη συμπερίληψη γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των σχέσεων των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών φορέων, δηλαδή των μαθητών, των γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών, 

των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας (Καρράς, 2014). Αυτοί οι φορείς καλούνται 

να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχολικό περιβάλλον και να 

αναθεωρήσουν τις απόψεις τους που συχνά άπτονται στερεοτυπικών αντιλήψεων, 

βελτιώνοντας άμεσα τόσο το εκπαιδευτικό έργο, όσο το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας 

(Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018).  

Αντιθέτως, η ειδική αγωγή ακολουθεί το ιατρικο-παθολογικό μοντέλο, το οποίο 

κυριαρχούσε μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα και χρεώνει το κώλυμα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στην διαφορετικότητα του ατόμου, λόγω των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών του (Αγγελίδης, 2019). Με άλλα λόγια, εστιάζει στο κλινικό 

προφίλ του μαθητή, στοχεύοντας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών 

παρέμβασης για την καλύτερη αντιμετώπισή των ε.ε.α. τους, σε ειδικά σχολεία, 

διαχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους συμμαθητές του και καλλιεργώντας τη 

μισαλλοδοξία και τον κοινωνικό στιγματισμό (Στασινός, 2020). Η κατηγοριοποίηση 

των μαθητών γίνεται ανάλογα την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που έχουν οριστεί ως 

να έχουν από την αντίστοιχη νομοθεσία, η οποία προβλέπει και την κατάλληλη στήριξη 

που θα τους παραχθεί (Ν. 3699). Πιο συγκεκριμένα, οι ε.ε.α. αφορούν αισθητηριακές 

και φυσικές ανεπάρκειες, την εγκεφαλική παράλυση, τα κινητικά προβλήματα, τη 

νοητική στέρηση και συναισθηματικές διαταραχές, την προβληματική συμπεριφορά, 

τις διαταραχές του λόγου και της ΔΕΠ-Υ, τις δυσκολίες μάθησης- δυσλεξίας και των 

πολλαπλών διαταραχών. Άλλες διαταραχές είναι των μυοσπασμών, σίτισης, 

αντιδραστικής προσκόλλησης, άγχους, αποχωρισμού και απέκκρισης (Μπεζεβέγκης, 

2011).  

Εν κατακλείδι, οι έννοιες της συμπερίληψης και της ειδικής αγωγής που θα μας 

απασχολήσουν στην παρούσα εργασία είναι σημαντικό να τονιστεί πως δεν είναι 

ταυτόσημες. Άλλωστε, αν παρατηρήσουμε δομικά τις έννοιες αυτές, η ειδική αγωγή 

έχει συγκεκριμένες κατηγορίες και απευθύνεται σε άτομα με ε.ε.α., ενώ δεν υπάρχει 

ακριβής ορισμός για την συμπερίληψη, αφού η «οριοθέτηση» θα αποκλείσει άτομα από 

αυτή, γεγονός που αντικρούεται με την φύση της (Αγγελίδης, 2019). Κλείνοντας, το 

ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο εκτείνονται σε όλες τις ομάδες ατόμων που 
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διακρίνονται για την διαφορετικότητά τους και δεν εστιάζει στις ε.ε.α. τους (Κασίδης, 

Αποστολίδου, Δουφεξή, 2015).  
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Κεφάλαιο 3: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εμφανίστηκε κατά το τέλος του 18ου αιώνα με τη 

βοήθεια των μεταφορών, της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, 

δηλαδή των άμεσων συνεπειών της βιομηχανικής επανάστασης (Παρασκευάς, 2008). 

Αρχικά, είχε τη μορφή αλληλογραφίας, ενώ έπειτα εμπλουτίστηκε από τα 

οπτικοακουστικά μέσα, δηλαδή την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, καταλήγοντας στη 

σύγχρονη μορφή της, αυτής του διαδικτύου και της χρήσης των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Μουζάκης, 2006). Σήμερα η εξΑΕ δεν αφορά μόνο 

τα τεχνολογικά μέσα, αλλά κυρίως την παιδαγωγική που αναδεικνύει αξίες, αρχές, 

όραμα και εμπιστοσύνη (Olcott, 2020). 

Ο όρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 

Ηνωμένο Βασίλειο γύρω στο 1970 (Holmberg, 2002), παρόλα αυτά η έννοια είναι τόσο 

πολύπλοκη που δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός για αυτήν. Με βάση τον Keegan 

(2001) η εξ αποστάσεως είναι μία θεσμοθετημένη παροχή εκπαίδευσης, η οποία 

παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως την ύπαρξη φυσικής 

απόστασης του εκπαιδευτικού με το μαθητή, τη χρήση εναλλακτικών μέσων για τη 

διδασκαλία, την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς και την παροχή της 

επιλογής του ατόμου να συμμετέχει σε ομάδες μάθησης ή σε εξατομικευμένα 

προγράμματα. Έτσι, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προωθεί τον άμεσο διάλογο μεταξύ 

των εμπλεκομένων, την ενεργητικότητά τους και αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη.  

Σκοπός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η κάλυψη των διαφόρων μορφών 

διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα των μαθητών, μέσω του 

κατάλληλου σχεδιασμού του μαθήματος και της καθοδήγησης από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποδεσμεύονται από την παραδοσιακή διδασκαλία και τη 

συνεχή επίβλεψη των μαθητών τους (Race, 2001). Ακόμη, στοχεύει στην κάλυψη των 

αναγκών των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές 

ή που οι γονείς τους μετακινούνται συνεχώς σε διαφορετικά μέρη. Επίσης, η εξ 

αποστάσεως στοχεύει στην διευκόλυνση στη μάθηση των παιδιών με άλλου τύπου 

δυσκολίες, όπως κινητικά προβλήματα, άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

ψυχολογικά προβλήματα ή ακόμη νοσηλεία σε νοσοκομείο ή σπίτι (Βασάλα, 2005). 

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τα μαθησιακά 

τους στυλ και τα ενδιαφέροντά τους, ξεπερνώντας οποιασδήποτε φύσης περιορισμό 

και βάζοντας τους δικούς τους στόχους (Τζέμου & Σοφός, 2013).  
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Συνεπώς, η εξατομίκευση μελέτης του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, η ενεργή 

μάθηση, η ανατροφοδότηση, ο αναστοχασμός και η υποστήριξη του αναλυτικού 

προγράμματος, προϋποθέτουν έναν εκπαιδευτικό, του οποίου ο ρόλος είναι 

ενισχυμένος, ευέλικτος και οργανωμένος, για να ανταπεξέλθει στο έργο του και να 

αξιοποιήσει παιδαγωγικά τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία (Σωτηρόπουλος & 

Περιστέρη 2010). 

3.1 Είδη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Τα είδη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δύο: η σύγχρονη και η 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η καθεμία από αυτές χρησιμοποιείται ανάλογα το χρόνο, 

τον τόπο και τον σκοπό της μάθησης.  

Κατά τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητή γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως, αυτοί συντονίζονται σε μία 

τηλεδιάσκεψη, στην οποία γίνεται χρήση κειμένων, εικόνας και ήχου, ώστε να μπορούν 

να συνομιλούν, να ανταλλάζουν απόψεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικότητας 

και συνεργατικής μάθησης (Parmigiani, e.t., 2020· Μουζάκης, 2006). Οι διαδικτυακές 

συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσα από εφαρμογές, όπως η Cisco Webex, που 

συστήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα κατά την εξΑΕ λόγω της 

πανδημίας COVID-19 και άλλες όπως το Zoom και το Skype. Η ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση αντίθετα, επιτρέπει στο άτομο την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 

όποια στιγμή επιθυμεί και η αλληλεπίδραση με τον διδάσκοντα γίνεται 

ετεροχρονισμένα. Στην περίπτωση αυτή, η περάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

γίνεται μέσα από την ανατροφοδότηση και την επικοινωνία μέσω mail, πινάκων 

ανακοινώσεων και πλατφορμών, όπως e-class και e-me  (Μουζάκης, 2006). Στην 

Ελλάδα επίσης χρησιμοποιούνται και άλλα εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η 

εκπαιδευτική τηλεόραση, τα διαδραστικά βιβλία e-books, το αποθετήριο ψηφιακού 

υλικού «Φωτόδεντρο»3 και οι πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου4, του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας5 για την υποστήριξη της γλωσσικής μελέτης και 

διδασκαλίας,  του «Αίσωπος»6 για τον ψηφιακό σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και 

του «Προσβάσιμο»7  για τα παιδιά με ε.ε.α.. 

                                                
3 http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 
4 https://www.sch.gr/ 
5 https://greeklanguage.gr/?v=f214a7d42e0d 
6 http://aesop.iep.edu.gr/ 
7 http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ 
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Ο συνδυασμός της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι 

αναγκαίος, ώστε το άτομο να γνωρίσει αποτελεσματική και αυτόνομη μάθηση 

(Parmigiani e.t., 2020). Τα είδη τηλεκπαίδευσης ενδείκνυνται για διαφορετικές 

περιστάσεις, εργασίες και σκοπούς και επομένως η σχέση τους δεν είναι ανταγωνιστική 

αλλά συμπληρωματική (Hrastinski, 2008· Μανούσου, Χαρτοφύλακα, Ιωακειμίδου, 

Παπαδημητρίου, & Καραγιάννη, 2020).   

3.2 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμπερίληψη 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαρκώς αναβαθμίζει τις υποδομές της, τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της όμως δεν αρκεί για την 

προσέγγιση της συμπερίληψης, καθώς απαιτείται ο πολύπλοκος συνδυασμός του 

εκπαιδευτικού υλικού και των εμπλεκομένων φορέων της.  

Αρχικά, τα βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εμπεριέχουν τις αρχές 

της Δημοκρατίας, όπως είναι η ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας των 

ατόμων, και τις αρχές της ελευθερίας, ως προς την έκφραση, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, της σκέψης, των ιδεών (Μπιγιλάκη, 2016· Καλαούζη, 2021). Σε αυτό 

το πλαίσιο, οι ίσες ευκαιρίες μάθησης ταυτίζονται με την ισότιμη πρόσβαση στην 

εξΑΕ, η οποία απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

(Αβρααμίδου, 2020) και την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για τις ελλείψεις, 

ώστε να αποκατασταθούν. Η συμπεριληπτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 

εξασφαλίζεται από την παροχή των πόρων αυτών, αλλά απαιτεί την παιδαγωγική 

αξιοποίησή τους (Gurr, 2004· Olcott, 2020), καθώς χρειάζεται η μεταφορά του 

κλίματος της φυσικής τάξης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, 

πέρα από την διαχείριση του αναλυτικού προγράμματος, για να είναι αποτελεσματική 

(Μανούσου κ.ά., 2020). Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την επαρκή επιμόρφωση και την 

ευελιξία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών, την υποστήριξη από 

εκπαιδευτικούς φορείς και τους γονείς των παιδιών (Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, 

e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Μανούσου, κ.ά., 2020).  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έρχεται αναπόφευκτα αντιμέτωπη με ορισμένες 

δυσκολίες, αφού θεωρείται μία εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας εντελώς 

απομακρυσμένη από την παραδοσιακή μέθοδο. Ιδιαίτερα στην εξΑΕ εν μέσω 

πανδημίας, οι μαθητές φαίνεται πως κατανοούν τις δυσκολίες αυτές και μάλιστα τις 
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μεταφράζουν ως ένδειξη σεβασμού από τον εκπαιδευτικό και τους άλλους 

εμπλεκομένους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προς το πρόσωπό τους. Αυτό φάνηκε 

από την τεράστια συμμετοχή τους στις ψηφιακές τάξεις στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε 

ένα εξάμηνο περισσότερο από 70% του συνολικού αριθμού των μαθητών εγγράφηκαν 

σε αυτές και από την τηλεθέαση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που άγγιξε ποσοστά 

μεγαλύτερα της πλειοψηφίας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 2020· Παπαδημητρίου, 

2020). Ακόμη, μέσα από τη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών πηγών, το πλήθος τους 

και το περιεχόμενό τους, οι μαθητές ανταλλάζουν πληροφορίες μεταξύ τους, 

αναπτύσσουν την ανεκτικότητά τους προς το διαφορετικό, απομακρύνονται από κάθε 

είδους διάκριση μεταξύ των ατόμων λόγω του φύλου τους, της εθνικότητάς τους, του 

πολιτισμικού τους υπόβαθρου κτλ (Κοτζιάς, 2001). Με αυτόν τον τρόπο αφενός 

προωθούνται οι βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμπερίληψης, 

δηλαδή η διαμόρφωση μίας υβριδικής ταυτότητας των μαθητών, η αλληλεγγύη και ο 

αμοιβαίος σεβασμός (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018) και αφετέρου 

αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση της εξΑΕ (Λιοναράκης, 2006). Τέλος, η εξΑΕ 

συνδέεται με τη συμπερίληψη, διότι προωθεί τη δια βίου μάθηση ενθαρρύνοντας την 

επιμόρφωση ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών σε όλη την επαγγελματική τους πορεία 

(Niemi & Kousa, 2020).  

Οι προκλήσεις της εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης είναι αρκετές και για 

την αντιμετώπισή τους χρειάζεται υποστήριξη από όλους μας. Πιο συγκεκριμένα, 

πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να 

έχουν στην κατοχή τους τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό και επομένως την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (Petretto, 2020). Σύμφωνα με τον Petretto (2020) ωστόσο, 

ακόμα και στις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν πρόσβαση, αυτό δεν σημαίνει ότι 

είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες, είτε λόγω χαμηλών 

τεχνολογικών δεξιοτήτων είτε λόγω της ηλικίας τους. Συνήθως, άλλα μέλη της 

οικογένειας πρέπει να είναι παρόντα, ώστε ο μαθητής να συνδέεται στα μαθήματα και 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις της πλατφόρμας, για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη 

επιμόρφωσης και των γονέων (Parmigiani, e.t., 2020).  

Ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη φαίνεται να έχουν τα παιδιά που έχουν οριστεί ως 

να έχουν ε.ε.α., καθώς η παρουσία και υποστήριξη από ειδικό προσωπικό είναι 

αναγκαία κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά έχουν ισότιμη πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό και χάριν στις ΤΠΕ μπορούν να παρακολουθούν 
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εξατομικευμένα προγράμματα σε διαφοροποιημένα μαθησιακά περιβάλλοντα, με την 

επίβλεψη πάντα των ειδικών. Επομένως, γίνεται σαφές πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

καταβάλλει τεράστια προσπάθεια, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται ανά πάσα στιγμή 

τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού και να συμβουλεύει κατάλληλα τα υπόλοιπα 

οικογενειακά μέλη για την πρόοδό τους (Glessner & Johnson 2020· Petretto, 2020). 

Δεν μπορούμε επίσης να μην αναφέρουμε τον αναθεωρημένο ρόλο του σχολικού ηγέτη 

στην οργάνωση της εξΑΕ, όμως αυτός θα αναλυθεί εκτενώς παρακάτω στην παρούσα 

εργασία. 

Συμπερασματικά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να είναι 

αποτελεσματική, αρκεί να περιοριστούν προβλήματα που δημιουργούν αρνητικές 

στάσεις ως προς τη μάθηση και αναπαράγουν στερεότυπα (Ράικου, Κωνσταντοπούλου 

& Λαβίδας, 2020· Chua & Chua, 2017· Parmigiani, e.t., 2020). Τα προβλήματα αυτά 

εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν το άκαμπτο πρόγραμμα σπουδών, την ακατάλληλη 

χρήση της γλώσσας μάθησης και διδασκαλίας, την διαστρεβλωμένη επικοινωνία, τα 

μη προσβάσιμα ή μη ασφαλή περιβάλλοντα, τις ανεπαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης και 

τη νομοθεσία, την περιορισμένη ή παθητική συμμετοχή των γονέων, το ανεπαρκώς 

εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό και τους διευθυντές των σχολείων (Moodley, 

2002). 

3.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση πριν και μετά την πανδημία 

Η εξΑΕ είναι μία μορφή εκπαίδευσης, η οποία ήταν αρκετά διαδεδομένη στα 

σχολικά δρώμενα και πριν την έξαρση της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η εξΑΕ μετά την 

πανδημία εξετάζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως διαφορετική κατάσταση, λόγω 

ποικίλλων χαρακτηριστικών που την διαχωρίζουν από αυτήν που ήταν μέχρι τώρα 

γνωστή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Luyben, Fleming και Vermeulen (2020), οι 

διαφορές αυτές δεν είναι ακόμη όλες εμφανείς, αλλά θα αποκαλυφθούν με το πέρασμα 

του χρόνου. 

Αρχικά, η εξάπλωση της πανδημίας του Sars-Cov-2 ήταν ραγδαία, με 

αποτέλεσμα η εξΑΕ να αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την αποφυγή της πρόσωπο με 

πρόσωπο εκπαίδευσης. Επομένως, πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο 

επιβλήθηκε από τα κράτη και εφαρμόστηκε με άμεση λήψη αποφάσεων και 

σχεδιασμού, ώστε να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ιατρική ανάγκη, που επεκτάθηκε σε 

όλο τον κόσμο. Ο χαρακτηρισμός της κατάστασης ως επείγουσας βρήκε τους 
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εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση απροετοίμαστους, δίχως τεχνολογικές δεξιότητες και 

γνώσεις που να μπορούν να τους επιτρέπουν ένα ποιοτικό μάθημα (Al Lily, Ismail, 

Abunasser, & Alhajhoj Alqahtani, 2020). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ακόμη μία 

διαφορά της εξΑΕ μετά την πανδημία είναι η επέκτασή της σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες, από τις πρώτες τάξεις φοίτησης των παιδιών στα σχολεία έως τις τελευταίες 

στα πανεπιστήμια. Ενδιαφέρον είναι ότι η αναζήτηση της εξΑΕ στον παγκόσμιο ιστό 

αναζήτησης της google πολλαπλασιάστηκε κατά εκατοντάδες μετά την πανδημία, 

γεγονός που καταδεικνύει την ξαφνική διασημότητα και την αναγκαιότητα των 

ανθρώπων να την γνωρίσουν, να την μελετήσουν και να την χρησιμοποιήσουν. 

Επιπλέον, η εξΑΕ μετά την πανδημία παρόλο που παρείχε τόσο θεωρητικά όσο και 

πρακτικά μαθήματα, προκάλεσε ψυχολογική και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, 

διότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους, άλλοι δεν είχαν τον απαραίτητο 

τεχνολογικό εξοπλισμό ούτε μπορούσαν λόγω οικονομικών να τον παρέχουν στα 

παιδιά τους, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα το άγχος (Yaman & Muhlis, 2020). Η πίεση 

αυτή λόγω πανδημίας οδήγησε στην αλλαγή ολόκληρης της κοινωνίας, φαινόμενο της 

οποίας αποτελεί η εγκληματικότητα και η ενδοοικογενειακή βία, η οποία αυξήθηκε 

δραματικά σε ποσοστό 30% στην Ελλάδα8. Μία ακόμη βασική διαφορά μεταξύ της 

εξΑΕ πριν και μετά την πανδημία είναι ότι στην πρώτη το εκπαιδευτικό υλικό του 

αναλυτικού προγράμματος σχεδιάζεται έτσι ώστε να διδαχθεί εξ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως (Luyben, Fleming, & Vermeulen, 2020). 

Συνεπώς, η εξΑΕ διαφέρει σημαντικά ως μορφή διδασκαλίας πριν και μετά την 

έξαρση της πανδημίας και επομένως η έλλειψη ενός κοινού σχεδίου δράσης οδήγησε 

κάθε κράτος να λάβει αποφάσεις με δικούς της όρους και προγραμματισμό. 

3.4 Η ανταπόκριση της Ελλάδας στην εξΑΕ εν μέσω πανδημίας 

Η εισβολή του COVID-19 στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη 

διαμόρφωσε πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες έχουν κοινωνικο- οικονομικές και 

ψυχολογικές συνέπειες απροσδιόριστης διάρκειας και έντασης μέχρι σήμερα. Σε αυτό 

το πλαίσιο καλούμαστε ως ευσυνείδητοι πολίτες να ανταποκριθούμε στις υγειονομικές 

προκλήσεις και στις καθημερινές μας ανάγκες, όπως είναι η εργασία και η εκπαίδευση.  

                                                
8https://www.dikastiko.gr/second-lead/pandimia-gynaikoktonion-efere-o-koronoios-pio-viaii-kai-

paralogi-i-egklimatikotita/   
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Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας 

αρχικά προέβει με την σχετική απόφαση της κυβέρνησης στην αναστολή λειτουργίας 

του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών σε όλη την επικράτεια, με στόχο την μείωση 

της διασποράς του ιού (ΥΑ, 2020β). Εν συνεχεία, η προσοχή δόθηκε στην ανάπτυξη 

της εξΑΕ, ως προσωρινό αντικατάστατο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετώπισε την κατάσταση κάτω από ασφυκτικές συνθήκες, 

όπως την υποχρηματοδότηση,  τις ελλιπείς τεχνικές υποδομές και την αδυναμία 

πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες, την ανεπαρκή επιμόρφωση και υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, την απουσία 

εμπειρίας και σχεδιασμού των διαδικασιών, παράλληλα με το ψυχοφθόρο κλίμα 

(Αναστασιάδης, 2020· Λιακοπούλου, & Σταυροπούλου, 2021). Συνεπώς, η άμεση 

ανταπόκριση των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο σχεδιασμός της 

υπήρξαν τα βασικά και αναγκαία στοιχεία για την ανάπτυξη της εξΑΕ. 

Από την αρχή του πρώτου απαγορευτικού στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020 

έως και σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φροντίζει για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος με πλήθος προτάσεων 

στις εγκυκλίους που εκδίδει. Ο αρχικός στόχος της εξΑΕ κατά την πρώτη απαγόρευση 

ήταν η διατήρηση επαφής των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό 

περιβάλλον και όχι η παράδοση νέας διδακτικής ύλης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη στην ύλη που είχαν ήδη 

διδάξει και προαιρετικά να παρέδιδαν νέα, η οποία όμως κρίθηκε απαραίτητο να 

διδαχθεί και δια ζώσης κατά το άνοιγμα των σχολείων δύο μήνες μετά (ΥΠΑΙΘ, 

2020α). Αντιθέτως, κατά την διάρκεια του δεύτερου απαγορευτικού, το αναλυτικό 

πρόγραμμα διδάχθηκε κανονικά εξ αποστάσεως. Στη διάθεσή τους έχουν ψηφιακές 

πλατφόρμες τόσο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως τη Cisco Webex, όσο ασύγχρονης, 

όπως e-me/e-class, στις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση με την 

εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΥΠΑΙΘ, 2020β) 

Ένας ακόμη από τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου ήταν η 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό 

ανάλογα τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας, τον οποίο δανείζονταν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και μετά την διακοπή της 

αναστολής της λειτουργίας των σχολείων αναπτύσσονται τεχνολογικές δεξιότητες 

εκπαιδευτικών και μαθητών όλων των βαθμίδων, υποστηρίζονται νέες μορφές 
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μάθησης, εκπληρώνονται εκπαιδευτικοί στόχοι, αναβαθμίζεται η ποιότητα του 

σχολείου. Επίσης, η διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εξασφαλίζει την ισότιμη και 

δωρεάν πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων παρά τις οικονομικές τους αδυναμίες ή τις 

απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές που κατοικούν (ΥΠΑΙΘ, 2020γ). Για την 

ενίσχυση του εν λόγω μέτρου, η κυβέρνηση παρείχε ένα ψηφιακό εισιτήριο, σε μαθητές 

των οποίων οι οικογένειες είχαν χαμηλό εισόδημα, αξίας 200 ευρώ, για την αξιοποίησή 

του σε τεχνολογικό εξοπλισμό9. Επιπλέον, από την αρχή του απαγορευτικού 

εφαρμόζεται η εκπαιδευτική τηλεόραση σε καθημερινή, πρωινή προβολή, η οποία είναι 

και έπειτα προσβάσιμη σε διαδικτυακούς ιστότοπους (ΥΠΑΙΘ, 2020δ). Έτσι, 

ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να καλύπτουν το σύνολο του 

εκπαιδευτικού κοινού και να διατηρούν την αλληλεπίδρασή του με το σχολικό κλίμα. 

Λίγο πριν την λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 αποφασίστηκε αρχικά η 

επαναλειτουργία των σχολείων της Β΄θμιας εκπαίδευσης και δύο εβδομάδες αργότερα 

των σχολείων της Α΄θμιας και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στα σχολεία σχετικά με τους μαθητές που δεν 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν δια ζώσης κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή της 

τροπολογίας για την παροχή της εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο με μετάδοση ήχου 

και εικόνας. Έτσι, αποφεύχθηκαν τα κενά στην αφομοίωση της διδακτικής ύλης, 

διατηρώντας την επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα (Ν. 4686). Η συγκεκριμένη 

πρόταση δέχτηκε έντονη κριτική από εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και εκπαιδευτικά 

σωματεία, καθώς διακυβεύονταν προσωπικά στοιχεία, παρά την απαγόρευση 

καταγραφής του μαθήματος (ΔΑΚΕ, 2020· ΟΛΜΕ, 2020). Μάλιστα, λόγω του 

χρονικού περιορισμού που υπήρξε για την περάτωση ολόκληρου του αναλυτικού 

προγράμματος, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβιβάστηκαν στην 

επόμενη τάξη χωρίς εξετάσεις, ενώ οι τελειόφοιτοι Λυκείου εξετάσθηκαν πανελλαδικά 

σε μειωμένη ύλη (ΥΠΑΙΘ, 2020ε), μέτρο που επαναλήφθηκε και την σχολική χρονιά 

2020-2021 (ΥΑ, 2020γ). Με τις παραπάνω προτάσεις ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

σχολική χρονιά, παρά το γρήγορο σχεδιασμό του Υπουργείου και την ελλιπή 

προετοιμασία των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, οι μαθητές που δεν 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα δια ζώσης εναπόκεινται σε υποχρεωτική 

                                                
9 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/epitage-voucher-gia-ten-agora-

tekhnologikou-exoplismou-apo-to-programma-psephiake-merimna  
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σύγχρονη εξΑΕ. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές αυτοί φοιτούν είτε σε τμήματα- σχολεία 

με αναστολή λειτουργίας είτε σε ανοιχτά σχολεία. Οι τελευταίοι, σε περίπτωση που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, απουσιάζουν ολόκληρο το διάστημα και η εκπαίδευση 

τους γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε διαδικτυακά τμήματα που αποτελούνται 

από παιδιά του ίδιου ή διαφορετικού σχολείου και περιφέρειας. Στα τμήματα αυτά 

διδάσκουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι και οι ίδιοι ευπαθείς ομάδες, ενώ στην φυσική 

τάξη τους προσλαμβάνονται αναπληρωτές (ΥΑ, 2020δ). Στις περιπτώσεις που οι 

μαθητές δεν παρευρίσκονται λόγω γρίπης ή COVID-19 στην δια ζώσης διδασκαλία 

υπάρχει ξανά ρύθμιση από το Υπουργείο, ώστε οι απουσίες τους να μην 

προσμετρώνται και να θέτουν σε απειλή την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη 

(ΥΠΑΙΘ, 2021). Φαίνεται λοιπόν πως η τηλεκπαίδευση μετατρέπεται από προσωρινή 

λύση σε μοναδικό εργαλείο εκπαίδευσης για τους ευπαθείς εμπλεκομένους, γεγονός 

που προμήνυε και την εκπαιδευτική διαδικασία όλης της ερχόμενης χρονιάς.  

Οι μαθητές με ε.ε.α. αντιμετώπισαν προβλήματα κυρίως στην πρώτη 

απαγόρευση όπου οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

ανέστειλαν την λειτουργία τους, καθώς στη δεύτερη απαγόρευση παρέμειναν ανοιχτά. 

Σύμφωνα με την σχετική Εγκύκλιο, (ΥΠΑΙΘ, 2020ζ) η εξΑΕ αυτών των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε τόσο ασύγχρονα με τη βοήθεια e-mails, εκπαιδευτικής τηλεόρασης, 

βιντεοδιαλέξεων, κατάλληλα σχεδιασμένου υλικού και δραστηριοτήτων που θα 

υλοποιούν μόνοι τους ή με βοήθεια γονέα, όσο σύγχρονα με την βοήθεια του chat και 

των ειδικών πλατφορμών, που αποσκοπούν στην επικοινωνία με τους γονείς, την 

διατήρηση των σχέσεων με τους μαθητές και την υλοποίηση βιωματικών 

δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, τα Κ.Ε.Σ.Υ. σχεδιάζουν και οργανώνουν εξ αποστάσεως 

πρακτικές και συμβουλές υποστήριξης γονέων και μαθητών σε συνεργασία με τους 

διευθυντές Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για τον συντονισμό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., παρέχοντας τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες. Σημαντική είναι η παροχή βοηθητικού, υποστηρικτικού τεχνολογικού 

εξοπλισμού και η ψηφιακή πρόσβαση των ατόμων από όλες τις ε.ε.α. Για παράδειγμα 

η εκτύπωση των σχολικών εγχειρίδιων σε braille, η προσαρμογή τους σε διάφορες 

γραμματοσειρές για αμβλύωπες βοηθούν τους μαθητές με προβλήματα στην όραση· τα 

πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι 

κατάλληλα για παιδιά με αυτισμό, ΔΕΠ-Υ κ.α. Επομένως, είναι ξεκάθαρη η συμβολή 

των συγκεκριμένων φορέων, οι οποίοι οργανώθηκαν άμεσα και ανέπτυξαν τεχνικές για 
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την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Εν κατακλείδι, η συνεχής προσπάθεια, η επιμόρφωση και οργάνωση των 

εκπαιδευτικών φορέων δίνει υπόσταση στην τηλεκπαίδευση ως αποτελεσματική 

μέθοδο διδασκαλίας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα κατά την πανδημία του Sars-Cov-2, 

παρά την συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας εκπαιδευτικών και μαθητών στην 

τηλεκπαίδευση, η ελάχιστη μέχρι πρότινος χρήση της στις σχολικές δομές σε 

συνδυασμό με τις οικονομικές αντιξοότητες δυσχεραίνουν την παιδαγωγική της 

εκτέλεση. 

3.4.1 Δράσεις εκπαιδευτικών φορέων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην 

εξΑΕ 

Το εγχείρημα της εξΑΕ παρουσίασε δυσκολίες και στις δύο απαγορεύσεις, 

παρά την πληθώρα των πρακτικών που τέθηκαν σε εφαρμογή με απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και την άμεση ανταπόκριση σε αυτές από τους εμπλεκομένους 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η ελλιπής επιμόρφωση και οι τεχνολογικές δεξιότητες 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, η εστίαση στην παροχή τεχνολογικού 

εξοπλισμού ως εργαλείο και όχι ως παιδαγωγικό μέσο, η κατάρρευση του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου και της εφαρμογής Cisco Webex (Αναστασιάδης, 2020· 

Λιακοπούλου & Σταυροπούλου, 2021).  

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την εξΑΕ αναπτύχθηκαν δράσεις 

από φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το «Εργαστήριο Προηγμένων 

Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

(Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)»10. Σύμφωνα με αυτό, κατά την περίοδο του πρώτου απαγορευτικού 

πραγματοποιήθηκαν δωρεάν δύο εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους 

εκπαιδευτικούς της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, η «Σχολική Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση-Εισαγωγή, Πρακτικές Συμβουλές Διδακτικής Αξιοποίησης» και «Η 

πρόκληση της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης για τα Σχολεία μας». Ένα ακόμη 

σεμινάριο προς τους εκπαιδευτικούς της Α΄θμιας με θέμα «Σχολική Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση-Αρχές Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού: από τη θεωρία στην πράξη» 

και ένα επιπλέον προς τους γονείς των μαθητών που φοιτούν στην Α΄θμια και Β΄θμια 

                                                
10 www.edivea.org 
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Εκπαίδευση, με θέμα  «Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Ο Νέος Ρόλος των 

Γονέων και Μαθητών». Παράλληλα στα προγράμματα «Τα παιδιά μας και το 

Διαδίκτυο», «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2020», σχεδιάστηκαν καλές πρακτικές και δράσεις, 

προτάθηκαν παρεμβάσεις που αξιοποιούνται ή μπορούν να εφαρμοστούν στις 

εκπαιδευτικές δομές, ενισχύθηκε η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Έπειτα, κατά τη δεύτερη απαγόρευση το 

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. διοργάνωσε 3 κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων, που απευθύνονταν σε 

εκπαιδευτικούς Α’ θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, με κεντρικό θέμα: «Παιδαγωγικός 

σχεδιασμός τηλεδιασκέψεων στο πλαίσιο της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». 

Αξιοσημείωτη ήταν η προσπάθεια που κατέβαλλαν οι ΣΕΕ και οι συντονιστές 

ειδικής αγωγής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της εξΑΕ. Οι ΣΕΕ ανέλαβαν συγκεκριμένα  την  παιδαγωγική και 

επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων 

διοργανώνοντας πλήθος δράσεων επιμόρφωσης, ενώ δεν τους δόθηκε αρχικά 

πρόσβαση στην Webex Meetings, για την διενέργεια των τηλεδιασκέψεών τους, ούτε 

επιμορφώθηκαν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα το έργο τους να γίνει δυσκολότερο 

(Λιακοπούλου, & Σταυροπούλου, 2021). Σε τοπικό επίπεδο, το ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέμα: α) την γνωριμία 

με τις ψηφιακές πλατφόρμες, β) το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού υλικού από τη 

δια ζώσης διδασκαλία στην εξ αποστάσεως, γ) τη δημιουργία δικού τους εκπαιδευτικού 

ψηφιακού υλικού (Αρ. Πρωτ.: Φ.02/1977, 10-11-2020). Ακόμη, έχει οργανώσει 

τηλεδιασκέψεις με σκοπό την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που θα πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ γονέων, 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, έγιναν σεμινάρια σχετικά με: α) την 

ενδυνάμωση των γονέων, β) την ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων και των παιδιών 

τους, λόγω της απουσίας της δια ζώσης εκπαίδευσης, γ) την υγεία και ευεξία των 

μαθητών σε σχέση με την ανάπτυξη συμπεριφορών τους εξ αίτιας του εγκλεισμού τους, 

δ) την υποστήριξη μαθητών με ε.ε.α.11. Επιπρόσθετα σε αυτά, σχετικά με την 

υποστήριξη των μαθητών με ε.ε.α. δόθηκαν οδηγίες για την καλύτερη προσέγγιση της 

εξΑΕ με χρήση ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων, για την συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

του κάθε μαθητή και τονίστηκε ο ρόλος της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης (Αρ. 

                                                
11 https://pekes.pdekritis.gr/parentsexae 
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Πρωτ. Φ2/705, 23-3-2020). Τέλος, στην ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ Κρήτης έχουν 

αναρτηθεί σε ξεχωριστό πεδίο αρχεία σχετικά με υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό 

υλικό που περιλαμβάνει οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ, οδηγίες χρήσης των διάφορων 

ψηφιακών πλατφορμών και βοηθητικές εφαρμογές για όλους τους ενδιαφερόμενους12. 

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου13 και 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου14 τα οποία συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς εκπαιδευτικούς 

να διασφαλίσουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλαίσιο Ανοικτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων (MOOC) με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο αφορά τη 

μεθοδολογία της εξΑΕ. Μία ακόμη σπουδαία πρωτοβουλία αποτέλεσε η επιστημονική 

τηλε-ημερίδα, από το φορέα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και της Ε.Δ.Α.Ε., με 

κεντρικό θέμα την “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα” (25-

26 Απριλίου 2020) την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 65.000 

εκπαιδευτικοί15. Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την σημασία της 

εθελοντικής στήριξης και αλληλοβοήθειας που αναπτύχθηκε μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι μοιράζονταν υλικό μέσω των social media.  

3.5 Συμπερασματικά 

Συνοπτικά, παρόλη την απρόοπτη εξάπλωση του COVID-19 στην Ελλάδα, το 

εκπαιδευτικό σύστημα κατάφερε να μην καταρρεύσει με την άμεση ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Οι πολυάριθμες δράσεις του υπουργείου 

και των άλλων φορέων ενέργησαν με γνώμονα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία 

στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μη αποκλείοντας κανέναν μαθητή 

από αυτήν. 

Αρχικά, η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στις ανάγκες των 

μαθητών είναι βασική αρχή της συμπερίληψης (Στασινός, 2020) και δεδομένου του 

χρονικού περιορισμού λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολείων, κρίθηκε 

απαραίτητη κατά την πρώτη απαγόρευση. Επίσης, η διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού 

ανάλογα τις απαιτήσεις του σχολείου, ενώ είχε σαν σκοπό την προώθηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, κάνοντας δυνατή την πρόσβαση κάθε μαθητή στις 

                                                
12 https://pe86.blogspot.com/2020/04/teleconference.html 
13 https://learn.eap.gr 
14 https://elearn.aegean.gr 
15 https://pekesexae2020.pdekritis.gr/ 



35 

 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες, παρουσίασε σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες 

καθυστερήσεις κατά τη διανομή της16. Επιπρόσθετα σε αυτό, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί κατάφεραν να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες και να 

διατηρήσουν την επαφή με το σχολικό περιβάλλον, ακόμη και αν η επιμόρφωσή τους 

από το Υπουργείο ήταν καθυστερημένη. Ακόμη, χρειάστηκε να ληφθούν αποφάσεις 

που προκάλεσαν τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κοινού, όπως η καταγραφή 

απουσιών, η αξιολόγηση και η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος σε παιδιά που δεν 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν διά ζώσης (ΥΠΑΙΘ, 2020η· ΥΑ,2020α). 

Αναμφίβολα, οι αποφάσεις αυτές δίχασαν τους συμμετέχοντες στην εξΑΕ, όμως ήταν 

λύσεις που αναγκαστικά εφαρμόστηκαν, με στόχο να μην αποκλειστεί κανένα παιδί 

από την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, το εγχείρημα της εξΑΕ προσέγγισε την 

συμπερίληψη, καθώς ήταν μία συλλογική προσπάθεια από φορείς της σχολικής 

κοινότητας, όπως τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κτλ., ενώ οι εκπαιδευτικοί 

συσπειρώθηκαν και με αλληλοκατανόηση, σεβασμό, κατάφεραν να ενισχύσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και τον ενεργό τους ρόλο στο μάθημα. Οι γονείς είναι ένας 

πολύ βασικός παράγοντας στην περάτωση της εξΑΕ, καθώς ειδικά σε παιδιά Α’θμιας 

και σε παιδιά με ε.ε.α. η παρουσία τους και η στήριξή τους ήταν υψίστης σημασίας.   

Συμπερασματικά, η ευαισθητοποίηση όλων μας, είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματική εξΑΕ, η οποία θα προωθεί την ιδέα της συμπερίληψης του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

  

                                                
16 https://www.esos.gr/arthra/70388/sissy-gkika-tha-moirastoyn-80000-tablets-mehri-telos-dekemvrioy 
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Κεφάλαιο 4: Ηγεσία 

4.1 Αποσαφήνιση του όρου της ηγεσίας 

Ο όρος της ηγεσίας έχει απασχολήσει τους ερευνητές από τα τέλη του 

προηγούμενου αιώνα, ενώ μέχρι σήμερα δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως, λόγω της 

έλλειψης αντικειμενικών κριτηρίων για την οριοθέτησή του (Yulk, 2002). Το σημείο 

στο οποίο βρίσκονται σε συμφωνία οι ερευνητές είναι πως η ηγεσία εκφράζει το 

σύνολο των ενεργειών που ασκούν επίδραση πάνω σε άλλους ανθρώπους και τους 

κάνει να εμπιστεύονται και να ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα ένα άτομο με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τον λεγόμενο ηγέτη (Βάθης, Μπουράντας, 

Παπακωνσταντίνου, & Ρεκλείτης, 1999). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ηγέτης 

μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος ανεξάρτητα τη διοικητική του θέση σε μια 

ομάδα ατόμων. Τα ηγετικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται από τις πράξεις του 

ατόμου και την προσωπικότητά του και επομένως, αυτά είναι μοναδικά και διαφέρουν 

από άτομο σε άτομο (Βαξεβανίδου, & Ρεκλείτης, 2013). 

Η ηγεσία αποτελεί ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στον πολιτικό χώρο, στο 

χώρο των οργανισμών και πλέον σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα των ανθρώπων. 

Αφορά τόσο τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του ηγέτη, όσο και της ομάδας 

ατόμων από την οποία αναδύεται, τις σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και των ευρύτερων 

ιδεωδών και αντιλήψεων που επικρατούν στην εποχή ή περιοχή (Αργυροπούλου, 

2018). Οι διαστάσεις της ηγεσίας έχουν οδηγήσει τον κάθε μελετητή από τις 

παλαιότερες έρευνες να εστιάζει σε διαφορετικές οπτικές της, όπως ο Cuban (1988) 

στην αλλαγή που αυτή επιφέρει, ο Bolam (1999) στην ευθύνη διαμόρφωσης μίας 

πολιτικής που θα επηρεάσει έναν οργανισμό και στο ρόλο του ηγέτη συσχετίζοντάς τον 

με τις βασικές αξίες που συνοδεύουν την πορεία κάθε ατόμου. Σε πιο πρόσφατη 

έρευνα, ο Πασιαρδής (2014) τονίζει την δύναμη επιρροής του ηγέτη μέσω της 

συμπεριφοράς του απέναντι σε άλλα άτομα, μυώντας τα στο όραμά του, με την 

προθυμία τους να συνεργαστούν, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την επίτευξη των 

στόχων του. Ακόμη, ισχυρίζεται πως η ηγεσία στο πεδίο της εκπαίδευσης συνδέεται 

έντονα με τη σχολική επιτυχία, σε συμφωνία με τους Beare, Caldwell και Millikan 

(1989), που υποστήριξαν ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία εξαίρετων σχολείων 

αποτελεί η ύπαρξη εξαίρετων ηγετών.  
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Συχνά συγχέονται λανθασμένα οι έννοιες της ηγεσίας και της διοίκησης. 

Πράγματι, οι δύο αυτοί όροι παρουσιάζουν κοινά σημεία, όπως την διευθέτηση και 

ολοκλήρωση των κεντρικών και επιμέρους στόχων ενός οργανισμού και την 

παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, όμως έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ τους (Fidler, 1997). Η πιο βασική διαφορά τους εντοπίζεται στον τρόπο με τον 

οποίο διαχειρίζονται το υπάρχον σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τα κίνητρα του ανθρώπινου 

δυναμικού που διαμορφώνουν ένα οργανισμό, ενώ η διοίκηση αφορά τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται σε αυτόν για την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση των 

λειτουργιών του (Αργυροπούλου, 2018).  

Όσο αφορά τη θεωρητική πλαισίωση της διοίκησης της εκπαίδευσης, έκανε την 

εμφάνισή της από τις αρχές του 20ου αιώνα και είχε μία εξελικτική πορεία. Αρχικά 

πέρασε από την κλασική θεωρία, της γραφειοκρατίας, στην νεοκλασική, της διοίκησης 

με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις και έπειτα στην δομική, η οποία αποτελεί τη σύγχρονη 

μορφή διοίκησης και αποτυπώνει τις αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων με ορισμένες 

προσαρμογές (Θεοφιλίδης, 2012). Έτσι, η αξιοποίηση της αμφίδρομης σχέσης της 

ηγεσίας και της διοίκησης στο σχολικό συγκείμενο, προτείνεται να υιοθετείται από τη 

διεύθυνση του σχολείου, ώστε η συνεργασία με τα μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και διδακτικού συλλόγου να είναι πιο αποτελεσματική (Σπανός, 2014).  

4.1.1 Χαρακτηριστικά σχολικού ηγέτη 

Η υλοποίηση του έργου σε έναν οργανισμό όπως το σχολείο εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπινο δυναμικό και τη διάθεση των μελών του να 

αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους (Βάθης κ.ά., 1999). Ιδιαίτερα σε μία 

σχολική δομή σημαντικό είναι πως μέλη αυτού του δυναμικού αποτελούν οι μαθητές, 

των οποίων οι φωνές πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για την εύρυθμη λειτουργία του 

(Zembat, Cocigit, Tugluk, Dogan, 2010). Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012) η 

εκπαιδευτική ηγεσία εκδηλώνει την ανάγκη εξέλιξης στο σχολικό συγκείμενο, 

προβάλλοντας μία διάθεση καινοτομίας, πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας, σε ένα 

πλαίσιο ευθύνης και εναρμόνισης με τη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Η διεύθυνση του σχολείου συνήθως αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη, καθώς 

είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του σχολείου, τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών 

διαδικασιών και την εφαρμογή νομοθεσιών που αφορούν την καλή λειτουργία της 
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δομής. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι η εξουσία της διεύθυνσης του σχολείου την 

ορίζει ως ηγετική φυσιογνωμία· κάθε άλλο η διεύθυνση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

μεταδίδει ένα κοινό όραμα, να μην είναι προσκολλημένη σε παρωχημένες τεχνικές, να 

είναι παρούσα σε όλη την πορεία και πρόοδο των μαθητών, να διαμορφώνει ένα θερμό 

κλίμα μάθησης (Ζιάκα, 2014). Ο Μπουραντάς (2002) εύστοχα συνοψίζει τις διαφορές 

μεταξύ του manager και του ηγέτη, ώστε ο διαχωρισμός τους να γίνεται περισσότερο 

σαφής. Πιο συγκεκριμένα, ο manager διορίζεται, χρησιμοποιεί τη νόμιμη εξουσία του 

για να επιβληθεί, δίνει εντολές, η παρέκκλιση των οποίων τιμωρείται, ελέγχει δίνοντας 

έμφαση σε καθορισμένες διαδικασίες με βραχυπρόθεσμη προοπτική, αποδέχεται και 

διαχειρίζεται την ισχύουσα κατάσταση, «κάνει τα πράγματα σωστά». Αντιθέτως, ο 

ηγέτης αναδεικνύεται μέσα από μία ομάδα ατόμων, κάνει χρήση της προσωπικής του 

δύναμης, την οποία αντλεί μέσα από την εμπιστοσύνη που κερδίζει από την έμφαση 

που δίνει στον ανθρώπινο παράγοντα, εμπνέει, καινοτομεί, διευρύνει ορίζοντες, κάνει 

αλλαγές, χτίζει όραμα με μακροπρόθεσμη προοπτική και «κάνει τα σωστά πράγματα». 

Επιπλέον, η διεύθυνση εμπλέκεται σημαντικά στην ανάπτυξη γόνιμων διαύλων 

επικοινωνίας τόσο με τα εσωτερικά όσο και με τα εξωτερικά περιβάλλοντα με τα οποία 

αλληλεπιδρά το σχολείο, όπως είναι οι γονείς, οι σύλλογοι και οι σύμβουλοι. Ένας 

άλλος παράγοντας που η διεύθυνση του σχολείου είναι πολύτιμη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι η προώθηση παιδαγωγικών αξιών στα παιδιά μέσα από ηγετικές 

πρωτοβουλίες και καινοτομίες (Μουρίκη, 2016). Τέλος, η σχολική διεύθυνση πρέπει 

να είναι ευέλικτη, να μπορεί να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό προσωπικό και να 

γνωρίζει τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού management, έτσι ώστε 

να προσφέρει μία ποιοτικά βελτιωμένη εκπαίδευση (Πασιαρδής, 2012). 

Ένας σχολικός ηγέτης δύναται να είναι ο οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο η διεύθυνση του σχολείου (Αγγελίδης, 2019). 

Για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του σχολείου, ο ηγέτης θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες κάθε μέλους του 

σχολείου και να τις αξιολογεί κατάλληλα, ανάλογα τις διαφορετικές επιρροές κάθε 

ατόμου σε κάθε διαφορετική χρονική στιγμή (Σαϊτης, 2008). Συμπληρωματικά στα 

χαρακτηριστικά αυτά, επισημαίνεται η σύλληψη και μετάδοση ενός κοινού οράματος, 

η ενθάρρυνση στην ενεργητική εμπλοκή για τη λήψη αποφάσεων και ανάληψη 

ευθυνών, η συνεχής παρακολούθηση του αναλυτικού προγράμματος και της προόδου 
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των συναδέλφων και μαθητών, η αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου έργου, 

η εφαρμογή συμμετοχικής διοίκησης (Θεοφιλίδης, 2012).  

4.1.2 Μοντέλα Ηγεσίας 

Για την εκτενέστερη ανάλυση της εκπαιδευτικής ηγεσίας οι μελετητές την 

διαχώρισαν σε επιμέρους μοντέλα, καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετικό τομέα 

της ηγεσίας. Με αφορμή την άνθιση του πεδίου της Διοίκησης της εκπαίδευσης μετά 

το πέρας του ’80, πολλοί ερευνητές προσέγγισαν την σχολική ηγεσία σε σχέση με 

αυτήν (Μουρίκη, 2016). Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία  η πιο διαδεδομένη 

ταξινόμηση των ειδών της ηγεσίας είναι η εξής:  

 Εκπαιδευτική / καθοδηγητική ηγεσία (instructional) : 

Σε αυτό το είδος η ηγεσία ταυτίζεται με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας 

εστιάζοντας στις λειτουργίες, στους στόχους και στις συμπεριφορές του διευθυντή- 

ηγέτη (Μουρίκη, 2016). Με γνώμονα την ποιότητα της εκπαίδευσης ο ηγέτης 

διαχειρίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα, εποπτεύει το εκπαιδευτικό προσωπικό και την 

πορεία των μαθητών, αξιολογεί, ανατροφοδοτεί και προωθεί ένα θερμό σχολικό κλίμα  

(Pietsch, & Tulowitzki, 2017).  

 Μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση (transformational): 

Αυτό το είδος ηγεσίας αποτελεί το πιο πολυδιάστατο, καθώς είναι και το 

επικρατέστερο στις σχολικές δομές. Ο ηγέτης παρουσιάζεται ως το πρότυπο όλων, 

είναι το άτομο που προσδιορίζει τους στόχους του σχολείου, οραματίζεται και ενισχύει 

τα κίνητρα των υπόλοιπων μελών του οργανισμού, να γίνουν και οι ίδιοι ηγέτες 

προωθώντας την επικοινωνία και την συνεργασία (Κιρκιγιάννη, 2011· Θεοφιλίδης, 

2012,  Μουρίκη, 2016). Ακόμη, ο ηγέτης παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους 

συνεργάτες του, τους δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον και τους ενθαρρύνει να 

συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον οργανισμό του σχολείου 

(Ντιγκμπασάνης, 2011· Μουρίκη, 2016). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σχέσεις 

αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, στοιχεία απαραίτητα στην επιρροή και τελικά 

στο μετασχηματισμό των αντιλήψεων των υπόλοιπων μελών από τον σχολικό ηγέτη 

(Θεοφιλίδης, 2012). 

 Ηθική ηγεσία στην εκπαίδευση (moral): 
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Αυτό το είδος ηγεσίας στηρίζεται σε αξίες των ηγετών, όπως είναι η 

δικαιοσύνη, οι ίσες ευκαιρίες, η ομαδικότητα, η αφοσίωση και η κατανόηση 

(Ντιγκμπασάνης, 2011). Ένας ηθικός ηγέτης αξιολογεί τη συμπεριφορά του 

ανθρώπινου δυναμικού και την επιβραβεύει όταν είναι ηθική ή ακολουθεί την 

κουλτούρα που είναι βασισμένη στις πεποιθήσεις και τις αξίες του, ενώ την επιπλήττει 

όταν είναι απαξιωτική (Bryman, 1996· Ράπτης, & Βιτιλάκη, 2007).  

 Συμμετοχική/ Δημοκρατική ηγεσία στην εκπαίδευση (participative):  

Αυτό το είδος ηγεσίας εστιάζει στην ομαδική συνεργασία και συμμετοχή όλων 

των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων, προωθώντας την ανάπτυξη δημοκρατικού 

κλίματος μεταξύ τους ανεξάρτητα την ιεραρχική τους θέση (Σαΐτης, 2005· Μουρίκη, 

2016). Με αυτόν τον τρόπο, η ηγεσία μοιράζεται σε περισσότερους από έναν ηγέτες.  

 Διοικητική/ Αυταρχική ηγεσία στην εκπαίδευση (managerial): 

Σε αντίθεση με την δημοκρατική ηγεσία, η αυταρχική ασκείται από τα άτομα 

που έχουν εξουσία σε έναν οργανισμό, λόγω της ιεραρχικής τους θέσης (Σαϊτης, 2005· 

Ντιγκμπασάνης, 2011). Αυτό το είδος ηγεσίας στοχεύει στον έλεγχο των 

συμπεριφορών, των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν με 

τη σχολική δομή και στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών (Μουρίκη, 2016). 

 Χαλαρή/ Εξουσιοδοτική: 

Η εξουσία και ο έλεγχος μεταβιβάζονται από τον ηγέτη στους υφισταμένους, 

οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο είναι ανεξάρτητοι, τη στιγμή που ο πρώτος έχει 

περιορισμένο ρόλο (Σαϊτης, 2005). Έτσι, ο ηγέτης κρατάει ουδέτερη στάση, δεν 

εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος απόλυτα τον εαυτό του, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

κινδύνου της αναποτελεσματικότητας των συνεργατών του και συνολικά της δομής 

(Σταύρου, 2019).  

Σύμφωνα με τον Lentz (2012), στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (ηγέτης- γονείς- μαθητές) οφείλουν να 

είναι έτοιμοι να μετασχηματιστούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα διαφόρων φύσεως προβλήματα. Έτσι, διαμορφώνεται ένα κοινό 

όραμα, νέων και υψηλότερων προσδοκιών. 
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4.1.3 Συμπερίληψη και μετασχηματιστική ηγεσία 

Η συμπερίληψη όπως αναλύθηκε στην αρχή της παρούσας εργασίας, αποτελεί 

μία ιδεολογία ριζικής μεταρρύθμισης του σύγχρονου σχολείου, που απαιτεί τη συνεχή 

προσπάθεια των μελών του και της ευρύτερης κοινότητας, με στόχο την παροχή ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών. Το μοντέλο ηγεσίας που 

εστιάζει στην αλλαγή αυτή και την ανάδειξη της ποιότητας της εκπαίδευσης, μέσω της 

ενεργού εμπλοκής των παραπάνω παραγόντων, είναι το μετασχηματιστικό 

(Βασιλειάδου, & Διερωνίτου, 2014). Ο ρόλος της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε αυτό 

το εγχείρημα είναι πολύ σπουδαίος, καθώς διαμορφώνει συμπεριληπτική κουλτούρα 

και κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων, εφαρμόζει 

συμπεριληπτικές πρακτικές, προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

διαπολιτισιμικότητα (Zembylas, & Iasonos, 2010· Hajisoteriou, & Angelides, 2016· 

Ευαγγέλου, & Μουλά, 2016).  

Αρχικά, η κουλτούρα του σχολείου ή αλλιώς ο «πολιτισμός» του είναι μία 

ευρύτερη, σύνθετη και δυσμετάβλητη έννοια, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο 

γνώσεων, πεποιθήσεων, τέχνης, ηθικής, δικαίου, εθίμων και άλλων χαρακτηριστικών 

με βάση τα οποία διαμορφώνεται ο στόχος του οργανισμού και οι σχέσεις μεταξύ των 

μελών του (Cuche, 2001· Κατσαρού, Πιτσιάβας, & Κάκκος, 2016). Το κλίμα από την 

άλλη είναι η «βιτρίνα» του σχολείου, ένα ευμετάβλητο υποσύνολο της κουλτούρας, 

που γίνεται άμεσα αντιληπτό από τα μέλη του ή από άλλα άτομα με την είσοδό τους 

στο σχολείο, αφού εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του (Van Houtte, 2004· Αγγελίδης, 

2019). Οι έννοιες αυτές επηρεάζονται από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου, από την οργανωσιακή δομή και το μέγεθός του, από την οικολογία και τους 

ισχύοντες τυπικούς και άτυπους κανόνες, από τον τρόπο και το βαθμό με τον οποίο 

εξελίσσεται το εκπαιδευτικό προσωπικό και τέλος, από τις σχέσεις επικοινωνίας που 

αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων (Καρακάτσιος, & 

Καραμήτρου, 2010· Αγγελίδης, 2019). Ο μείζων παράγοντας που διαμορφώνει και 

διαχειρίζεται όλα τα παραπάνω, είναι ο μετασχηματιστικός ηγέτης, που στοχεύει στην 

ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών και στην αναβάθμιση της δομής (Σαΐτης, 

2005· Βαρδιαμπάση, 2017). Έτσι, ο συνδετικός κρίκος των σχολικών ηγετών με την 

συμπεριληπτική κουλτούρα θα δημιουργήσει μία νέα, όπου όλοι οι μαθητές θα 

αντιμετωπίζονται ως ίσοι (Doyle, 2002). Επομένως, ο ηγέτης επιλέγοντας να 

εφαρμόσει ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας, δύναται να προσεγγίσει τη 
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συμπερίληψη μέσα από τη διαμόρφωση ενός θερμού κλίματος στο σχολείο, ώστε όλοι 

να νιώθουν ασφαλείς σε μια θετική ατμόσφαιρα αλληλεπίδρασης, που τους επιτρέπει 

να εκφραστούν, να ακουστούν οι φωνές τους, να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν το σχολείο, να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και κοινωνικά 

(Χατζησωτηρίου, & Αγγελίδης, 2018). Στο ίδιο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

συνεργατικές ομάδες δράσης, πραγματοποιούν το μάθημά τους με συνδιδασκαλία, 

γίνονται πιο ευέλικτοι στο σχεδιασμό του, και είναι σε θέση να γνωρίσουν τους 

μαθητές τους και τις ανάγκες τους σε βάθος (Αγγελίδης, 2019). Ως απόρροια αυτών, η 

θετική κουλτούρα και κλίμα αποτελούν προϋποθέσεις για ένα πιο συμπεριληπτικό και 

αποτελεσματικό σχολείο, ενώ η μετασχηματιστική ηγεσία κάνει ξεκάθαρη την 

αναγκαιότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και ηγετικών καθηκόντων (Zembylas, 2010).  

Η σχολική μετασχηματιστική ηγεσία ενισχύει τους στόχους της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη κοινωνία, τα 

διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά ή οικονομικά υπόβαθρα των μελών της 

σχηματίζουν ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Στόχος της ηγεσίας σε αυτό το 

πλαίσιο είναι η ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων μαθητών, η ανάδειξη του ρόλου 

της γόνιμης επικοινωνίας της σχολικής κοινότητας με τις οικογένειές τους και η 

απαγκίστρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας από προκαταλήψεις και στερεότυπα που 

διαιωνίζουν την ανασφάλεια και το ρατσισμό (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013). 

Επιπρόσθετα σε αυτό, η μετασχηματιστική ηγεσία δύναται να διαμορφώσει μία νέα 

κουλτούρα και παιδαγωγική, όπου οι παράγοντες στιγματισμού των μαθητών, όπως 

είναι η φυλετική καταγωγή, η κοινωνική τάξη ή κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη θα 

εκλείψουν (Theoharis, 2007). Είναι σημαντικό οι πολιτισμικές διαφορές να είναι 

αναγνωρίσιμες, καθώς η αφομοίωσή τους στην πλειοψηφία δεν είναι θεμιτή, όμως θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και όχι ως αδυναμία των μαθητών που 

χαρακτηρίζουν (Hajisoteriou, & Angelides, 2016). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης μέσα 

από την αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων στο σχολικό 

συγκείμενο, αναπτύσσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να επιμορφώνονται σχετικά με 

θέματα διαπολιτισμικότητας και οργανώνει ειδικές διαδικασίες, στις οποίες όλοι 

μπορούν να λάβουν μέρος και να διατυπώσουν την γνώμη τους ελεύθερα (Ευαγγέλου, 

& Μουλά, 2016).  
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Επίσης, ο σχολικός ηγέτης αναπτύσσει κίνητρα σε γονείς και μαθητές, 

εμπλέκοντάς τους ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε θέματα του σχολείου, με 

αποτέλεσμα να διατηρείται η επικοινωνία μεταξύ τους (Ryan, 2006). Βέβαια, η 

αποτελεσματική ηγεσία και η επιμόρφωση δεν επαρκούν για την επίτευξη της 

συμπερίληψης, καθώς η κατάλληλη υποδομή, η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού 

και η αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος είναι επίσης αναγκαία (Ευαγγέλου, 

& Μουλά, 2016· Theoharis, 2007). Σε αυτό το κλίμα προωθείται η αξία της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ο ηγέτης δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση του σχολείου και 

δείχνει το πραγματικό του ενδιαφέρον στο κάθε μέλος του οργανισμού ξεχωριστά, με 

στόχο την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος 

(Lumby & Coleman, 2007· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018). Ως απόρροια αυτών, 

οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξελιχθούν ολιστικά, να αναπτύξουν υβριδικές 

ταυτότητες (Larabee & Morehead, 2010) και οι ηγέτες θα καταφέρουν να διατηρήσουν 

μία υγιή σχέση μεταξύ όλων των μελών, αλλά και των εξωτερικών παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν με το σχολικό περιβάλλον, ευνοώντας την βιωματική μάθηση (Ryan, 

2010· Θεοδοσιάδου, 2013). 

Εν κατακλείδι, η σχολική μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται άμεσα με τη 

συμπερίληψη και τις αξίες που πρεσβεύει. Επομένως, η άρση των στερεοτύπων είναι 

απαραίτητη για την άνθιση της ποιότητας του σχολείου και του ανασχηματισμού της 

σε ένα γόνιμο περιβάλλον μάθησης όπου όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση και δικαίωμα 

για εξέλιξη.   

4.2 Ηλεκτρονική ηγεσία (e-leadership) 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η δυναμική του περιβάλλοντος της 

σύγχρονης κοινωνίας, η οργανωτική κουλτούρα και η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει 

στην ανάδυση ενός νέου τύπου ηγεσίας, αυτού της ηλεκτρονικής ηγεσίας (Leithwood, 

Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004). Αυτή εξετάσθηκε πρώτη φορά στο τέλος της 

δεκαετίας του ’90, παράλληλα με την ταχεία εξέλιξη και χρήση των τεχνολογικών 

μέσων, όπως τα e-mails, τα video και το Internet, ενώ μία δεκαετία αργότερα έγιναν 

προσπάθειες για τη θεωρητική της πλαισίωση και έρευνες σχετικά με τις πρακτικές, με 

τις οποίες αυτή θα είχε θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία ενός οργανισμού (Garcia, 

2015). 
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Πρόκειται για μία διαδικασία κοινωνικής επιρροής, η οποία μέσα από τις 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκαλεί αλλαγές στις στάσεις, 

στα συναισθήματα, στις συμπεριφορές και στις επιδόσεις των ατόμων, ομάδων και 

οργανώσεων (Chua, & Chua, 2017), κατευθύνοντάς τους στην επίτευξη ενός 

καθορισμένου στόχου (Avolio , Kahai & Dodge, 2000). Σύμφωνα με την έρευνα των 

Avolio , Kahai, and Dodge, η ηλεκτρονική ηγεσία αναπτύσσεται μεταξύ 2 ή 

περισσότερων ιεραρχικών επιπέδων και είναι μέρος μίας καινούριας οργανωτικής 

δομής που δημιουργείται από την τεχνολογία. Μάλιστα, οι δύο αυτές έννοιες 

αλληλοεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η μία να επηρεάζει και να αναδιαμορφώνει την 

άλλη συνεχώς. Η ηλεκτρονική ηγεσία, με άλλα λόγια, είναι η ικανότητα ενός ατόμου 

να επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον (Blau & Presser, 

2013).  Ένας κοινωνικός φορέας που επηρεάζεται άμεσα από τα χαρακτηριστικά της 

σημερινής πραγματικότητας, είναι το σχολείο, στο οποίο η εισροή των τεχνολογιών 

έχει επηρεάσει τους ρόλους και τις ευθύνες των ηγετών του με σημαντικούς τρόπους 

(Leithwood κ.ά., 2004), πόσο μάλλον στην εποχή της έξαρσης της πανδημίας COVID-

19, όπου το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως, 

αντιμετωπίζοντας ποικίλα εμπόδια και προκλήσεις.   

Αρχικά, η ηλεκτρονική ηγεσία στο σχολείο άρχισε να αναδιαμορφώνεται μέσα 

σε ένα πλαίσιο καινοτομίας, ώστε να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών, 

των διευθυντών και των μαθητών ως προς τις ΤΠΕ και να έχουν μία λειτουργική 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός της 

ηλεκτρονικής ηγεσίας στο σχολείο, παρατηρείται όμως η εστίαση στα τεχνολογικά 

εργαλεία, καθώς και στην παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Για παράδειγμα στην έρευνα 

της Dexter (2008) η «τεχνολογική ηγεσία» αφορά την ευθύνη των διευθυντών στο να 

εισάγουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις σχολικές αίθουσες. Ο Gurr (2004) 

επίσης, τονίζει την ενίσχυση της ηγεσίας από τα τεχνολογικά μέσα, αξιοποιώντας τα 

παιδαγωγικά. Ο Jameson (2013) χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική ηγεσία ως εικονική 

σχέση επιρροής, η οποία εξελίσσει τόσο την επαγγελματική όσο την ακαδημαϊκή ζωή 

των ατόμων που χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία ως μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Η ηλεκτρονική ηγεσία ορίζει τις ενέργειες του αποτελεσματικού σχολείου, 

συνδέει τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό με την 

απόδοση του μαθητή (Akram, 2020). Ακόμη, περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων 
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βασισμένη στα ψηφιακά δεδομένα που αντλούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

αναλυτικού προγράμματος, στις μαθησιακές αποδόσεις-δραστηριότητες, στην 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στην ενεργητική συμμετοχή μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και διευθυντών (Blau, & Presser, 2013). Στην εποχή 

του COVID-19 η ηλεκτρονική ηγεσία είναι απαραίτητο συστατικό για μία ποιοτική 

εξΑΕ, καθώς είναι το μέσο το οποίο γεφυρώνει το χάσμα της αβεβαιότητας που 

προκλήθηκε από την κατάσταση έκτακτης ιατρικής ανάγκης που βρίσκεται ο πλανήτης 

(Βρασίδας, 2020). Μάλιστα, σύμφωνα με το Βρασίδα (2020) η ελλιπής ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο, αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο των 

σχολικών ηγετών και της διεύθυνσης του σχολείου, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης 

μίας συστημικής προσέγγισης, κατά την οποία θα διαμορφώνεται ένα κεντρικό πλάνο 

δράσης σε τέτοιες περιόδους κρίσης.  

4.2.1 Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού ηγέτη (e-leader) 

Η ηλεκτρονική ηγεσία υπηρετώντας το σημερινό συμπεριληπτικό πρότυπο στα 

σχολεία, θα πρέπει να γίνει εργαλείο, που θα αντιμετωπίζει προκλήσεις, κατευθύνοντάς 

τα στη ριζική αλλαγή με γνώμονα τις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για αυτό το 

λόγο είναι αναγκαία η αναγνώριση και ενθάρρυνση του νέου ρόλου των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι με την παροχή ποικίλων τεχνολογικών μέσων έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με ένα εναλλακτικό τρόπο με τους μαθητές τους 

(Garcia, 2015).  

Καταρχάς, για την άσκηση της ηλεκτρονικής ηγεσίας θα πρέπει να υπάρχει 

άτομο υπεύθυνο και πρόθυμο να ηγηθεί αυτής της καινοτομίας, που πρόκειται να γίνει 

δημοσίως γνωστή, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Garcia, 2015). Στην ίδια έρευνα, αναφέρεται πως ο σχολικός e-ηγέτης θα 

πρέπει να είναι ευέλικτος και έτοιμος να εφαρμόζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, δηλαδή του σχολείου. 

Ιδιαίτερα στην υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο COVID-19, η ευελιξία των 

σχολικών ηγετών να ανταπεξέλθουν σε ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία δεν είναι 

γνώστες αποτελεί κλειδί για την ψυχολογική στήριξη του προσωπικού, των μαθητών 

και των οικογενειών τους, καθώς με τη στάση τους συσφίγγονται οι σχέσεις τους, 

προωθείται η ανάπτυξη θετικής κουλτούρας και καλλιεργείται έδαφος επικοινωνίας 

και συνεργατικότητας, για την επίτευξη ενός κοινού οράματος (Βρασίδας, 2020).  

Όπως επισημαίνει ο Gurr (2004), η δομή μιας κοινότητας, η επικοινωνία μέσα σε αυτή 
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και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης φαίνεται να είναι τα πιο σημαντικά 

καθήκοντα του ηγέτη, ο οποίος θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επιδείξει, μέσω 

οποιουδήποτε μέσου ΤΠΕ χρησιμοποιείται, πολύ ανεπτυγμένες διαπροσωπικές 

δεξιότητες, προτείνοντας ένα συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας. Την σημασία της 

επικοινωνίας και του κλίματος έμπνευσης και δημιουργίας, για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου και τη λήψη αποφάσεων, τονίζουν μέσα από τις μελέτες τους οι 

περισσότεροι ερευνητές (Akram, 2020· Blau & Presser, 2013· Collins & Berge, 2008· 

Garcia, 2015· Gomes,2011· Moyle, 2005· Shah, 2014· Βρασίδας, 2020). Στο πλαίσιο 

της συνεργατικότητας μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να 

διαπραγματεύεται μαζί τους, να είναι δημοκρατικός, και απαλλαγμένος από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, που παρεμποδίζουν την λειτουργία του έργου τους 

(Garcia, 2015). Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία κουλτούρα, στην οποία τα 

άτομα θα δουλεύουν συνεργατικά, επιτρέποντάς τους να ακουστούν οι φωνές τους, 

γεγονός που ίσως αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση της ηλεκτρονικής ηγεσίας (Lynn 

Pulley, & Sessa, 2001). Έτσι, η ηλεκτρονική ηγεσία γίνεται αρωγός των εκπαιδευτικών 

στην προσπάθειά τους να βελτιώνουν συνεχώς τις διδακτικές πρακτικές, που 

εφαρμόζουν τόσο εξατομικευμένα όσο και ομαδικοσυνεργατικά στην τάξη τους 

(Akram, 2020).  

Ως προς τη διαχείριση του οργανισμού, αναπόφευκτα ο σχολικός ηγέτης θα 

πρέπει να γνωρίζει να χρησιμοποιεί και να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

διατηρώντας ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης και μαθητών. Η γνωστική επάρκεια των 

ΤΠΕ από τους ηγέτες, θα βοηθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών 

παραγόντων μέσω του δικτύου (Garcia, 2015), και θα δώσει την ευκαιρία οργάνωσης 

μίας «ανοιχτής» πλατφόρμας, με διαθέσιμο το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης, 

άμεσα, εύκολα, με μειωμένο κόστος και με ασφάλεια (Gomes, 2011).  

Σύμφωνα με τους Chua και Chua (2017), υπάρχουν τα εξής 4 βασικά κριτήρια 

για να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της σχολικής ηλεκτρονικής ηγεσίας: 

1. Η ανάδειξη της ποιότητας της ηλεκτρονικής ηγεσίας με την απόλυτη 

υποστήριξη των σχολικών ηγετών από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, μαθητές, λοιπό εκπαιδευτικό 

προσωπικό). Ο σχολικός ηγέτης αποτελεί το πρότυπο που θα πρέπει να 

είναι σε θέση ετοιμότητας, να δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα στην 

διαδικτυακή διδασκαλία του, να ενεργοποιεί τη συμμετοχή των 
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ενδιαφερόμενων, να προωθεί ένα κοινό όραμα, να εξασκεί και να 

σχεδιάζει προσεκτικά ηλεκτρονικές στρατηγικές, να δίνει εναλλακτικά 

διδακτικά μονοπάτια, να αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητές του πάνω 

στο μέσο δικτύωσης, να καινοτομεί (Garcia, 2015).  

2. Οι στρατηγικές είναι κατάλληλες, και προσαρμοζόμενες στα νέα 

τεχνολογικά δεδομένα της εκπαίδευσης (Gomes, 2011). Σημαντικός 

είναι και ο περιορισμός των διαδικτυακών εμποδίων, όπως είναι τα 

τεχνικά προβλήματα, οι ανεπαρκείς γνώσεις των ΤΠΕ ή ακόμα και η 

έλλειψη τεχνολογικής υποδομής, οι προκαταλήψεις και η τεχνοφοβία. 

3. Η ανταπόκριση στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και ο ειδικός 

σχεδιασμός φιλικών διαδικτυακών προγραμμάτων σπουδών προς τους 

μαθητές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προαναφερθέντα εμπόδια. 

4. Η στήριξη μίας συμπεριληπτικής κουλτούρας από τη σχολική 

κοινότητα, με το να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους 

εμπλεκόμενους, υλικοτεχνική υποδομή και ευελιξία. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος του ηγέτη του σχολείου έχει διευρυνθεί από μια 

στενή εστίαση στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα επίπεδο 

αποτελεσματικής μάθησης. Οι μαθητές χρειάζονται πλέον υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο 

και καλλιέργεια τεχνικών επικοινωνίας και δεξιοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών, 

προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε έναν κόσμο ταχείας ανάπτυξης σε 

όλους τους τομείς (Moyle, 2005). Με την απαιτούμενη υποστήριξη μεταξύ των 

εμπλεκομένων και τη συνέπειά τους σε ένα κοινό όραμα, μέσω των κατάλληλων 

ηγετικών πρακτικών, θα επιτευχθεί η οικοδόμηση της γνώσης, η διάθεση για 

δημιουργία αλλαγών και η συνεχής εκπαιδευτική βελτίωση στο σχολείο (Leithwood, 

κ.ά., 2004).   

4.2.2 E- στρατηγικές 

Οι σχολικοί ηγέτες για να πετύχουν στο εκπαιδευτικό τους έργο, θα πρέπει να 

κάνουν μία σειρά από ενέργειες μέσω διαδικτύου. Αυτές οι στρατηγικές για τη σχολική 

διαχείρισης της μάθησης επικεντρώνονται στη ροή των πληροφοριών και την e- 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων στον οργανισμό (Akram, 2020· Garcia, 2015). Μέχρι 

σήμερα, δεν υπάρχει ένας καθορισμένος συνδετικός κρίκος μεταξύ της ηλεκτρονικής 
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ηγεσίας και του κατάλληλου ηγετικού μοντέλου, των κατάλληλων πρακτικών για την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου (Van Welsum, 2012). 

 Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Garcia (2015), οι παρακάτω ηγετικές 

πρακτικές προϋποθέτουν την κατανόηση του χώρου, του χρόνου και της εικονικής 

πραγματικότητας. Αυτές είναι: η ανάπτυξη e-χαρίσματος, το οποίο είναι συνήθως 

έμφυτο και εκφράζεται ανάλογα την προσωπικότητα του ατόμου-ηγέτη, η εφαρμογή 

e-ηθικής, για την τακτική διασφάλιση πως ο οργανισμός λειτουργεί με ηθικές αξίες, η 

ανάπτυξη e-εμπιστοσύνης· ένα δύσκολο εγχείρημα λόγω της απουσίας της δια ζώσης 

συνάντησης, η e- κουλτούρα και επικοινωνία, μέσω του γόνιμου διαλόγου, της πειθούς, 

της διαπραγμάτευσης, η e-λήψη αποφάσεων, με χρήση mail, chat room κτλ, τα e- 

κίνητρα και οι ανταμοιβές για την επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου, το e-όραμα, 

το οποίο είναι μακροπρόθεσμο και προσφέρει ευκαιρίες εξ αποστάσεως. 

Σε άλλη έρευνα των Malhotra (2007) εντοπίστηκαν 6 βασικά σημεία- πρακτικές 

μετά από μελέτη εικονικών ομάδων. Αυτά είναι τα εξής: η αναγέννηση και διατήρηση 

της εμπιστοσύνης, η αναγνώριση και εκτίμηση της ποικιλομορφίας, η αποτελεσματική 

διαχείριση των έργων του οργανισμού, η παρακολούθηση της εξέλιξης των ανθρώπων 

όσο αφορά την τεχνολογία, η διεύρυνση των σχέσεων με αυτούς τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό της εικονικής πραγματικότητας, η εξακρίβωση ότι τα άτομα 

προσφέρουν.  

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, ο Gomes (2011), τόνισε την διαχείριση της 

πληθώρας ψηφιακών δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενσωματώνοντας σε 

αυτήν νέες ψηφιακές πηγές, όπως οπτικοακουστικό υλικό και άτυπα περιβάλλοντα 

μάθησης. Μία ακόμη στρατηγική των ηγετών είναι να περάσουν στους μαθητές την 

αντίληψη του ότι μέσα από τις ΤΠΕ μπορούν να προσαρμόσουν τη μάθηση στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα και με τη βοήθειά τους, να ανακαλύψουν τον τρόπο που 

μαθαίνουν καλύτερα, δηλαδή τα μαθησιακά τους στυλ. Η έλλειψη των ηλεκτρονικών 

στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε ένα τεράστιο κόστος που θα οφείλεται στις 

πλατφόρμες, οι οποίες δεν θα πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

Στις στρατηγικές του σχολικού ηγέτη συγκαταλέγεται η ενίσχυση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, όπως επίσης ο καθορισμός των συγκεκριμένων στόχων της 

διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης και η εφαρμογή του κατάλληλου ηλεκτρονικού 
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ηγετικού στυλ (Hadjithoma-Garstka, 2011). Ακόμη, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, 

όπως αυτή που διανύουμε, η ηγεσία του σχολείου πρέπει να είναι ευέλικτη και να 

διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες μάθησης, με την πρόσβαση όλων των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και την διαφοροποίηση του υλικού (Αβρααμίδου, 2020). 

Σύμφωνα με την Αβρααμίδου (2020) η διεύθυνση του σχολείου οφείλει να ενεργοποιεί 

κοινότητες υποστήριξης εκπαιδευτικών, αγοράζοντας άδειες λογισμικών προς χρήση 

τους και οργανώνοντας επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εξΑΕ. Τέλος, σπουδαία είναι η ανάπτυξη διόδων 

επικοινωνίας με τους γονείς, οι οποίοι επίσης πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στα 

επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στη 

διαδικασία της μάθησης εξ αποστάσεως. 
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Κεφάλαιο 5 : Βιβλιογραφική ανασκόπηση ελληνόγλωσσων 

και διεθνών ερευνών 

Η υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο ιός Sars-Cov 2 είχε τεράστια επίπτωση 

στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, καθώς 

δημιούργησε ένα καινούριο πεδίο έρευνας για τους μελετητές ανά τον κόσμο. Έπειτα 

από εκτενή αναζήτηση των ερευνών που διεξήχθησαν σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της εξΑΕ και την εφαρμογή της στο πλαίσιο της συμπερίληψης, 

φαίνεται πως αυτές βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο, ενώ περιορίζονται στην 

πλειοψηφία τους σε ποσοτικές, τοπικές έρευνες. Παρακάτω παρουσιάζονται δέκα (10) 

από αυτές, οι πέντε (5) εκ των οποίων προέρχονται από τον διεθνή χώρο και οι 

υπόλοιπες πέντε (5) από τον ελλαδικό, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και με το 

ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας. 

Μία ποσοτική έρευνα σχετικά με την εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης 

διεξήχθη στην βόρεια Ιταλία από τους Parmigiani e.t. (2020) , στην οποία συμμετείχαν 

785 εκπαιδευτικοί απαντώντας σε ερωτηματολόγιο με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Από 

τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής τονίζεται ο ρόλος της συνεργασίας και ενεργής 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν κατάλληλα τη σύγχρονη σε συνδυασμό με την ασύγχρονη εξΑΕ, να 

δημιουργούν διαδραστικό ψηφιακό υλικό, το οποίο θα επεξεργάζονται οι μαθητές 

ομαδικά ή ατομικά και θα ενισχύουν την συνολική τους συμμετοχή στο μάθημα. 

Επίσης, αναγκαία είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων και η υποστήριξή 

τους από τεχνολογικούς πόρους, καθώς και η απαλλαγή τους από στερεοτυπικές 

αντιλήψεις και την τεχνοφοβία. Τέλος, όσο αφορά τους ειδικούς εκπαιδευτικούς 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως απαραίτητη είναι η συνεργασία με συναδέλφους και 

η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση εκπαιδευτικών 

στρατηγικών και τη συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα.  

Ιδιαίτερα για την εμβάθυνση στο ρόλο της επικοινωνίας και της επιμόρφωσης 

στην εξΑΕ πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο από τους Niemi και Kousa (2020) σε ένα γυμνάσιο στο Ελσίνκι, με 

συμμετέχοντες 140 μαθητές και 17 εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της εξΑΕ λόγω 

COVID-19, αναδεικνύοντας τη θετική τους στάση ως προς την εφαρμογή της. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν στην ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, στην ικανότητά τους να αξιοποιούν τα 

διαφορετικά παιδαγωγικά εργαλεία που διατίθενται για την εξΑΕ, ώστε να 

υποστηρίζουν κατάλληλα τους μαθητές τους, κατανοώντας τις ανάγκες τους. Επιπλέον, 

σημαντικό στοιχείο στην έρευνα είναι η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, η ενίσχυση των κινήτρων τους και της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο μίας διαδραστικής εξΑΕ. 

Παρόμοια στάση φαίνεται πως κράτησαν πέντε ειδικοί εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις των Glessner και Johnson (2020) 

στις ΗΠΑ. Παρά την έντονη ανησυχία τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 

εφαρμογή της εξΑΕ, για παράδειγμα λόγω της αδυναμίας παρακολούθησης της 

προόδου των μαθητών, η στάση τους ως προς την εξΑΕ ήταν θετική. Αυτό εξηγείται 

από τα ευρήματα της έρευνας, καθώς με την καθημερινή τριβή οι εκπαιδευτικοί 

κατανόησαν τις ανάγκες των μαθητών, ανέπτυξαν μία ρουτίνα που διευκόλυνε τις 

επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ τους και με τις οικογένειές τους, παράλληλα με την 

αναθεώρηση των παιδαγωγικών πρακτικών τους, τη συνεργασία με συναδέλφους και 

την έμπρακτη στήριξη της διεύθυνσης των σχολείων και την παροχή τεχνολογικών 

πόρων. 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την υποστήριξη από τους τεχνολογικούς πόρους, σε 

άλλη έρευνα από τους Γιασιράνη και Σοφό (2020) χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος 

μέσω ερωτηματολογίου, η οποία διεξήχθη σε 414 εκπαιδευτικούς Α’ και Β’ βάθμιας 

στην Ελλάδα κατά την εξΑΕ στο πρώτο κύμα της πανδημίας (άνοιξη 2020), φαίνεται 

πως οι εκπαιδευτικοί ενώ είχαν κατακτήσει στο παρελθόν τεχνολογικές δεξιότητες 

μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως, χρειάζονται άμεση υποστήριξη 

και επιμόρφωση σε πρακτικά ζητήματα σχεδιασμού των μαθημάτων τους. Ακόμη, οι 

μελετητές παρατήρησαν ότι παρόλο το σοκ της ξαφνικής ανάγκης για εξΑΕ και τα 

αρνητικά συναισθήματα που προκλήθηκαν, στην πορεία οι εκπαιδευτικοί 

διαμόρφωσαν μία περισσότερο θετική ή ουδέτερη στάση ως προς την εξΑΕ, τονίζοντας 

όμως ότι αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία.  

Στον αντίποδα της στάσης τους και στην ψυχολογική επίδραση της εξΑΕ στους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας διεξήχθη μία ακόμη ποσοτική έρευνα 

με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, στην οποία συμμετείχαν 98 εκπαιδευτικοί 

Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική, την οποία υλοποίησε το 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα 
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Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών από τους Ράικου, Κωνσταντοπούλου και Λαβίδα (2020). Οι 

ερευνητές κατέληξαν πως τα υψηλά επίπεδα άγχους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα 

χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων. Μάλιστα, προσθέτουν πως η 

απομόνωση που επέβαλλε η πανδημία παγκοσμίως, η διατάραξη της εκπαιδευτικής 

ρουτίνας και η έλλειψη εμπειρίας των εκπαιδευτικών στα τεχνολογικά μέσα και στην 

εξΑΕ, διαμόρφωσαν ένα πιεστικό κλίμα, στο οποίο η υγειονομική κρίση 

αντιμετωπίστηκε σαν πρόβλημα και όχι σαν κίνητρο για εξέλιξη και δημιουργία. 

Μία ακόμη ποσοτική έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο 2020 σε 182 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, μέσω 

ερωτηματολογίων με ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις από τον Γρίβα (2020). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να 

οργανώσουν τη διδασκαλία τους με βάση τις αρχές της εξΑΕ, καθώς την θεωρούν ως 

ένα προσωρινό εργαλείο στο οποίο δεν είναι καταρτισμένοι, προτίθενται να 

μεταφέρουν με μικρές αλλαγές τα χαρακτηριστικά της δια ζώσης στην σύγχρονη εξΑΕ, 

δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών, την παρουσίαση υλικού 

μέσω βιντεο-προβολέα και την ανταλλαγή του διαδικτυακά και τέλος την δυνατότητα 

γραφής στον πίνακα.  

Σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική εφαρμογή της εξΑΕ αποτελεί η 

σχολική ηγεσία, η οποία εξετάστηκε στην ποσοτική έρευνα των Trust & Whalen (2020) 

μέσω ερωτηματολογίου με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σε 325 σχολικούς ηγέτες στις 

ΗΠΑ. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

χρησιμοποιήσει την εξΑΕ πριν την εμφάνιση του COVID-19, γεγονός που έκανε πιο 

δύσκολη την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Για την κάλυψη της απειρίας τους, 

φαίνεται να πέρασαν από διάφορες μαθησιακές εμπειρίες, όπως την αναζήτηση 

ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο, την παρακολούθηση σχετικών δημοσιεύσεων και 

σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ανακοινώσεις τοπικών και παγκόσμιων 

εκπαιδευτικών οργανισμών και την συνεργασία και ανταλλαγή υλικού με 

συναδέλφους. 

Σε μία ακόμη έρευνα από τους Varela & Fedynich (2020), 30 σχολικοί ηγέτες 

από το Νότιο Τέξας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, με 

σκοπό την ανάδειξη της επίδρασης της ηγεσίας στην εξΑΕ κατά την πανδημία. Από τα 

ευρήματα της έρευνας, διαφαίνεται η ετοιμότητα των σχολικών ηγετών να 
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ανταποκριθούν στην καθοδήγηση και οργάνωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, 

όμως η έλλειψη τεχνολογικών πόρων δεν τους το επιτρέπει. Πρόθεσή τους είναι η 

ολιστική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η δημιουργία ασφαλών χώρων 

μάθησης και η εξάλειψη των ανισοτήτων. 

Στον ελλαδικό χώρο, στην έρευνα της Τάτσιου, (2020) έγινε μελέτη 

περίπτωσης ενός σχολείου της Θράκης με περίπου 400 μαθητές και 43 εκπαιδευτικούς, 

κατά το ξέσπασμα της πανδημίας, με σκοπό να καταγράψει την κατάσταση και τα 

εκπαιδευτικά ζητήματα που προέκυψαν με την εξΑΕ και ιδιαίτερα σε ένα σχολείο με 

μειονότητες μαθητών, που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Τα συμπεράσματα της 

έρευνας επικεντρώνονται στο ρόλο της Διεύθυνσης του σχολείου, ο οποίος λειτουργεί 

ως διευκολυντικός παράγοντας των εκπαιδευτικών στο έργο τους, υποστηρίζοντας 

παράλληλα όλους τους μαθητές να μεταβούν ομαλά στην εξΑΕ. 

Τέλος, σύμφωνα με την ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα τη μελέτη 

περίπτωσης δύο σχολείων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης από τους Ιωακειμίδου κ.ά. (2021), 

όπου υλοποιούνταν ένα πρόγραμμα συμπερίληψης, η εξΑΕ έδωσε μία νέα διάσταση 

σε αυτό, διαμόρφωσε ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, όπου όλοι οι μαθητές είχαν 

πρόσβαση και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά. Επίσης, οι ερευνητές 

καταλήγουν πως η εξΑΕ αναδείχθηκε ως ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, ο 

οποίος προωθεί τη συνεργατικότητα, τη δημοκρατία, τη βιωματική μάθηση και το 

μετασχηματιστικό κλίμα. Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η αναθεώρηση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, που μέσα από τις προκλήσεις της εξΑΕ ήταν καταλυτικός 

στην καθοδήγηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την ενθάρρυνση των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να εντοπίσουμε στα αποτελέσματα όλων των 

παραπάνω ερευνών στοιχεία που εξετάζουν την εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης. 

Τέτοια στοιχεία είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Niemi & Kousa, 2020· Trust 

& Whalen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020), αλλά και των γονέων σχετικά με την 

εξΑΕ (Parmigiani, e.t., 2020), η ισότιμη πρόσβαση και υποστήριξη από τους 

τεχνολογικούς πόρους (Glessner & Johnson, 2020· Niemi & Kousa, 2020· Varela & 

Fedynich, 2020· Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδας, 2020) η αναγνώριση της 

προσφοράς τους (Parmigiani, e.t., 2020) και η κατάλληλη αξιοποίησή τους για το 

σχεδιασμό και οργάνωση του μαθήματος (Γιασιράνης & Σοφός, 2020), για την 

αποφυγή ψυχολογικών πιέσεων (Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδας, 2020). 
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Επιπλέον, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος  για την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων 

και στάσεων ως προς αυτήν (Glessner & Johnson, 2020· Varela & Fedynich, 2020· 

Ιωακειμίδου κ.ά., 2021), η σύσφιξη των σχέσεων και η συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων (Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020) 

και η εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ τους (Glessner & Johnson, 2020· Niemi & 

Kousa, 2020· Ιωακειμίδου κ.ά., 2021) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική εξΑΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης. Βασικός παράγοντας για την 

επίτευξη της εξΑΕ και την εφαρμογή των συμπεριληπτικών πρακτικών είναι η 

ανάδειξη του ρόλου της σχολικής ηγεσίας, καθώς διευκολύνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Τάτσιου, 2020), καθοδηγεί, οργανώνει και διαμορφώνει έναν ασφαλή 

εκπαιδευτικό χώρο για όλους (Varela & Fedynich, 2020), ενημερώνει και 

ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με την εφαρμογή της εξΑΕ, ανταλλάζοντας 

πληροφορίες και υλικό (Trust & Whalen, 2020), ενώ αντιπροσωπεύει τη συνεργασία, 

την επικοινωνία και την αναθεώρηση των παραδοσιακών πρακτικών (Glessner & 

Johnson, 2020). Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε την καλλιέργεια κινήτρων για 

συμμετοχή όλων των μαθητών στην εξΑΕ (Parmigiani, e.t., 2020), την προώθηση 

δημοκρατικών αξιών (Ιωακειμίδου κ.ά., 2021), καθώς και την εξάλειψη των 

ανισοτήτων (Varela & Fedynich, 2020) και την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων 

παιδιών που συνήθως ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων ή έχουν οριστεί ως να έχουν 

ε.ε.α. (Parmigiani, e.t., 2020· Τάτσιου, 2020), καθώς αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες 

της φιλοσοφίας της συμπερίληψης. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία της έρευνας 

Γενικά, για την ορθή επιλογή της μεθόδου διεξαγωγής μιας έρευνας ο 

μελετητής πρέπει να στοχαστεί το είδος των πληροφοριών που αναζητά, τα υποκείμενα 

που θα λάβουν μέρος σε αυτήν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργείται 

(Robson, 2010). Η πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν μέσω της 

ποιοτικής μεθόδου οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για την εξΑΕ στην ειδική αγωγή και τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια 

του κλεισίματος των σχολείων λόγω πανδημίας.  

Η ποιοτική μέθοδος είναι καταλληλότερη σε έρευνες που επιτρέπουν στον 

ερευνητή να εμβαθύνει και να αναδεικνύει τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων, να τις 

συσχετίζει με θεωρίες στη διεθνή βιβλιογραφία, να αποτυπώνει και να κατανοεί την 

πραγματικότητα που βιώνουν οι συμμετέχοντες, να περιγράφει με λεπτομέρειες 

πληροφορίες για πρόσωπα και καταστάσεις, να τις αναλύει, ώστε τελικά να αποδίδει 

νοήματα, που απαντούν στον προβληματισμό της έρευνας (Creswell, 2016). Η οικεία 

μέθοδος είναι προτιμότερη σε ερευνητικά θέματα πολυσύνθετα, που εκτείνονται σε 

πολλές επιμέρους διαστάσεις και με μη μετρήσιμες έννοιες, καθώς εξασφαλίζει την 

ολιστική και σε βάθος προσέγγισή τους, που δεν επιτυγχάνεται από την 

αποστασιοποίηση της ποσοτικής μεθόδου (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Το θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα έρευνα είναι σύγχρονο και πολύπλοκο, αφού η πανδημία 

έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά μας και ιδιαίτερα τον τομέα της 

εκπαίδευσης, ο οποίος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επομένως, η ποιοτική 

προσέγγιση εξυπηρετεί το σκοπό της έρευνας και διευκολύνει τη σύνδεση της εξΑΕ με 

την συμπερίληψη και τη σχολική ηγεσία στην ειδική αγωγή, μέσα από την ακρόαση, 

την κατανόηση, την περιγραφή, την ανάλυση και την ερμηνεία των λεγομένων, των 

συναισθημάτων και των βιωμάτων των συμμετεχόντων σε αυτήν. 

Συμπερασματικά, η έρευνα ως ερμηνευτική διαδικασία στοχεύει στην 

κατανόηση των νοημάτων των συμμετεχόντων, την ανάδειξη των αντιλήψεών τους 

σχετικά με την εξΑΕ, όπως τη βίωσαν στην ειδική αγωγή κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτή την εμπειρία, χωρίς γενίκευση 

των συμπερασμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από βιβλιογραφικές μελέτες. Έτσι, 

η αμφίδρομη αλληλεπίδραση του ερευνητή με τα δεδομένα που αφενός κάνει πιο 
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κατανοητό στον αναγνώστη το πεδίο της εξΑΕ στην ειδική αγωγή, αφετέρου του δίνει 

την ευκαιρία να το προσεγγίσει ο ίδιος υπό τη δική του οπτική (Ίσάρη & Πουρκός, 

2015). 

6.1 Μέσα συλλογής δεδομένων 

Όπως αναλύθηκε ήδη σε προηγούμενες αναφορές, η καταλληλότερη 

προσέγγιση της μεθοδολογίας της έρευνας κρίθηκε η ποιοτική. Το πιο διαδεδομένο 

εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η 

συνέντευξη, στην οποία ο ερευνητής θέτει κυρίως ερωτήσεις ανοικτού τύπου που 

αφορούν γνώσεις, συμπεριφορές, αισθήσεις, συναισθήματα και τη γνώμη του 

συμμετέχοντα, ενώ οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι συνήθως δημογραφικές 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Σε κάθε ερώτηση ο συμμετέχων μπορεί 

να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του και να αποτυπώσει με τα λόγια του λεπτομερώς 

την οπτική του και την οποία ο ερευνητής καταγράφει σχολαστικά, ώστε έπειτα να 

είναι σε θέση να την επεξεργαστεί και να την ερμηνεύσει σε βάθος. Ομοίως, ο 

ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει τη γλώσσα του σώματος του 

συνεντευξιαζομένου, το ύφος του και τη συμπεριφορά του, δεδομένα που δε θα 

μπορούσε να γνωρίζει με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η συλλογή δεδομένων μέσα από 

μία σειρά συνεντεύξεων καθιστά πιο εστιασμένη και αποτελεσματική αυτή τη 

διαδικασία, με την οποία τελικά εξάγονται αποτελέσματα που απαντούν στα 

ερευνητικά ερωτήματα και φέρνουν τον αναγνώστη πιο κοντά στην κατανόηση της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην εξΑΕ και το ρόλο της διεύθυνσης 

του σχολείου σε αυτήν (Robson, 2010). 

Πιο συγκεκριμένα, το είδος συνέντευξης που αξιοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα είναι η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία αποτελείται από προκαθορισμένες 

ερωτήσεις, που παρουσιάζονται με την ίδια σειρά σε όλους τους συμμετέχοντες, 

έχοντας όμως την ευελιξία να προστίθενται ερωτήσεις κατά τη διάρκειά της, για την 

πληρέστερη κατανόηση και διασαφήνιση ή συμπλήρωση της απάντησης που αρχικά 

έδωσε ο συμμετέχων. Για αυτό το λόγο, έγινε πολύ προσεκτική προετοιμασία των 

ερωτήσεων της συνέντευξης, τόσο στην διατύπωση όσο και στη σειρά και την 

οργάνωσή τους, με γνώμονα την πολύπλευρη κάλυψη των ερευνητικών ερωτημάτων 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015͘˙ Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016· Robson, 2010).  

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ημιδομημένη 

συνέντευξη με προκαθορισμένες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, και όπως φαίνεται στο 
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Παράρτημα Β, οι ερωτήσεις αυτές βρίσκονται σε έναν οδηγό συνέντευξης δομημένες 

σε πέντε θεματικούς άξονες, ώστε να απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν 

τεθεί. Συνολικά οι ερωτήσεις είναι 41 και επιπρόσθετα σε αυτές είναι οι δημογραφικές 

ερωτήσεις. Από τις 41 ερωτήσεις οι πρώτες 8 αναφέρονται στην τεχνολογική 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταπεξέλθουν στην εξΑΕ, οι επόμενες 9 αφορούν 

την εμβάθυνση στην εμπειρία των εκπαιδευτικών, οι επόμενες 8 σχετίζονται με την 

ανταπόκριση των μαθητών με ε.ε.α. στην εξΑΕ, ακόμη 8 ερωτήσεις αφορούν το ρόλο 

της διεύθυνσης- ηγεσίας του σχολείου και οι υπόλοιπες 8 ερωτήσεις αναφέρονται στις 

συμπεριληπτικές πρακτικές και προτάσεις των εκπαιδευτικών για την υλοποίησή τους 

στην εξΑΕ, ώστε να βελτιωθεί. Για την ηχογράφηση των συνεντεύξεων 

χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, 

εξασφαλίζοντας τον εντοπισμό στοιχείων της γλώσσας του σώματος που ενδεχομένως 

δεν θα είχε καταγραφεί διά ζώσης ή με απλή ηχογράφηση από κάποιο άλλο μέσο. 

Έπειτα, τα δεδομένα απομαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν σε 

θεματικούς άξονες καταλήγοντας με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας στην παρουσίαση 

ερευνητικών ευρημάτων. 

6.2 Δειγματοληψία ερευνώμενων υποκειμένων 

 Για την διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, καθοριστικό στοιχείο είναι η επιλογή 

του δείγματος, καθώς είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με αυτό που θα ήταν αναγκαίο 

σε μία ποσοτική έρευνα. Μάλιστα, ο ερευνητής αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε μία 

συνέντευξη, επομένως είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιλογής 

δείγματος που θα αλλοιώσει τα αποτελέσματα (Creswell, 2016˙ Ίσαρη & Πουρκός, 

2015͘˙ Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016· Robson, 2010). Ο πληθυσμός στην 

παρούσα έρευνα είναι το σύνολο των ειδικών εκπαιδευτικών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα που υπηρέτησαν σε τμήμα ένταξης ή ως παράλληλη στήριξη εξ 

αποστάσεως, κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων λόγω  της πανδημίας 

COVID-19. Προφανώς, δεν είναι εφικτή η συλλογή δεδομένων από όλο τον πληθυσμό 

ούτε η έρευνα στοχεύει στην γενίκευση των αποτελεσμάτων της ως προς αυτόν και 

επομένως κρίνεται αναγκαία η επιλογή μίας μεθόδου δειγματοληψίας, ώστε να 

εξεταστεί ένα υποσύνολό του και να διερευνηθούν σε βάθος οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εξΑΕ και το ρόλο της διεύθυνσης σε αυτήν. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, η ερευνήτρια αρχικά ακολούθησε την επιλεκτική 

δειγματοληψία, κατά την οποία τα άτομα του δείγματος επιλέγονται σκόπιμα και είναι 
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άμεσα διαθέσιμα για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Η μέθοδος αυτή παρέχει την 

ευκολία επιλογής του δείγματος, όμως μειονεκτεί στο ότι αυτό δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του πληθυσμού (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2016). Όμως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας και την εφαρμογή του 

κλεισίματος των σχολείων κρίθηκε αναγκαία η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, δηλαδή 

η εύρεση νέων συμμετεχόντων με τη βοήθεια των μελών που είχαν ήδη επιλεχθεί στην 

πρώτη φάση της δειγματοληψίας (Creswell, 2016). Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με τα 

μέλη που προτάθηκαν από τα πρώτα άτομα του δείγματος τηλεφωνικώς και 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δειγματοληψίας. 

 Η παρούσα εργασία που διεκπεραιώνεται στα πλαίσια ΜΠΣ Ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης και στην οποία το θέμα προσεγγίζει αμιγώς την φιλοσοφία της 

συμπερίληψης, κρίθηκε καταλληλότερο να επιλεχθούν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

που δίδαξαν ως παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης, καθώς η φοίτηση των 

μαθητών γίνεται στο περιβάλλον του γενικού σχολείου, το οποίο είναι σαφώς 

περισσότερο απομακρυσμένο από την έννοια της ένταξης, που ακολουθούν τα ειδικά 

σχολεία. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα δύο περίπου 

μηνών (Απρίλιος 2021 – Ιούνιος 2021) και συνολικά ήταν δεκατέσσερις (14), ενώ 

διεξήχθησαν όλες εξ αποστάσεως μετά από συνεννόηση της ερευνήτριας με τους 

συμμετέχοντες. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας προτιμήθηκε διότι πρώτον οι συνθήκες 

της πανδημίας δεν επέτρεπαν την δια ζώσης συνάντηση και δεύτερον διότι επτά από 

τους δεκατέσσερις συμμετέχοντες δεν διέμεναν στην πόλη που κατοικεί η ερευνήτρια.  

Μάλιστα, επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί αποκλειστικά της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, λόγω 

της διαφορετικότητας των αναγκών που έχουν οι μαθητές στις διαφορετικές βαθμίδες 

και της αποφυγής σύγχυσης των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες είναι 

εκπαιδευτικοί σε Γυμνάσια, Λύκεια, Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις, καθώς και σε 

φυλακές ανηλίκων. Έγινε προσπάθεια συμμετοχής ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, ηλικιών και προερχόμενων από διαφορετικά 

μέρη της Ελλάδας, ώστε να μελετηθούν οι αντιλήψεις τους σε διαφορετικά σχολικά 

περιβάλλοντα. Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό στην επιλογή του δείγματος ήταν η 

οικειότητα συνεντευκτή με συνεντευξιαζομένου, ώστε να καλλιεργηθεί μία σχέση 

εμπιστοσύνης, συνέπειας, ειλικρίνειας και συνεργασίας, με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματική εμβάθυνση στις αντιλήψεις του τελευταίου. Ακόμη, όμως και στην 

περίπτωση που η ερευνήτρια δεν γνώριζε τον συμμετέχοντα, φρόντιζε να υπάρχει μία 
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ολιγόλεπτη επαφή μεταξύ τους πριν την έναρξη καταγραφής της συνέντευξης, ώστε να 

αποφορτιστεί το κλίμα, να εξαλειφθεί τυχόν άγχος, φόβος ή δισταγμός και να 

επιτευχθεί μία ομαλή επικοινωνία με εχεμύθεια και σεβασμό. Παρόλο που η 

συμμετοχή στη συνέντευξη είναι εθελοντική και ο ερωτώμενος μπορεί να αποχωρήσει 

εάν το θελήσει ή να μην απαντήσει σε κάποια ερώτηση, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 

 Πίνακας 1. Περιγραφή του δείγματος 

 

Το δείγμα αποτελείται από 14 ειδικούς εκπαιδευτικούς της Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 6 υπηρέτησαν ως παράλληλη στήριξη σε γυμνάσια και 

λύκεια, και οι υπόλοιποι 8 σε τμήματα ένταξης γυμνασίων ή γυμνασίου με λυκειακές 

τάξεις. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί στην 

προσπάθεια της ερευνήτριας, συμμετείχαν με όρεξη στην έρευνα και συνεργάστηκαν 

άψογα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς στο πρόσωπό της. Οι 11 από τους 

εκπαιδευτικούς ήταν γυναίκες και οι 3 άνδρες και συγκεκριμένα 7 μαθηματικοί, 3 

φυσικοί και 4 φιλόλογοι. Επίσης, τα έτη προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση είναι από 

1 έως 13 χρόνια, ενώ στην εξΑΕ είναι από 2 μήνες έως 8 μήνες. Οι 8 εκπαιδευτικοί 

εργάζονται σε σχολεία του νομού Ηρακλείου Κρήτης, 1 στην Πέλλα, 1 στην Λέσβο, 1 

στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Αθήνα, 1 στα Ιωάννινα και είναι από 26 έως 54 ετών. Δεν 

επετεύχθει ισορροπία στα τυπικά στοιχεία του δείγματος, όπως είναι το φύλο και οι 

ειδικότητες των εκπαιδευτικών, διότι δεν ήταν βασικό κριτήριο της έρευνας, ούτε 

επηρεάζει την αξιοπιστία και εγκυρότητά της, εφόσον οι συμμετέχοντες είχαν καλή 

διάθεση να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις της ερευνήτριας επιβεβαιώνοντας την 

ειλικρίνειά τους, ενώ σχηματίσθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης και ένα ευνοϊκό 
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περιβάλλον συζήτησης, στο οποίο έδειξαν να νιώθουν άνετοι και ελεύθεροι να 

εκφράσουν την γνώμη τους. 

Όσο αφορά το μέγεθος του δείγματος, τον αριθμό δηλαδή των συμμετεχόντων 

στην ποιοτική έρευνα, δεν υπάρχει σταθερός αριθμός ή περιορισμός, ενώ δεν 

προτιμώνται μεγάλα δείγματα λόγω του όγκου των πληροφοριών που δυσχεραίνουν τη 

διαχείριση, την ανάλυση και την τελική ερμηνεία τους. Βέβαια, ένα πολύ μικρό δείγμα 

υπολείπεται επαρκών στοιχείων και επομένως κάνει ανέφικτη την αποτελεσματική 

τεκμηρίωση των ερευνητικών ευρημάτων (Creswell, 2016). Στην προκειμένη 

περίπτωση το δείγμα είναι επαρκές, εφόσον έχει προκύψει ένας αρκετά μεγάλος όγκος 

πληροφοριών, που μπορεί να δώσει ποιοτικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα. 

6.3 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

6.3.1 Πρόσβαση στο πεδίο 

Για την διενέργεια της ποιοτικής έρευνας είναι απαραίτητη η άδεια πρόσβασης 

σε διάφορα επίπεδα στο χώρο ή τον οργανισμό που βρίσκεται το άτομο (Creswell, 

2016), όμως στην παρούσα έρευνα κάτι τέτοιο δεν χρειάστηκε, καθώς όλες οι 

συνεντεύξεις έγιναν εξ αποστάσεως και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την 

ερευνήτρια, ώστε ο ερωτώμενος να βρίσκεται στο σπίτι του, σε κατάσταση και ώρα 

που είναι διαθέσιμος και ήρεμος να απαντήσει.  

Πριν την έναρξη της κάθε συνέντευξης δόθηκαν διευκρινήσεις στους 

συμμετέχοντες σχετικά με την ανωνυμία της έρευνας, τους αποστάλθηκε ηλεκτρονικά 

το κείμενο συγκατάθεσης (βλ. Παράρτημα Α) και επιβεβαίωσης της έρευνας και 

τήρησης των δεοντολογικών ζητημάτων, το οποίο υπέγραψαν επίσης ηλεκτρονικά. Πιο 

αναλυτικά, στο έγγραφο αυτό υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο της 

ερευνήτριας, το θέμα και το σκοπό της έρευνας, τονίζεται η ελευθερία έκφρασης και ο 

εθελοντικός χαρακτήρας της έρευνας, από την οποία μπορούσαν να αποχωρήσουν εάν 

το έκριναν σκόπιμο ή να μην απαντήσουν σε κάποια ερώτηση που τους έφερνε σε 

δύσκολη θέση. Ακόμη, ζητήθηκε άδεια για την ηχογράφηση της συνέντευξης και 

τέλος, συντάχθηκε το πρωτόκολλο συνέντευξης (βλ. Παράρτημα Β) που περιλαμβάνει: 

το θέμα της έρευνας, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνέντευξης, το όνομα 

της ερευνήτριας και τον κωδικό του συνεντευξιαζομένου.  

Μάλιστα, η ερευνήτρια είχε θέσει μία ελάχιστη χρονική διάρκεια της 

συνέντευξης των 45 λεπτών και μέγιστη την 1 ώρα και 15 λεπτά, ώστε να αποφευχθούν 
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οι γρήγορες ή ελλιπείς απαντήσεις και να διευκολύνει τον ερωτώμενο στον 

προγραμματισμό της ημέρας του, ενώ πράγματι ο μέσος όρος της διάρκειας αυτής ήταν 

τα 50-55 λεπτά. Κατά τη σύνδεση της ερευνήτριας και του εκάστοτε ερωτώμενου στην 

ψηφιακή πλατφόρμα Zoom γινόταν μία συζήτηση 5 περίπου λεπτών, ώστε να υπάρξει 

ένα ευχάριστο κλίμα μεταξύ τους, να επαναληφθεί το θέμα και ο σκοπός της έρευνας 

και να καταγραφούν οι απαντήσεις στις δημογραφικές ερωτήσεις. Έπειτα, ξεκινούσε η 

ηχογράφηση της συνέντευξης, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ερωτώμενου και 

τελείωνε με την απάντηση της τελευταίας ερώτησης. Μετά το τέλος της κλήσης και 

της ηχογράφησης, αυτή απομαγνητοφωνήθηκε και τα δεδομένα ήταν πλέον 

επεξεργάσιμα. 

6.3.2 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Για την εξαγωγή αξιόπιστων και έγκυρων αποτελεσμάτων από μία ποιοτική 

έρευνα είναι απαραίτητη μία μέθοδος ανάλυσης που θα εστιάζει στην συγκέντρωση 

τεκμηρίων σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα και το σκοπό της. Στην παρούσα 

εργασία έγινε εφαρμογή της θεματικής ανάλυσης των δεδομένων, δηλαδή μίας 

μεθόδου που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να εντοπίζει, να περιγράφει, να 

κωδικοποιεί και να θεματοποιεί μοτίβα νοημάτων που επαναλαμβάνονται στα αρχεία 

των απομαγνητοφωνήσεων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015͘˙ Τσιώλης, 2017). Πρόκειται για 

μία εύχρηστη μέθοδο, διότι δίνει την ευχέρεια στον ερευνητή να είναι ευέλικτος, να 

προσδιορίζει ο ίδιος την ανάλυσή του, να οργανώνει σε βήματα την ερευνητική 

διαδικασία, αν και απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί.  

Αρχικά, γίνεται προσεκτική μελέτη των απομαγνητοφωνημένων αρχείων, για 

τα οποία εφαρμόζεται ένας κώδικας σημειογραφίας (βλ. Παράρτημα Γ), ώστε να 

γίνεται καλύτερα η αναπαράσταση του προφορικού λόγου, αποτυπώνοντας τη στάση 

των ομιλητών και τη γλώσσα του σώματός τους στο γραπτό λόγο. Αφού εντοπιστούν 

αποσπάσματα που σχετίζονται με κάποιο ερευνητικό ερώτημα, τους δίνονται οι 

κατάλληλοι κωδικοί. Έπειτα, συσχετίζονται οι κωδικοί που έχουν προκύψει μεταξύ 

τους δημιουργώντας νέους κωδικούς – θέματα και ομοίως υποθέματα. Η ερευνήτρια 

αποτύπωσε τις ιδέες της σχετικά με αυτά και σε ένα οργανόγραμμα (βλ. Παράρτημα 

ΣΤ), ώστε η οπτικοποίηση να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση και ερμηνεία τους. 

Στην τελευταία φάση της ερευνητικής διαδικασίας, η ερευνήτρια παρουσίασε τα 

αποτελέσματα με την ανάποδη φορά, δηλαδή από τα θέματα προς τα υποθέματα, 

τεκμηριώνοντάς τα με αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις (Τσιώλης, 2017). Τέλος, τα 
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ευρήματα της έρευνας συνδέθηκαν από την ερευνήτρια με το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εργασίας, προσεγγίζοντας με κριτική σκέψη άλλες έρευνες από την ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία.  

Συμπερασματικά, η διαδικασία ανάλυσης είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική και 

χρονοβόρα κατάσταση, στην οποία η ερευνήτρια είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς 

με δημιουργικότητα, συνέπεια στην οργάνωση και κριτική σκέψη, διερεύνησε τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εξΑΕ στην ειδική αγωγή, το ρόλο της 

σχολικής ηγεσίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο της συμπερίληψης.  

6.3.3 Δεοντολογία και ηθικά διλήμματα 

Σε κάθε έρευνα πριν ακόμη επιλεχθεί το δείγμα των συμμετεχόντων, ο 

ερευνητής πρέπει να είναι έτοιμος να τηρήσει και να εφαρμόσει όλους τους 

δεοντολογικούς κανόνες στα ζητήματα που προκύπτουν σε κάθε έρευνα 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Τέτοια ζητήματα είναι η πλήρης επίγνωση 

του ερωτώμενου σχετικά με το σκοπό της έρευνας, η συνειδητή συναίνεσή του σε 

αυτήν, η δυνατότητα αποχώρησης και η κατανόηση της σημαντικότητας της 

προαιρετικής του συμμετοχής, ενώ συνοδεύεται από ανωνυμία, εμπιστευτικότητα, 

εχεμύθεια, επιλογή κατάλληλου περιβάλλοντος για την διενέργειά της (Pediaditis, 

2018).  

Στην παρούσα μελέτη έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τη διαδικασία στην οποία θα 

υποβληθούν, διασφαλίζοντάς τους την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων 

και την ανωνυμία τους. Συγκεκριμένα, σχετικά με την ανωνυμία, η ερευνήτρια 

ενημέρωσε πριν την έναρξη της συνέντευξης ότι αντί του ονόματός τους, θα γινόταν 

χρήση κωδικών στη θέση τους. Ακόμη, η ερευνήτρια από την πρώτη στιγμή τους 

διαβεβαίωσε με ηλεκτρονικό έγγραφο για την εχεμύθεια της μελέτης και τη 

δυνατότητα αποχώρησης από αυτήν, εφόσον το θελήσουν (βλ. Παράρτημα Α), το 

οποίο εκείνοι υπέγραψαν συναινώντας συνειδητά στη εθελοντική συμμετοχή τους. 

Τέλος, η δεοντολογία εφαρμόστηκε επιτυχώς, διότι οι συμμετέχοντες ένιωθαν άνετα 

στο να εκφράσουν την αλήθεια, καθώς οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε ασφαλές 

περιβάλλον, το οποίο επιλέχθηκε σκόπιμα μετά από συνεννόηση με την ερευνήτρια, 

ενώ μετά την διαδικασία της αποκωδικοποίησης διαγράφηκαν τα ψηφιακά δεδομένα. 

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. 
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6.3.4 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 

είναι αυτές που διασφαλίζουν την ποιότητα μίας ερευνητικής διαδικασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η εγκυρότητα αντιπροσωπεύει το βαθμό που το ερευνητικό εργαλείο, 

δηλαδή στην παρούσα εργασία η συνέντευξη, πέτυχε το σκοπό του, ενώ η αξιοπιστία 

αναφέρεται στο βαθμό που τα αποτελέσματα του εργαλείου ερμηνεύουν παρόμοιες 

καταστάσεις, εξασφαλίζοντας δηλαδή εσωτερική συνέπεια (Creswell, 2016· 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016· Robson, 2010). Σε μία ποιοτική έρευνα 

ελλοχεύουν κίνδυνοι σχετικά με την ποιότητά της λόγω της φύσης της, αφού είναι 

αδύνατον να δημιουργηθούν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες για να επαναληφθεί και είναι 

πιο δύσκολο να γενικευθούν τα αποτελέσματά της. Ακόμη, η μείωση της εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας της έρευνας μπορεί να προκληθεί από την μεροληψία του ερευνητή ή 

του συνεντευξιαζομένου, από τις δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες πιθανόν 

διενεργείται η έρευνα, από την ψυχολογική κατάσταση των ατόμων τη δεδομένη 

στιγμή, από την ανακρίβεια, αδυναμία ή ανεπάρκεια συλλογής και ερμηνείας των 

δεδομένων από το μελετητή (Παπαναστασίου, 2017).  

Η ποιότητα στην παρούσα έρευνα εξασφαλίσθηκε με διάφορους τρόπους, όπως 

αυτοί αναλύονται παρακάτω. Αρχικά, διενεργήθηκαν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις σε 

οικεία πρόσωπα της ερευνήτριας, με σκοπό τον έλεγχο των ερωτήσεων, την πιθανή 

αντικατάσταση ορισμένων από αυτών με άλλες ή τον εμπλουτισμό τους. Αν και αυτές 

οι συνεντεύξεις δεν χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό δείγμα της έρευνας, ενεπλάκησαν 

σημαντικά στην αναδιάρθρωση του οδηγού της συνέντευξης και κυρίως των 

διερευνητικών ερωτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ερευνήτρια ανέπτυξε ευελιξία στο 

λόγο και τη ροή των ερωτήσεων που έθετε καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

γεγονός που εισέπραττε ο ερωτώμενος και ένιωθε πιο άνετος να απαντάει με 

ειλικρίνεια. Βασική προϋπόθεση για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας 

είναι αυτή να διενεργείται κάτω από ευμενείς συνθήκες και για τους δύο συμμετέχοντες 

(Παπαναστασίου, 2017). Για αυτό το λόγο, η ερευνήτρια ερχόταν σε επικοινωνία με 

τους ερωτώμενους, ώστε να προγραμματίσουν την συνέντευξη σε χώρο και χρόνο που 

είναι ελεύθερος και κατάλληλος. Για την αποφυγή του άγχους, πίεσης ή φόβου των 

συνεντευξιαζομένων να εκφράσουν την άποψή τους, η ερευνήτρια είχε μία ολιγόλεπτη 

συζήτηση μαζί τους, πριν την έναρξη της ηχογράφησης, ώστε να γνωριστούν 

καλύτερα, να γίνει μία εισαγωγή στο θέμα και το σκοπό της συνέντευξης, ώστε να 
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δημιουργηθεί ένα κλίμα εχεμύθειας και εμπιστοσύνης. Πράγματι αυτό επετεύχθει, 

αφού οι ερωτώμενοι ήταν στο σύνολό τους πρόθυμοι και με όρεξη να συμμετέχουν στη 

συνέντευξη, απάντησαν χωρίς δισταγμούς σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων ένιωθαν άνετα να χρησιμοποιούν τον ενικό. Με αυτόν τον τρόπο 

ελαχιστοποιήθηκε ο κίνδυνος των κατευθυνόμενων, επιτηδευμένων ή ψευδών 

απαντήσεων.  

Ένας ακόμη τρόπος που ενισχύει την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας είναι 

το γεγονός ότι η ερευνήτρια έθετε ερωτήσεις που στόχευαν στο ίδιο αποτέλεσμα 

(Merriam, 1988). Για παράδειγμα, οι απαντήσεις αρχικά από την ερώτηση του οδηγού 

συνέντευξης «Θεωρείτε ότι είστε το ίδιο αποδοτικοί στο έργο σας με τις δεξιότητες που 

έχετε αποκτήσει στην εξ αποστάσεως όσο και με τη δια ζώσης·» και έπειτα η ερώτηση 

«Θεωρείτε ότι αρχικά είχατε αρκετές γνώσεις για να ανταπεξέλθετε στις διαδικτυακές 

πλατφόρμες· Μέχρι σήμερα, πώς έχετε εξελιχθεί·» αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της 

εξέλιξης σε τεχνολογικό και επαγγελματικό επίπεδο των εκπαιδευτικών, που αποτελεί 

σημαντικό σημείο της ανάλυσης και για λόγους εγκυρότητας ελέγχονται.  

Επιπλέον, σπουδαία ήταν η συνεισφορά του ακαδημαϊκού μου συμβούλου, ο 

οποίος ως εξωτερικός παρατηρητής και με την πολυετή εμπειρία του με καθοδηγούσε 

ανελλιπώς, μου έκανε συνεχή ανατροφοδότηση μέσω εύστοχων παρατηρήσεων, 

έλεγχε την πρόοδό μου και εντόπιζε τα δυνατά και αδύναμα σημεία της παρούσας 

έρευνας. Κατά αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με τους Lincoln και Guba (1985) 

εξετάσθηκε ο έλεγχος συνέπειας, η συνοχή και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων μου 

από τα δεδομένα των συνεντεύξεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό βαθμό 

εγκυρότητας. Ακόμη, σύμφωνα με τους ίδιους μελετητές η εγκυρότητα αυξάνεται 

μέσω της «πυκνής περιγραφής» σε συνδυασμό με το «μονοπάτι ελέγχου». Στην 

παρούσα εργασία εφαρμόζονται αυτές οι τεχνικές, καθώς αφενός γίνεται σαφής 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τρόπο καθαρό στη διατύπωση και οργανωμένο, 

ώστε να είναι κατανοητά στον αναγνώστη και αφετέρου να μπορεί ο τελευταίος να 

οδηγείται μόνος του από τα αποτελέσματα στα αρχικά δεδομένα.  

 Στη συνέχεια και προς εξακρίβωση της ποιότητας της έρευνας, η ερευνήτρια 

ηχογράφησε και έπειτα απομαγνητοφώνησε της συνεντεύξεις μία προς μία, δίνοντας 

προσοχή στα λεγόμενα, το ύφος και τα παραγλωσσικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

και με τη δυνατότητα της επανάληψης η αποτύπωσή τους έγινε πιστά, αντικειμενικά 

και με ελαχιστοποίηση των αρχικών αστοχιών. Έπειτα, τα αρχεία που προέκυψαν 
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μελετήθηκαν συστηματικά, με ακρίβεια και συνέπεια από την ερευνήτρια, με σκοπό 

την κατηγοριοποίηση των δεδομένων της έρευνας από κωδικούς σε θέματα και τελικά 

στην εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων (Τσιώλης, 2017).  

Συμπερασματικά, η ποιότητα της παρούσας έρευνας εξαρτήθηκε από τη 

βασιμότητά της, εφόσον τα αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από μία αναλυτική 

διαδικασία με πολυάριθμα ερευνητικά βήματα, τα οποία εκπλήρωσαν το σκοπό της και 

την επιβεβαιωσιμότητά της μέσα από την τεκμηρίωση κάθε ερμηνείας βασισμένη στα 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων, εμβαθύνοντας στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την εξΑΕ, το ρόλο της σχολικής ηγεσίας και τις εκπαιδευτικές 

συμπεριληπτικές πρακτικές στο πλαίσιο αυτό. Έτσι η ανταπόκριση και ο 

αναστοχασμός της ερευνήτριας σε καθένα από αυτά  απέτρεψαν τη μείωση της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, γεγονός που προκύπτει συχνά σε μία ποιοτική 

ερευνητική διαδικασία, διότι διαθέτει έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας 

(Robson, 2010· Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  
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Κεφάλαιο 7: Αποτελέσματα 

Η πανδημία του Sars-cov-2 βρήκε τα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο 

απροετοίμαστα στο να υποστηρίξουν το έργο τους συμπεριληπτικά στην εναλλακτική 

μορφή της εξΑΕ (Luyben, Fleming & Vermeulen, 2020· Tzifopoulos, 2020·   

Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Σταχτέας, & Σταχτέας, 2020). Η έλλειψη οργάνωσης της 

εξΑΕ αφορά τόσο την τεχνολογική ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων να την 

χρησιμοποιήσουν (Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 

2020· Μανούσου, κ.ά., 2020), όσο και στην παιδαγωγική αξιοποίηση της αντίστοιχης 

υποδομής (Gurr, 2004· Olcott, 2020· Σωτηροπούλου & Περιστέρη, 2010). Παράλληλα 

και δεδομένου ότι η εκπαιδευτική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες κατευθύνεται σε 

ένα απαιτητικό εγχείρημα ριζικής μεταρρύθμισης των σχολείων, τη συμπερίληψη, η 

ξαφνική ανάγκη χρήσης μίας «άγνωστης» μεθόδου διδασκαλίας έκανε το εγχείρημα 

αυτό πολύ πιο δύσκολο (Αγγελίδης, 2019· Στασινός, 2020· Χατζησωτηρίου & 

Αγγελίδης, 2018). Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες, που επηρέασαν 

το σχολικό συγκείμενο και όλους τους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν με αυτό 

(Αβρααμίδου, 2020· Βρασίδας, 2020). Έτσι, παρά την άμεση και τεράστια 

ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ομαλή εφαρμογή της εξΑΕ και στην επίτευξη 

των ίδιων στόχων της διά ζώσης εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, 2020). Μέσα από αυτήν 

τη διαδικασία τον τελευταίο χρόνο εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 είναι 

επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου ιδίως των διευθύνσεων και των 

εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν συνεργατικά να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα 

- στόχο και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις νέες προκλήσεις της εξΑΕ 

(Niemi & Kousa, 2020· Glessner & Johnson, 2020· Lumby & Coleman, 2007· 

Αβρααμίδου, 2020· Βάθης, κ.ά., 1999· Βρασίδας, 2020· Ζιάκα, 2014· Θεοφιλίδης, 

2012· Μπουραντάς, 2002· Πασιαρδής, 2014· Χατζησωτηρίου & Αγγελίιδης, 2018). 

Έτσι, θα υποστηρίξουν τους μαθητές τους ολιστικά, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες 

μάθησης και προτείνοντας συμπεριληπτικές πρακτικές που τελικά θα οδηγήσουν στην 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας του σχολείου (Zembylas, & Iasonos, 

2010· Hajisoteriou, & Angelides, 2016· Ευαγγέλου, & Μουλά, 2016· Στασινός, 2020). 

Στην παρούσα εργασία έγινε κριτική επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών 

δεδομένων με αποτέλεσμα την εμβάθυνση και ανάδειξη των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εξΑΕ εν μέσω πανδημίας και το ρόλο της σχολικής 
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ηγεσίας σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο. Οι θεματικοί άξονες που προέκυψαν από την 

ανάλυση αυτή είναι οι εξής: 

 Η τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

 Η ανταπόκριση των μαθητών 

 Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 

 Οι παράγοντες διαμόρφωσης της εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην 

εξΑΕ 

 Συμπεριληπτικές πρακτικές και προτάσεις  

7.1 Τεχνολογική ετοιμότητα εκπαιδευτικών 

Όσο αφορά την τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ως προς την εξΑΕ, 

φάνηκε πως αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό δεν ήταν ικανοποιητική, με συνέπεια την 

δυσκολία μιας μεγάλης μερίδας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ψηφιακών 

πλατφορμών και της παιδαγωγικής τους αξιοποίησης. Για την καλύτερη ανάλυση της 

τεχνολογικής ετοιμότητας, που αποτελεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

έρευνας και όπως προέκυψε από τα δεδομένα των συνεντεύξεων, εξετάζεται στους 

παρακάτω τομείς: α) επιμόρφωση, β) αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, γ) 

διαθεσιμότητα πόρων και υποδομών, δ) διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού. 

 Επιμόρφωση 

Η ξαφνική εμφάνιση της εξΑΕ λόγω πανδημίας, έφερε τους εκπαιδευτικούς 

αντιμέτωπους με ψηφιακές πλατφόρμες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ξανά για τη 

διδασκαλία τους, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσής τους σε αυτές (Niemi 

& Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 

2020· Μανούσου, κ.ά., 2020). Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, το 

μεγαλύτερο μέρος των συνεντευξιαζομένων δίνει έμφαση στην προσωπική τους 

ενασχόληση με την εξΑΕ ως κύριο μέσο επιμόρφωσής τους σχετικά με το έργο που 

κλήθηκαν να εκπληρώσουν σε συνθήκες πανδημίας. Κάποιοι από αυτούς αναφέρουν 

πως είχαν προηγούμενη εμπειρία στην εξΑΕ είτε ως επιμορφωμένοι σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα ή σεμινάρια είτε ως διδάσκοντες ικανοποιώντας τις ανάγκες των ίδιων, 

των μαθητών και των οικογενειών τους, εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της εξΑΕ 

(Γιασιράνη & Σοφός, 2020), όπως φαίνεται και στα παρακάτω αποσπάσματα:  

[…]ως φοιτήτρια επειδή κάνω και το Μεταπτυχιακό μου χρειάζεται αρκετές φορές 

να  συνδεθώ σε μάθημα και ήμουν εξοικειωμένη με την εξ αποστάσεως (συν. 1) 
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[…] έχω παρακολουθήσει και συνεχίζω να παρακολουθώ μέσω μιας πλατφόρμας, 

edx λέγεται, και υπάρχουν διάφορα πανεπιστήμια στον κόσμο […] που έχω 

χρησιμοποιήσει διάφορα σεμινάρια που έχει μέσα, στο να αντιληφθώ τη λογική των 

τεχνολογικών μέσων […] Πολλά online courses υπάρχουν και σε δικά μας 

πανεπιστήμια που μπορείς να παρακολουθήσεις και έχουν και βιντεάκια […] στο 

YouTube υπάρχουν πολλά κανάλια που εξηγούν πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά. 

(συν. 6) 

[…] από το ‘17 και μετά κάνω ιδιαίτερα και εξ αποστάσεως […] γιατί ήθελα να 

κερδίσω χρόνο, γιατί δεν μπορούσα να βρίσκομαι παντού και επίσης, γιατί ήτανε 

οικονομικότερα σε σχέση με το να είμαι δια ζώσης […]ήτανε συγκυριακά, γιατί 

ήτανε άνθρωποι οι οποίοι με εμπιστευόντουσαν και θέλανε να κάνουνε μαζί μου 

μάθημα. […] και η συγκυρία της εγκυμοσύνης, που δεν μου επέτρεπε να βγω εκτός 

σπιτιού μία περίοδο (συν. 3) 

Ακόμη, φάνηκε πως η μεγάλη διάρκεια χρήσης της εξΑΕ στη Β’θμια εκπαίδευση από 

την έξαρση της πανδημίας έως και ένα χρόνο αργότερα «ανάγκασε» τους 

εκπαιδευτικούς να την εξασκούν μόνοι τους ή σε συνεργασία με συναδέλφους τους και 

επομένως να εξοικειώνονται και να εξελίσσονται συνεχώς, λόγω της καθημερινής 

τριβής και να σχηματίζουν μικρές ομάδες που λειτουργούν ως κοινότητες μάθησης 

(Glessner & Johnson, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Μουζάκης, 

2006). Στα παρακάτω αποσπάσματα αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

Έψαξα κάποια βιντεάκια στο YouTube με search στο Google, είδα κάποιες οδηγίες 

και μετά σιγά-σιγά άρχισα να εξελίσσομαι. (συν. 11) 

 […] ψάχνοντας και μαθαίνοντας με συναδέλφους και μόνος μου […] Μετά από 

τόσους μήνες που γίνεται η δουλειά εντάξει θα μάθουμε έχουμε  εξελιχθεί. (συν. 4) 

Και για να εξασκηθούμε μαζί με άλλους τέσσερις φίλους κάθε βράδυ κάναμε 

μαθήματα. Τη μία ήταν ο ένας  host έκανε presenter τον άλλον και παίζαμε μέχρι 

να το μάθουμε. (συν. 13) 

Όμως, πολλοί από τους συμμετέχοντες αναφέρονται στην αντιστρόφως ανάλογη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ των τεχνολογικών δεξιοτήτων και της ηλικίας των εκπαιδευτικών, 

καθώς συνήθως οι νεότεροι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα 

και μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά πιο εύκολα και γρήγορα:  
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Λοιπόν, λόγω προσωπικής ασχολίας και ηλικίας εντάξει θεωρώ ότι δεν μου ήτανε 

δύσκολο να προσαρμοστώ. Αν ήμουνα μεγαλύτερος θεωρώ θα ήταν πολύ πιο 

δύσκολο (συν. 2) 

Όσοι τελειώσανε και πρόσφατα όπως εγώ είχαν e-class και στο σχολή τους, οπότε 

λίγο-πολύ εκτός από τους πολύ μεγάλους καθηγητές ηλικιακά όλοι οι υπόλοιποι 

ξέραμε […] η καθηγήτρια που είναι πολύ κοντά στη σύνταξη […] δεν έχει 

ασχοληθεί με σεμινάρια επιμόρφωσης και αυτά… η γυναίκα είχε πάθει μεγάλο σοκ 

και έκατσε ο καθηγητής πληροφορικής και της έδειξε τόσο την ασύγχρονη όσο και 

τη σύγχρονη (συν. 5) 

Έτσι, η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε ακόμα πιο έντονη, η οποία 

όμως επήλθε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω 

σεμιναρίων που κάλυπταν βασικές τεχνολογικές δεξιότητες και λειτουργίες των 

ψηφιακών πλατφορμών (https://t4e.sch.gr/), αφήνοντας δυσαρεστημένη την 

συντριπτική πλειοψηφία τους, αφού αυτές είχαν πλέον ήδη αποκτηθεί. Συγκεκριμένα 

αναφέρουν: 

Τόσο πολύ άργησε πλέον που όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε σχετικά εξοικειωμένοι 

[…]και περιμένουμε για να μάθουμε έτσι τα βασικά (συν.1) 

Ούτε δηλαδή αυτά που μας παρέχει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι επαρκή, για 

μένα είναι αδιάφορα και ανούσια, το κάνουν για να το κάνουν, γιατί […] δεν 

μαθαίνω κάτι καινούργιο ακόμα τουλάχιστον. (συν. 3) 

Πάντως, από τα δεδομένα προκύπτει ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να 

παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια ή να ζητήσουν βοήθεια σχετικά με τη 

χρήση των πλατφορμών από εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Πανεπιστήμια, τη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ΠΕΚΕΣ και Σ.Ε.Ε. για επιπλέον γνώση:  

θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω το σεμινάριο, που παρέχεται δωρεάν δηλαδή 

από το κράτος… Ο,τιδήποτε άλλο σεμινάριο δω να διοργανώνεται και με 

ενδιαφέρει από οποιοδήποτε φορέα ίσως να το παρακολουθήσω συμπληρωματικά 

(συν. 1) 

μόνο πανεπιστήμιο… Ούτε δηλαδή αυτά που μας παρέχει το Υπουργείο αυτή τη 

στιγμή είναι επαρκή (συν. 3) 
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κάποια σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται νομίζω από την περιφερειακή 

διεύθυνση εκπαίδευσης και στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί 

για να επιμορφωθούν πάνω στο κομμάτι της εξ αποστάσεως […] Η συντονίστρια 

του εκπαιδευτικού  έργου των ειδικών παιδαγωγών […] βοηθάει πάρα πολύ όσες 

φορές έχω στείλει e-mail με απορίες […] είναι πολύ άμεση στις απαντήσεις της, 

όσο μπορεί καθοδηγητική και διαφωτιστική (συν. 7) 

έγινε και ένα σεμινάριο μέσω του σχολείου μέσω της δευτεροβάθμιας. Οι οποίοι 

μας εξήγησαν στην αρχή που παρακολουθήσαμε κάποια πράγματα τα οποία μετά 

εμείς εφαρμόσουμε στην πράξη. (συν. 10) 

Ομόφωνα αναγνωρίζουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε όλο αυτό 

το διάστημα της υλοποίησης της εξΑΕ (Niemi & Kousa, 2020· Glessner & Johnson, 

2020). 

από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα άμα πω τις διαφορές είναι τεράστιες, γιατί πλέον 

έχω μάθει πώς να  χειρίζομαι τις πλατφόρμες (συν. 2) 

[…] με τον τρόπο που κάνω εγώ το μάθημα […] δεν τους  λείπει κάτι […] Μετά 

από τόσους μήνες που γίνεται η δουλειά εντάξει θα μάθουμε, έχουμε  εξελιχθεί. 

(συν. 4) 

Επιπλέον, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον ρόλο της διεύθυνσης του 

σχολείου ως προς  την επιμόρφωσή τους, η οποία ενεργοποιήθηκε ενδοσχολικά με τη 

βοήθεια συναδέλφων και τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των μελών του συλλόγου 

(Glessner & Johnson, 2020· Αβρααμίδου, 2020). 

είχαμε κάνει ένα σύλλογο που μας είχανε μιλήσει οι καθηγητές που ξέρανε πώς 

χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες, να μας εξηγήσουν τι, πώς λειτουργεί η κάθε 

πλατφόρμα (συν. 2) 

στο σχολείο επειδή υπήρχαν δύο συνάδελφοι που ήταν πολύ προχωρημένοι σε αυτό 

τον τομέα και οι οποίοι είχαν και επειδή διδάσκουν και στο πανεπιστήμιο, οπότε 

ήξεραν την τηλεκπαίδευση (…) θα έλεγα λοιπόν ότι μας προετοίμασαν αρκετά καλά 

και δεν βρήκα δυσκολία (συν. 3) 

Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις όπου οι οδηγίες από τη διεύθυνση του σχολείου ήταν 

τυπικές και αυτοματοποιημένες, ενώ περιορίζονταν στην προώθηση σχετικών e-mails. 



71 

 

η μόνη [ενημέρωση] που μου ήρθε κάποια στιγμή στην αρχή όταν πώς 

χρησιμοποιούμε το την e-class, οδηγίες δηλαδή κάποιες αυτοματοποιημένες 

(συν.4) 

Το μόνο που κάνουν  από το σχολείο είναι να μοιράσουν τους κωδικούς. Ο 

πληροφορικός τους βοηθάει πάρα πολύ αλλά και αυτός με δική του πρωτοβουλία. 

Δηλαδή δεν είναι απόφαση της διεύθυνσης να γίνει κάποια ενημέρωση (συν. 11) 

 

 Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων των εκπαιδευτικών 

Τα τεχνικά προβλήματα αναφέρονται εντονότερα κατά την πρώτη περίοδο 

υλοποίησης της εξΑΕ στην Ελλάδα και σχετίζονται με τα προβλήματα πρόσβασης στις 

ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες λόγω της υπερφόρτωσης που δέχτηκαν σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο κατέρρεαν (Αναστασιάδης, 2020· Λιακοπούλου & 

Σταυροπούλου, 2021). Τα παραπάνω είναι εμφανή στα αποσπάσματα: 

υπήρχε και πρόβλημα με την πλατφόρμα στην αρχή κολλούσε λόγω του όγκου των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών […] τον τελευταίο καιρό όσο πάμε και καλύτερα 

σε θέμα τουλάχιστον έτσι πρόσβασης της webex σε θέματα σύνδεσης και τα 

σχετικά (συν. 1) 

Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που το πρόβλημα πρόσβασης ήταν μόνιμο, διότι 

αφορούσε τη χαμηλή ποιότητα της σύνδεσης στο δίκτυο, ενώ το προσωπικό αίσθημα 

ευθύνης των εκπαιδευτικών τους οδήγησε στο να αγοράσουν ένα καλύτερο- 

ακριβότερο πρόγραμμα σύνδεσης, έτσι ώστε να διεξάγουν ομαλά το μάθημά τους 

(Gomes, 2011· Varela & Fedynich, 2020). 

Το πρόβλημα δεν ήταν με το δικό μου εξοπλισμό αλλά με το […] δίκτυο κυρίως, 

γιατί ζω σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης οπότε υπάρχουν γενικά προβλήματα με 

τις γραμμές και το δίκτυο (συν. 3) 

έκανα και αναβάθμιση στο δίκτυο στο ίντερνετ στο σπίτι και έβαλα ένα επιπλέον 

πρόγραμμα για να έχω δυνατό δίκτυο. Γιατί είχαμε τρεις υπολογιστές στο σπίτι, με 

δύο  upload και ένα download η κόρη μου ήταν αδύνατον, γιατί δεν είχα καλό σήμα 

στο σπίτι. (συν. 13) 

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί όπως αναφέρουν θα έπρεπε να ενημερώνουν την 

διεύθυνση του σχολείου ή τις αντίστοιχες ομάδες τεχνικής υποστήριξης για την 
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αντιμετώπιση οικείων ζητημάτων (Varela & Fedynich, 2020· Καρακάτσιος, & 

Καραμήτρου, 2010· Αγγελίδης, 2019): 

[…] αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα τον πρώτο που θα πρέπει να 

ενημερώσουμε εννοείται είναι το σχολείο […] να έχουνε σίγουρα μία καλύτερη 

καθοδήγηση (συν.1) 

Αυτόματα στέλνουμε στο Viber υπάρχει αυτό το πρόβλημα και επιλαμβάνεται η 

διεύθυνση των προβλημάτων και συνήθως επιλύονται. Ειδικά αν είναι θέμα 

τεχνικό με κάποιο παιδί ή αν εγώ έχω τεχνικό θέμα και πρέπει να ενημερωθεί η 

τάξη, γιατί δεν θα γίνει μάθημα, γιατί έχω τέτοιο θέμα ναι, επιλύεται αμέσως. (συν. 

3) 

οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε, επικοινωνούσαμε απευθείας με τους 

κομπιουτεράδες που λέμε και λυνόταν κατευθείαν το θέμα. Δεν έπρεπε να 

ανταλλάξουμε 15 mail να συνεννοηθούμε, ήταν πολύ στοχευμένο κι είχαμε και 

πολύ καλούς συναδέλφους IΤ. Γιατί μέσα σε ένα  τέταρτο σου είχαν λυθεί όλα σου 

τα προβλήματα (συν. 6) 

 

 Διαθεσιμότητα και παιδαγωγική αξιοποίηση τεχνολογικών πόρων και 

υποδομών 

Μία πολύ σημαντική παράμετρος και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της 

εξΑΕ είναι η διάθεση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και η παιδαγωγική 

αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς, καθώς χωρίς την τελευταία η παροχή των 

τεχνολογικών μέσων δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Gurr, 2004· Niemi & Kousa, 2020· Olcott, 2020· Σωτηροπούλου & 

Περιστέρη, 2010). Ομοίως, απαραίτητος είναι και ένας κατάλληλος και ασφαλής 

χώρος, με καλή σύνδεση για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο χώρος που επιλέγεται για την διεξαγωγή της 

εξΑΕ είναι κάποιο δωμάτιο στο σπίτι τους, ενώ η επάρκεια του τεχνολογικού 

εξοπλισμού φαίνεται να σχετίζεται τόσο με την ποιότητά του, όσο με το μάθημα που 

πρόκειται να διδαχθεί. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θετικών επιστημών χρησιμοποιεί γραφίδα, την οποία αυτοί 
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προμηθεύτηκαν με δικά τους έξοδα, κάνοντας εμφανή την δυσαρέσκειά τους για την 

έλλειψη οικονομικής και τεχνολογικής υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας. 

Χρησιμοποιώ το laptop  εννοείται και επειδή κάνουμε μαθηματικά οπωσδήποτε 

θεωρώ ότι είναι απαραίτητος εξοπλισμός η γραφίδα […] στο σπίτι μου στο γραφείο 

μου […] τη γραφίδα […] την αγόρασα φέτος […]Δεν μας χορηγεί το κράτος ας 

πούμε τον εξοπλισμό Είναι από τα δικά μας έξοδα καθαρά (συν. 2) 

Χρησιμοποιώ ένα laptop και στο δωμάτιό μου […] και γραφίδα. Στην αρχή δεν 

χρησιμοποιούσα, αλλά είναι τέτοια η ειδικότητα [μαθηματικός] που χωρίς γραφίδα 

δεν γίνεται […] υπάρχει θέμα στην υλικοτεχνική μέριμνα και για τους 

εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές δηλαδή έχουν δώσει τώρα Voucher για τους 

μαθητές 200 ευρώ και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί όχι; (συν. 8) 

Φυσικά, υπήρχαν πολλά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των εργαλείων και της 

ποικιλίας που μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος: 

[…] μπαίνω από το δικό μου laptop, […] αν χρειάζεται βέβαια και κάτι άλλο όπως 

κινητό, εκτυπωτή και τα σχετικά για υποστηρικτικά τα χρησιμοποιώ και αυτά […] 

έχω αγοράσει και μία γραφίδα […] και με έχει βολέψει αρκετά η αλήθεια είναι 

(συν. 1) 

Είχα προσπαθήσει και με πίνακα  είχα προσπαθήσει με κάμερα να βλέπουνε τι 

γράφω… […] η  γραφίδα είναι απαραίτητη […] θα μπορούσαμε να έχουμε και 

καλύτερα στοιχεία, δηλαδή υλικό ψηφιακό καλύτερο στο ίντερνετ, ίσως 

διαδραστικούς πίνακες, ίσως καλύτερες κάμερες, για να βλέπουν οι μαθητές 

καλύτερα, να μπορούν να με βλέπουν καλύτερα (συν. 2) 

Στο σημείο αυτό οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με την ευχρηστία 

και την ποιότητα των ψηφιακών πλατφορμών, τις οποίες επιχείρησαν να αξιοποιήσουν 

παιδαγωγικά. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν ιδιαίτερα εύχρηστες και χρησιμοποίησαν 

αποκλειστικά τις προτεινόμενες πλατφόρμες του Υπουργείου, δηλαδή το Webex για 

την σύγχρονη και τις e-me / e-class για την ασύγχρονη, ενώ άλλοι διαφώνησαν 

εστιάζοντας στην χαμηλή ποιότητα και στον μη παιδαγωγικό σχεδιασμό τους:  

Το Webex που μας χορηγεί το κράτος. […] αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο εύκολα 

για μένα, δηλαδή ούτε κολλάει ούτε προβλήματα αντιμετωπίζω ούτε δυσκολίες ούτε 

κάτι… Και σαν ποιότητα μου φαίνεται καλό, με έχει βολέψει κιόλας […] (συν. 2) 
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Δεν είμαι βέβαια ευχαριστημένη από την ποιότητα τους 100%, δηλαδή το Webex 

είναι εργαλείο που είναι πολύ βαρύ, όπου τον υπολογιστή τον κάνει σμπαράλια 

τελικά. (συν. 3) 

μία πλατφόρμα [το Webex] από τις οποίες χρησιμοποιούσαν συνήθως στελέχη 

εταιρειών για να κάνουμε meeting, επειδή ο ένας είναι σε μία ήπειρο και ο άλλος 

σε άλλη. […] για αυτό θεωρώ ότι δεν είναι και για παιδιά αυτές οι πλατφόρμες, 

χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα (συν. 6) 

Επιπρόσθετα σε αυτά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν μικρές ομάδες 

επικοινωνίας με τους μαθητές σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την 

ασύγχρονη, που ήταν ήδη εγκατεστημένες στα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα και 

είχαν άμεση πρόσβαση σε αυτές, καθώς η πλατφόρμα του Webex ήταν εύχρηστη για 

τους εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με τους μαθητές.  

Έχω χρησιμοποιήσει ακόμη το Viber, το Skype, […] και Messenger του Facebook 

[…] κυρίως Viber, γιατί είναι πιο άμεσο, δεν χρειάζεται λογαριασμός, χρειάζεται 

μόνο το κινητό (συν. 2) 

Λοιπόν εμείς με το e-class δεν μπορούσαμε, δεν μας εξυπηρετούσε ,και το γεγονός 

ότι τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται να μπουν και με τους κωδικούς τους. Και 

επειδή ήθελα κάτι πιο πρακτικό είχαμε κάνει ομάδες στο instagram οπότε εκεί 

στέλνω υλικό ή και στο e-mail τους φυσικά, αλλά εκεί υπάρχει επικοινωνία. 

Ασκήσεις, μου στέλνουν φωτογραφίες, σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram. […] 

(συν. 12).  

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω αποσπάσματα, οι πλατφόρμες αυτές απέκτησαν έναν 

νέο ρόλο παιδαγωγικού χαρακτήρα, διότι γεφυρώθηκε το επικοινωνιακό χάσμα που 

προκάλεσε η εξΑΕ λόγω της έλλειψης της φυσικής παρουσίας και δημιουργήθηκε ένα 

φιλικό κλίμα αλληλοϋποστήριξης στο οποίο συσφίχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση μαθημάτων 

εκτός διδακτικών ωρών για επιπλέον ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Λιοναράκης, 2006· Μανούσου, κ.ά., 2020): 

Οπότε θέλουν τον καθηγητή να είναι δίπλα τους σαν άνθρωπος. Και σε αυτό 

βοήθησε το Viber, σε μερικούς άλλους το Instagram, σε μερικούς άλλους το 

Facebook, αρκεί να δίνουμε το παρόν στα παιδιά (συν. 14) 
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αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσω messenger που μιλούσαμε κιόλας  και […] 

μέσω viber είναι στην αρχή να μιλάμε λίγο, να κάνουμε λίγο τσατ για το πώς 

πέρασαν τη μέρα τους ,τί έκαναν […] να νιώσουν λίγη οικειότητα ακόμη, γιατί  ήδη 

έχουμε αποξενωθεί με όλη αυτή την κατάσταση της εξ αποστάσεως τόσο καιρό, να 

είμαστε λίγο πιο οικείοι με μηνύματα έτσι λίγο πιο προσωπικά, […] να νιώσουν 

λίγο άνετα ότι έχουν και έναν άνθρωπο δίπλα τους να τους υποστηρίζει.(συν. 7) 

Ωστόσο, φαίνεται πως η πρόθεση του εκπαιδευτικού να υποστηρίξει το έργο του από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρύβει κινδύνους, καθώς αυτά δεν αποτελούν 

οργανωμένες πλατφόρμες που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και 

διακυβεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών:   

για λόγους προσωπικών δεδομένων να το πω το έχω αποφύγει αυτό [τη χρήση 

social media για τη διδασκαλία], γιατί πρέπει να δώσεις προσωπικά σου στοιχεία 

να δώσεις το τηλέφωνό σου, το Facebook. (συν. 11) 

Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου κι έγινε αναγκαστικά,  ήταν το ότι  ανταλλάξαμε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεννοούμαστε μέσω Instagram, μέσω facebook, 

το οποίο δεν το θεωρώ σωστό και δεν θα έπρεπε να υπάρχει .Θα έπρεπε να υπάρχει 

μία άλλου είδους επικοινωνία, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας (συν. 6) 

Τέλος, οι πλατφόρμες διαθέτουν εργαλεία, τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αξιοποιήσει παιδαγωγικά διαμορφώνοντας ένα εναλλακτικό μάθημα, όπως είναι τα 

breakout rooms, η χρήση του chat, η προβολή διαδραστικού υλικού, η δημιουργία 

πρωτότυπων ασκήσεων και η υπογράμμιση των σημαντικών στοιχείων με τη χρήση 

της γραφίδας (Gomes, 2011· Trust & Whalen, 2020· Αβρααμίδου, 2020 ·Γρίβας, 2020).  

παροτρύνω να γράψουν στο chat […] να ξαναπώ κάτι ή να μου ζητήσουν και έξτρα 

υλικό και όσο μπορώ προσπαθώ να είμαι αρκετά υποστηρικτική επάνω σε αυτό το 

κομμάτι […] υπάρχουν και φορές που τυχαίνει να το κάνουμε σε παράλληλο 

δωμάτιο, οπότε με τη χρήση της γραφίδας του υπογραμμίζω τα βασικά κομμάτια 

από τα όσα ήδη άκουσε […] (συν. 1) 

Υπήρχε σίγουρα εικόνα, υπήρχε σίγουρα ήχος, υπήρχαν βίντεο, υπήρχαν  κουίζ, 

υπήρχαν κουίζ teaser, δηλαδή πρώτα τους ρωτούσα αν ξέρουν γενικά για κάτι και 

μετά πηγαίναμε στο εξειδικευμένο, […] και υπήρξαν περιπτώσεις που τους έβαλα 

αυτούς να κάνουν το μάθημα, γιατί πίστευα ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη 
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δική τους εμπειρία […] τους έδινα το presenter να παρουσιάσουν αυτοί, να κάνουν 

share αυτοί την οθόνη τους, να μας δείξουν αυτοί την άσκηση που κάνανε (συν. 3) 

 […] μέσω του  Google forms  έφτιαχνα τεστ, έφτιαχνα διάφορες ερωτήσεις, που 

στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζαμε το τι έχει μείνει στο παιδί ,κάναμε online 

ασκήσεις που να τρέχει πιο γρήγορα η ύλη (συν. 6) 

 Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

Έναν ακόμη βασικό πυλώνα της διεξαγωγής του μαθήματος εξ αποστάσεως 

αποτελεί το περιεχόμενο και η ποιότητα του υλικού που παρουσιάζεται στην 

διαδικτυακή τάξη με την βοήθεια όλων των παραπάνω εργαλείων που αναφέρθηκαν. 

Φαίνεται πως για την άντληση ενός αξιόπιστου υλικού, οι εκπαιδευτικοί ξέφυγαν στην 

πλειοψηφία τους από την παραδοσιακή μέθοδο του σχολικού βιβλίου, καθώς έκαναν 

αναζήτηση σε εξωτερικά εργαλεία, όπως το Google και το YouTube, επισκέφθηκαν 

διαδικτυακά blog συναδέλφων τους και ιστοσελίδες, όπως το Φωτόδεντρο κ.ά., καθώς 

εξοικειώθηκαν σε εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως το Geogebra για τον σχεδιασμό 

σχημάτων και μαθηματικών γραφημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδειξαν τη 

διάθεση για δημιουργία του προσωπικού τους ψηφιακού υλικού, παρά την απειρία τους 

στον συγκεκριμένο τομέα (Γιασιράνη & Σοφός, 2020). Συγκεκριμένα, αναφέρουν:  

ψηφιακό υλικό από το google μέσω της αναζήτησης […] υπάρχει από το υπουργείο 

το ψηφιακό, τα διαδραστικά βιβλία στη σελίδα του […] ψηφιακό υλικό από άποψη 

σημειώσεων και τέτοια έχω και εγώ (συν. 2) 

ο ελληνικός πολιτισμός, είναι μπλογκ δασκάλων, μπλογκ φιλολόγων, το YouTube 

[…] το Google Forms για να κάνω δικά μου κουίζ, δικό μου υλικό, η πύλη για την 

Ελληνική γλώσσα, θησαυρός της ελληνικής γλώσσας […] (συν. 3) 

Χρησιμοποιώ λογισμικά όπως το whiteboard, το geogebra για Γεωμετρία όπως 

για να κάνω σχήματα και τα λοιπά, πιο πολύ από το διαδίκτυο και μετά τα κάνω 

αντιγραφή επικόλληση αποσπάσματα εικόνας, σχέδια γραφίδας, […] (συν. 8) 

Ιδιαίτερα στον τομέα της ε.α.ε. το υλικό πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο, ώστε 

να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή και να ενεργοποιεί τα κίνητρά του για 

μάθηση (Chua & Chua, 2017· Τζέμου & Σοφός, 2013). 

[…] μπορούσα να έχω τη δυνατότητα ακόμα και σε τυφλούς μαθητές ή κωφούς να 

πραγματοποιήσω μαθήματα και να οργανώσω υλικό (συν. 3) 
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όταν έχεις παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες οφείλεις στα δικά μου στάνταρ οφείλεις 

να του φτιάχνεις σημειώσεις, δηλαδή όταν ένα παιδί ξέρεις ότι δεν μπορεί να τα 

διαβάσει όλα και κάπου θα χαθεί, πας να τα φτιάξεις λίγο κωδικοποιημένα, λίγο 

πιο διαφορετικά, με έναν τρόπο να του κεντρίσεις το ενδιαφέρον. Γιατί μόνο έτσι 

θα μάθει […] Δηλαδή θα πρέπει να βρεις το βιντεάκι, να βρεις φωτογραφίες, πρέπει 

να τους δείξεις τις σημειώσεις, να τους εξηγήσεις, να τους δώσεις φωτοτυπίες, 

δηλαδή πρέπει να βρεις, να τους τσιγκλίσεις (συν. 14) 

Το παραπάνω βρίσκεται σε συμφωνία με το σύγχρονο κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας 

των ε.ε.α. κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να διαφοροποιεί το 

υλικό του ανάλογα τις αδυναμίες, αλλά και τα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή, ώστε 

να τον υποστηρίξει αποτελεσματικά και ολιστικά (Κασίδης, Αποστολίδου & Δουφεξή, 

2015· Στασινός, 2016). Ενδιαφέρον είναι πως οι συμμετέχοντες συσχέτισαν 

περισσότερο τη διαφοροποίηση του υλικού με το πόσο καλά γνωρίζουν τους μαθητές 

από την τεχνολογική τους ετοιμότητα στο να ανταπεξέλθουν σε αυτήν εξ αποστάσεως. 

μπορείς να προσαρμόσεις πολύ εύκολα είτε ψηφιακό είτε δια ζώσης δεν έχει μεγάλη 

διαφορά. […] ένας μαθητής ήρθε, ενώ κάναμε τηλεκπαίδευση… εκεί δυσκολεύτηκα 

γιατί δεν ήξερα ποιος μαθητής είναι, δεν ήξερα ποιες είναι οι δυσκολίες του, ποιες 

είναι οι ιδιαιτερότητές του (συν. 2) 

Όταν έχω γνωρίσει τον μαθητή δεν μου είναι δύσκολο και όταν ξέρω ποιο είναι το 

επίπεδο του, το να του δομήσω τις σημειώσεις μου […] (συν. 10) 

Η δυσκολία των εκπαιδευτικών στην διαφοροποίηση του υλικού αποτυπώθηκε κυρίως 

στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές είχαν τελείως διαφορετικά γνωστικά επίπεδα και 

ε.ε.α. μεταξύ τους και επομένως αυτή η ανομοιομορφία απαιτούσε περισσότερο χρόνο 

και προσοχή από τον εκπαιδευτικό για την διαμόρφωσή του. 

οι δικοί μου οι μαθητές ήταν όλοι με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ ,δεν υπήρχε 

κάτι άλλο. Συνεπώς λίγο-πολύ το μαθησιακό επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό, αλλά 

λίγο-πολύ όλοι μαθητές κυμαίνονται στο ίδιο σημείο, δεν υπήρχαν τεράστιες 

αποκλίσεις (συν. 6) 

Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο, εξαρτάται από το επίπεδο του παιδιού, τις 

γνώσεις του […] στο δικό μου σχολείο είναι 13 παιδιά στο τμήμα, με διαφορετικά 

ο καθένας, διαφορετικές γνώσεις και πιστεύω (συν. 9) 
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Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς φαίνεται πως με την κατάλληλη 

επιμόρφωση και στήριξη από τους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως είναι το Υπουργείο, 

το ΠΕΚΕΣ, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι ΣΕΕ, η διεύθυνση – ηγεσία του σχολείου, 

οι γονείς και οι μαθητές, κατάφεραν να εξελιχθούν τεχνολογικά και επαγγελματικά, να 

ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια με την προσαρμογή τους, να αναπτύξουν μία νέα μέθοδο 

διδασκαλίας με νέα εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν στην δια ζώσης 

διδασκαλία τους για να την εμπλουτίσουν και να την προσεγγίσουν με έναν 

εναλλακτικό τρόπο, που καλύπτει περισσότερα μαθησιακά στυλ των μαθητών και 

ενεργοποιεί τα κίνητρά τους (Glessner & Johnson, 2020· Niemi & Koysa, 2020). 

 

7.2 Η ανταπόκριση των μαθητών 

Για την ανάλυση και την τεκμηρίωση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος 

σχετικά με την ανταπόκριση των μαθητών στην εξΑΕ και το ρόλο των εκπαιδευτικών 

σύμφωνα με τον τρόπο που οι τελευταίοι τον αντιλαμβάνονται σχηματίστηκαν οι εξής 

θεματικοί άξονες: α) πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές με ε.ε.α. 

στην εξΑΕ, β) αντιμετώπιση προβλημάτων διαθεσιμότητας και χρήσης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού, γ) σχολική πορεία των μαθητών. 

 Πρακτικά προβλήματα των μαθητών με ε.ε.α. στην εξΑΕ 

Προβλήματα πρόσβασης 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται πως η πλειοψηφία 

των μαθητών αντιμετώπισε τουλάχιστον ένα πρόβλημα πρόσβασης στην εξΑΕ, ενώ οι 

συνθήκες της πανδημίας έκαναν την επίλυσή τους ακόμη πιο απαιτητική (βλ. 

Παράρτημα ε, πίνακας 3). Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη τεχνολογικής υποδομής και η 

χαμηλή ποιότητα σύνδεσης των δικτύων των μαθητών ήταν τα πιο άμεσα προβλήματα 

που οι αρμόδιοι φορείς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, καθώς χωρίς αυτά οι μαθητές 

αυτόματα αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία και στερούνται την ευκαιρία 

μάθησης (Petretto, 2020· Αναστασιάδης, 2020· Λιακοπούλου, & Σταυροπούλου, 

2021). Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τα εξής: 

[…] κάποιοι δεν διέθεταν laptop ή τουλάχιστον υπήρχε laptop στο σπίτι τους απλά 

εκείνη την ώρα ή το χρησιμοποιούσαν τα μεγαλύτερα αδέρφια τους ή οι γονείς τους 

για άλλες υποχρεώσεις. (συν. 1) 
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ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν είχανε δίκτυο δεν είχανε πρόσβαση σε αυτό το αγαθό 

[…] όταν ζεις σε χωριό το δίκτυο γενικώς έχει θέμα κόβεται κάνουν επισκευές 

(συν. 3) 

[…] Ο ένας μαθητής είναι κρατούμενος στις φυλακές οπότε και δεν είχαν καν 

Internet (συν. 4) 

Όμως, η παροχή του εξοπλισμού δεν εγγυάται όπως φάνηκε και από την ανάλυση του 

πρώτου ερευνητικού ερωτήματος την εύκολη χρήση του. Αυτό σημαίνει ότι για 

πολλούς μαθητές οι ψηφιακές πλατφόρμες ήταν δύσχρηστες ή οι ίδιοι δεν είχαν αρκετά 

υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν σε αυτές: 

[Οι μαθητές] αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στη σύνδεση και πως θα μπούνε, 

τι κωδικούς πρέπει να βάζουνε […]δυσκολεύονται να μου στείλουν ένα απλό email 

με μία φωτογραφία. […] Από το κινητό λόγω της μικρής οθόνης και της 

λειτουργίας τους […] χάνονται κάποια στοιχεία, είναι πιο δύσκολο να κάνουν 

κάποια πράγματα (συν. 2). 

άμα χρησιμοποιούσαν οι καθηγητές […] αποκλειστικά e-class και να ανεβάζεις 

εργασίες τα παιδιά δεν ξέρουν να το κάνουν, ούτε οι γονείς τους όποτε χρειάζεται 

επιμορφωτικές δράσεις  (συν. 9) 

Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων στο 

εγχείρημα της εξΑΕ κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε συμφωνία με την πλειοψηφία 

των ερευνών (Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· 

Αναστασιάδης, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Μανούσου, κ.ά., 2020), καθώς 

ιδιαίτερα για τους μαθητές που έχουν ορισθεί ως να έχουν ε.ε.α. είναι απαραίτητη η 

συμβολή τους ακόμη και για τις πιο απλές διεργασίες, όπως η πρόσβαση στις ψηφιακές 

πλατφόρμες: 

ειδικά τα δικά μου τα παιδιά είναι στο φάσμα, δεν είναι τόσο εξοικειωμένα 

χρειάζονται οπωσδήποτε βοήθεια από τους γονείς. (συν. 7) 

Δηλαδή για τα παιδιά της παράλληλης κάποιες φορές είναι πιο δύσχρηστη [η 

πλατφόρμα] ή χρειάζεται η βοήθεια των γονιών για να το λειτουργήσουμε και να 

μη χαθούνε (συν. 10) 
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Υπήρχαν όμως κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν εφικτή η στήριξη από τους 

γονείς των μαθητών, είτε λόγω απουσίας της στοιχειώδους τεχνολογικής κατάρτισης 

είτε λόγω άρνησης και ύπαρξης ενός πιεστικού οικογενειακού κλίματος είτε λόγω 

εργασίας τους εκείνη τη στιγμή: 

Δεν είχαν την πρόσβαση οι γονείς, δεν είχανε την μόρφωση να βοηθήσουν τα 

παιδιά (συν. 5) 

επειδή είναι θέμα σπιτιού και κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν στο ίδιο του το 

σπίτι, μιλήσαμε με την ψυχολόγο μας εξήγησε την κατάσταση, μας εξήγησε ότι δεν 

μπορούμε να πιέσουμε, γιατί ο ίδιος ο πατέρας είναι αρνητικός στο να χρησιμοποιεί 

το παιδί τους υπολογιστές και την τηλεκπαίδευση (συν. 10) 

Υπήρχε βέβαια και ένα οικογενειακό θέμα που την πήγαινε πίσω [την μαθήτρια]. 

Δεν είχε τη διάθεση το ίδιο το κορίτσι να μπει στη διαδικασία, ενώ της πρόσφερε 

ούτως ή άλλως από την αρχή το laptop το σχολείο […]Οι γονείς ειδικά που λείπουν 

κάποιοι το πρωί γιατί δουλεύουν, δεν έχουν εικόνα των παιδιών τους. 

Τα  περισσότερα παιδιά […]  χρειάζονται έτσι κάποιον έλεγχο την ώρα που κάνουν 

τηλεκπαίδευση (συν. 12) 

Διατάραξη καθημερινής ρουτίνας 

Η διατάραξη της ρουτίνας της καθημερινότητας των μαθητών σε συνδυασμό με 

την ελλιπή οργάνωση της εξΑΕ στην αρχή της πανδημίας φαίνεται να αποτέλεσε ένα 

από τα βασικά μειονεκτήματά της, καθώς αποσυντόνισε τους μαθητές από τα ωράριά 

τους (Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020): 

η στέρηση της καθημερινότητας και της κανονικότητας, του σηκώνομαι πάω στο 

σχολείο, να πάω να πιώ καφέ μετά ,να περπατήσω και τα λοιπά τους κόστισε πάρα 

πολύ. (συν. 6) 

Ναι μεν τους βολεύει αρκετά το πρωινό από ότι έχω καταλάβει γιατί δεν ξυπνάνε 

τόσο νωρίς, κοιμούνται όμως κυρίως την πρώτη ώρα, πλέον δεν έχουν αντοχές. 

Δηλαδή η οθόνη είναι αποκρουστική αρκετά (συν. 12) 

Εξίσωσε την εξΑΕ με μία χαμηλής ποιότητας μάθηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η 

εξΑΕ δεν νοείται καν σαν εκπαιδευτική διαδικασία από τους μαθητές: 
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ένας μαθητής μου είπε ξεκάθαρα «μας έχουνε στο σπίτι και μας κάνουν ένα 

συνεχόμενο διάλειμμα, μας δίνεται η επιλογή να κάνουμε είτε μάθημα είτε 

διάλειμμα». […] στην τηλεκπαίδευση αναγκαστικά κάνουμε αρκετά πιο απλές 

ασκήσεις […] δηλαδή το πρόβλημα θεωρώ είναι ότι η μάθηση είναι πολύ 

επιφανειακή (συν. 2) 

Και τα παιδιά που δεν είχανε πρόβλημα σύνδεσης δεν το πήραν στα σοβαρά γιατί 

είχαν την τηλεκπαίδευση ,σε είχαν ανοίξει και φαινόντουσαν μέσα και παίζανε τα 

αγόρια ειδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. (συν. 9) 

Επιπλέον, για κάποιους μαθητές λειτούργησε ως τροχοπέδη στην ενεργό τους 

συμμετοχή στο μάθημα, το γεγονός ότι παραβιάστηκε το σχολικό κλίμα και οι σχέσεις 

εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει με τους εκπαιδευτικούς, αφού παρόντες στον χώρο 

μαζί τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν και άλλα οικογενειακά πρόσωπα: 

είναι δύσκολο να είσαι εσύ και το παιδί .Τώρα πώς θα γίνει· Τα ίδια τα παιδιά δεν 

θέλουν. Όχι δεν θέλουν δεν μπορούν να πουν κάτι προσωπικό […] (συν. 8) 

Ακόμη, η ασφάλεια που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον αμφισβητείται στην εξΑΕ, 

διότι εκτίθενται προσωπικά δεδομένα ηλεκτρονικά (Moodley, 2002) και οι σύνδεσμοι 

των εκπαιδευτικών με τους οποίους μπορεί ο οποιοσδήποτε να εισέλθει στο μάθημα, 

βάζοντας ψεύτικα ψευδώνυμα ή να καταγράψει το μάθημα: 

Οι συνάδελφοι συνέχεια διαμαρτύρονταν […] να μπαίνουνε με  περίεργα 

ψευδώνυμα πολλοί (συν. 9) 

Όσον αφορά τώρα τα προσωπικά δεδομένα, εντάξει να μη γελιόμαστε τώρα […] 

όταν το υπουργείο δίνει ήδη μία λίστα στην εταιρεία της Cisco με όλα τα προσωπικά 

δεδομένα, τι θα μας νοιάξει ότι καταγράφεται το μάθημα· που στην ουσία δεν 

άνοιγαν και τις κάμερες τα παιδιά. (συν. 14) 

Ένα ακόμη μείζον πρόβλημα της εξΑΕ είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση των 

μαθητών και οι επιπτώσεις της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από τα ευρήματα της 

έρευνας φαίνεται πως υπάρχει έντονη, αρνητική επιρροή του εγκλεισμού των μαθητών 

στην ψυχολογία τους και στις κοινωνικές τους δεξιότητες (Ράικου, Κωνσταντοπούλου 

& Λαβίδα, 2020): 
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η καθημερινή συναναστροφή με τους φίλους τους έχει λείψει ουσιαστικά […] 

περισσότερο στο σχολείο να πάνε να δούνε τους φίλους τους στο διάλειμμα και 

πολλές φορές αυτό τους ρίχνει και ψυχολογικά […] έβλεπες την ανάγκη τους να 

συζητήσουν μεταξύ τους κυρίως και με μας […] να ανταλλάξουν απόψεις, να πουν 

κάτι αστείο, να γελάσουνε όλα μαζί […] (συν. 5) 

[…]τους απομάκρυνε η τηλεκπαίδευση και κάποια επιζητούσαν δηλαδή να 

βρίσκουν αυτή τη συναισθηματική κάλυψη (συν. 9) 

στο σπίτι δεν έχουν ιδιαίτερα όρεξη […] κάποια που μου λένε «έχω ξεχάσει πώς 

είναι να μιλήσω με  ένα συνομήλικό, να παίξω κάποιο άθλημα τέλος πάντων, να 

βγω μία βόλτα […] Κάποια μου λένε ότι χάνουν την παιδικότητα τους, […] τον 

αυθορμητισμό τους, σαν να μην έχουν ενέργεια […]. (συν. 12) 

Παράλληλα, η αύξηση των οικογενειακών προβλημάτων και των περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας επηρέασαν εξίσου την ψυχολογία των μαθητών7: 

Γνωρίζαμε ήδη πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε πολλές 

οικογένειες. Ο εγκλεισμός δεν είχε βοηθήσει καθόλου κανέναν και ήταν ένα 

ξέσπασμα των παιδιών και αυτό φάνηκε όταν ξανά ανοίξαμε, που πραγματικά δεν 

μπορούσαμε να τα κάνουμε καλά και ήταν λογικό. (συν. 6) 

Η αδυναμία των εκπαιδευτικών να στηρίξουν τον κοινωνικό τομέα της εκπαίδευσης 

και η ολική αποκοπή των μαθητών με ε.ε.α. από το γενικό τμήμα αποτελούν βασικά 

στοιχεία του ιατρικο- παθολογικού μοντέλου της εκπαίδευσης, τα οποία εμφανίζονται 

έντονα στα παρακάτω αποσπάσματα και ως συνέπεια έχουν την απομάκρυνση της 

εξΑΕ από την συμπερίληψη (Αγγελίδης, 2019·  Κασίδης, Αποστολίδου & Δουφεξή, 

2015· Στασινός, 2020): 

[…] τους έλεγα κιόλας άμα θέλετε στο διάλειμμα μη βγείτε· μιλήστε ή την ώρα που 

κάναμε μάθημα θα μιλούσαν […] Πλέον δεν μιλάνε μεταξύ τους καθόλου […]τα 

παιδιά έχουν απομονωθεί εντελώς […] έχουν αποκοπεί από τα υπόλοιπο τμήμα 

εντελώς , δεν τα βλέπω ούτε καν στο διάλειμμα (συν. 2) 

Απλά θα ήθελα περισσότερη διάθεση από τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε 

να γίνει. Ή μάλλον δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ κάπως (συν. 8) 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων διαθεσιμότητας και χρήσης του τεχνολογικού 

εξοπλισμού 
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Αρχικά, οι οικογένειες με ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό εφάρμοσαν προσωρινές 

λύσεις με δική τους πρωτοβουλία, ώστε να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το δικαίωμα 

για εξΑΕ. Όπως φαίνεται στα παρακάτω αποσπάσματα, πολλοί μαθητές «μοιράζονται» 

τον οικείο εξοπλισμό με γειτονικά, φιλικά ή οικογενειακά πρόσωπα, καθώς δεν έχουν 

την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τον δικό τους: 

υπήρχαν κάποιες ελλείψεις αλλά μπορέσαμε […] να τις αντιμετωπίσουμε είτε […] 

μπαίνοντας από τα κινητά τους είτε στη συνέχεια παρακολουθώντας το μάθημα δύο 

και τρία παιδιά μαζί από το ίδιο laptop. […] είχε τύχει να βάλουν ακόμη και κοινό 

όνομα για να καταλάβεις το webex σε δυο-τρεις μαθητες μαζί για κάποιες φορές 

(συν. 1) 

 […] αυτοί που δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο […] θα πρέπει να βρούνε μία 

λύση μόνοι τους ή να καθίσουν στο σπίτι τους και να μην μπούνε ή να πάνε σε 

κάποιο φιλικό σπίτι, συγγενικό σπίτι (συν. 11) 

Η επίσημη λύση από το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόστηκε με κάποιες χρονικές 

καθυστερήσεις, διαθέτοντας στα σχολεία τον κατάλληλο εξοπλισμό, τον οποίο οι 

μαθητές μπορούσαν να δανειστούν (ΥΠΑΙΘ, 2020γ) ή εφόσον αυτοί πληρούν τις 

προϋποθέσεις της σχετικής εγκυκλίου να αξιοποιήσουν μία ψηφιακή κάρτα για αγορά 

του δικού τους laptop ή tablet8: 

Υπάρχει δυνατότητα να πάνε στο σχολείο κάποια παιδιά και να χρησιμοποιήσουν 

το δίκτυο και το tablet του σχολείου (συν. 3) 

Συζητούσαμε με το σχολείο για διαθέσιμες συσκευές που υπήρχαν στο σχολείο, 

δόθηκαν σε αυτούς τους μαθητές (συν. 6) 

[…] υπάρχει θέμα στην υλικοτεχνική μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς και για 

τους μαθητές δηλαδή έχουν δώσει τώρα Voucher για τους μαθητές 200 ευρώ (συν. 

8) 

Ωστόσο, για την αποτελεσματική χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού των μαθητών 

δεν αναφέρθηκε κάποια επίσημη επιμορφωτική δράση, αλλά συνήθως έπειτα από 

σύσταση της διεύθυνσης του σχολείου οργανώθηκαν ενδοσχολικά σεμινάρια για την 

απόκτηση των βασικών λειτουργιών των ψηφιακών πλατφορμών, που θα εξασφάλιζαν 

την πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπήρχαν και περιπτώσεις 
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που με πρωτοβουλία των καθηγητών, η επιμόρφωση αυτή γινόταν κατά τη διάρκεια 

του μαθήματός τους στα τμήματα διδασκαλίας τους: 

[…] δύο μέρες πριν ξεκινήσει η εξ αποστάσεως […] οργανωθήκαμε μέσα σε χρόνο 

ντετέ. Μας έβαλε η διευθύντρια να βγάλουμε κωδικούς για τα παιδιά και κάναμε 

για κάθε μάθημα ξεχωριστά, επιμόρφωση για το πώς θα μπαίνουνε στην 

πλατφόρμα και θα συνδέονται και θα επικοινωνούν με τους καθηγητές και τους 

συμμαθητές τους e-class και webex (συν. 3) 

[…] από ό,τι ξέρω οι καθηγητές της πληροφορικής δηλαδή, μπήκαν ανά τμήμα και 

τους δείξανε κάποια πράγματα, τα οποία τους είναι χρήσιμα (συν. 5) 

 Σχολική πορεία 

Ακαδημαϊκός τομέας 

Η επίδοση των μαθητών σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εξΑΕ. Στην πλειοψηφία τους οι 

μαθητές με ε.ε.α. παρουσίασαν πτώση ή στασιμότητα ακαδημαϊκά, όμως υπήρχε και 

μία μερίδα από αυτούς σε κάθε τμήμα που βελτιώθηκε στο αντικείμενο των μαθημάτων 

και παράλληλα ανέπτυξε και εξέλιξε τεχνολογικές δεξιότητες, γεγονός που υπήρξε από 

την πρώτη στιγμή στόχος του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ, 2020γ). Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως παράγοντες που ευνόησαν την εξέλιξη της ακαδημαϊκής 

πορείας των μαθητών: 

Τον μεγαλύτερο διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους: 

κάποιοι λίγοι μαθητές που ήταν σχεδόν στο άριστα εξαρχής θα έλεγα δηλαδή ότι 

μαθητές του18 με 19 έχουνε πλησιάσει ουσιαστικά το 20 μέσω της τηλεκπαίδευσης 

γιατί είναι στο σπίτι τους έχουν το χρόνο τους νιώθουν πιο άνετοι από ότι μου έχουν 

πει και οι ίδιοι και ταυτόχρονα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στα 

μαθήματα του σχολείου Μιας και δεν κάνουν άλλες δραστηριότητες δεν έχουν κάτι 

άλλο να ασχοληθούν (συν. 1) 

Τις υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες σε σχέση με τους συμμαθητές τους: 

έχω μαθητή ο οποίος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ μέσω της τηλεκπαίδευσης και 

συμμετέχει και είναι ενεργός και μου λύνει και ασκήσεις και όποτε τον ρωτάω θα 

ξέρει να μου απαντήσει σωστά ενώ στο μάθημα ήταν μαζεμένος ήταν φοβισμένος 
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είναι ένα παιδί γενικότερα όμως που έχει πάρα πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες σε 

σχέση με τους συνομηλίκους του (συν. 2) 

Την εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος, απομακρυσμένο από την 

παραδοσιακή διδασκαλία: 

είδα και μαθητές που δεν ήταν καθόλου επιμελείς ,που δεν γνώριζαν πολλά βασικά 

πράγματα, ότι οι ηλεκτρονικές ασκήσεις τους βοήθησαν στο να θυμούνται πολλά 

πράγματα ,να ανασύρουν πληροφορίες. (συν. 6) 

Τη διαφορετική προσέγγιση της αξιολόγησης και την ασφάλεια που προσφέρει 

η εξΑΕ στους μαθητές «πίσω» από τον υπολογιστή: 

τα διαγωνίσματα, τα τεστ, η όλη διαδικασία αυτή ήταν λίγο πιο οικεία, δεν έπρεπε 

να γράψουν κάτι, αλλά έπρεπε να το επιλέξουν πιθανόν ή όταν γράφανε κάτι το 

βλέπαμε και μαζί. Δηλαδή με είχαν και σαν συμβουλάτορα, […] υπήρχε και η 

κάλυψη του υπολογιστή που πολλές φορές έκρυβε τις ατέλειές τους ήταν και τον 

προφορικό τις περισσότερες φορές (συν. 3) 

ο συγκεκριμένος μαθητής είναι στο φάσμα […] το δια ζώσης κομμάτι τον ζορίζει  

αρκετά. Η κοινωνικότητα, η συναναστροφή, οι συνομήλικοι, όλα αυτά, είναι 

παράγοντες που του δημιουργούν άγχος στη δια ζώσης, οπότε είχε ένα καλό ρυθμό 

στην εξ αποστάσεως. (συν. 7) 

Την ενεργή τους συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις και εργασίες εν ώρα μαθήματος 

σε συνδυασμό με την συνέπεια στις ατομικές εργασίες: 

Φροντίζουν να είναι και τυπικοί στις εργασίες τους πια, δηλαδή να προσπαθούν 

στο σπίτι να δουλέψουν ώστε την επόμενη μέρα, όταν θα συζητηθούν αυτές οι 

εργασίες να είναι ενεργοί  και να έχουν κάποια απάντηση. Αλλά και στο ίδιο το 

μάθημα πλέον είτε σε συζήτηση μαζί μου είτε σε συζήτηση με τον καθηγητή είναι 

πολύ πιο ενεργοί. Θα ρωτήσουν και κάποια απορία τους θα ρωτήσουν και κάτι που 

δεν έχουν καταλάβει, θα μου στείλουνε και εμένα, θα μιλήσουμε. Είναι μαθητές 

που βρίσκονται πραγματικά στο μάθημα. (συν. 10) 

άμα κάνουμε κάτι ομαδικό […] να λύσουμε μία άσκηση όλοι μαζί ή να δούμε ένα 

βιντεάκι και να το σχολιάσουμε, βλέπω ότι υπάρχει συμμετοχή. Αν βάλω κάτι 
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ατομικό συνήθως το αποφεύγουν, είτε μου λένε ότι έχουν πρόβλημα σύνδεσης είτε 

ότι δεν λειτουργεί το μικρόφωνο τους (συν. 11) 

Την ανάθεση εργασιών της αρεσκείας τους ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά: 

Οι περισσότεροι όταν τους ζητήσω κάτι θα το κάνουν. Είναι πρόθυμοι να το κάνουν 

όταν είναι μέσα στο webex, αρκεί να τους αρέσει αυτό, δηλαδή να ζωγραφίσουν 

κάτι, να φτιάξουν κάτι […] Όσον αφορά τις δραστηριότητες που τους βάζω στο 

σπίτι αν ήταν κάτι πρακτικό, ναι, το κάνανε ας πούμε, κάνε αυτό το πείραμα (συν. 

12) 

Τους αρέσει να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί. Τους αρέσει. […] να πω κάντε εσείς 

οι δύο το πρώτο [ερώτημα], εσείς οι άλλοι αυτό, εσείς οι άλλοι αυτό, εσείς οι άλλοι 

αυτό, κλείνω το δικό μου μικρόφωνο και κουβεντιάστε το και βγάλτε το έξω, τους 

αρέσουν αυτά. Πάντα τους αρέσει η ομαδοσυνεργατική (συν. 13) 

Επιπλέον, η εξΑΕ έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τεχνολογικές 

δεξιότητες στα πλαίσια χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών σύγχρονα και ασύγχρονα, 

με την καθημερινή τους ενασχόληση: 

μπορέσαμε και φτάσαμε πολύ γρήγορα [στην απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων], 

γιατί τα παιδιά είναι αυτό που λέμε σφουγγάρια σε αυτές τις ηλικίες […]οι γνώσεις 

που πήραν από τους υπολογιστές εν τέλει μόνο καλό τους έκανε. Είναι εξέλιξη για 

αυτά τα παιδιά αυτό κι είναι και […] το να έχεις γνώση υπολογιστή θα σου 

χρειαστεί ό,τι και να κάνεις (συν. 5) 

Εξελίχθηκαν όμως και αυτά [ως προς τις τεχνολογικές δεξιότητες], και αυτό γιατί 

μετά κατά κόρον ασχολήθηκαν με αυτό. Είναι και τα παιχνίδια αντίστοιχα με τα 

οποία ασχολούνται τα ηλεκτρονικά (συν. 12) 

Αντίθετα, υπήρχαν παράγοντες που μείωσαν την επίδοση των μαθητών με ε.ε.α., όπως 

είναι η αδιαφορία για το μάθημα, η αδυναμία ελέγχου και επίβλεψης από γονείς και 

εκπαιδευτικούς, η ακύρωση των προαγωγικών εξετάσεων (ΥΠΑΙΘ, 2020ε). 

Παρατηρήθηκε ότι ο κυριότερος λόγος μείωσης της επίδοσης των μαθητών αποτέλεσε 

η αδιαφορία για την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως που όμως η πλειοψηφία 

των μαθητών αυτών είχαν την ίδια στάση και στη δια ζώσης: 
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πολλοί αδιάφοροι μαθητές που ήταν εξαρχής αδιάφοροι για το μάθημα δεν 

δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον δεν θέλουν ασκήσεις και δεν συμμετέχουν και 

καθόλου στη διαδικασία παρόλο που τους προσπαθούμε Δηλαδή να τους 

εμπλέκουμε και αυτούς (συν. 1) 

στην πλειοψηφία των μαθητών θεωρώ ότι  η απόδοσή τους έχει μειωθεί αρκετά 

επειδή δεν υπάρχει το σχολείο δεν είναι στο σχολείο να ξέρουν ότι θα τα ελέγξω 

κάθε φορά να μπορώ να ελέγξω ακριβώς τι κάνανε και τους ρωτάω σε κάθε 

μάθημα, οι μαθητές που κάνουνε ασκήσεις είναι λίγοι. (συν. 2) 

Και το γεγονός ότι είναι στο σπίτι τους και ίσως δεν υπάρχει ο έλεγχος από τους 

γονείς ή λείπουν οι γονείς στη δουλειά ας πούμε ή είναι μόνοι τους. Οπότε το 

εκμεταλλεύονται αυτό, […] δεν τους ενδιαφέρει το μάθημα, θέλουν απλά να 

πάρουν ένα απολυτήριο. […] Δεν θα έχουν και εξετάσεις, οπότε είναι και αυτός 

ένας λόγος ο οποίος δεν συμμετέχουν.[…] θεωρώ ότι ακαδημαϊκά υπάρχει μία 

κάμψη και ότι έχουνε δημιουργηθεί πάρα πολλά μαθησιακά κενά […] Και 

οφείλεται καθαρά στο γεγονός  ότι δεν παρακολουθούν τα περισσότερα 

παιδιά (συν. 11) 

οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν θα μετρήσουν στις 

απουσίες, ποιος ο λόγος να μπούνε [στο μάθημα εξΑ] (συν. 14) 

Παρόλη την προσπάθειά τους για ενεργή συμμετοχή, οι μαθητές φαίνεται πως 

έχουν κουραστεί από την πολύμηνη παραμονή τους στην εξΑΕ και 

παρουσιάζουν κάμψη στην επίδοσή τους: 

νιώθουνε και τα παιδιά μία κούραση, αλλά η συμμετοχή από εκείνους που ήτανε 

αρκετά δυναμική και πριν κλείσουν τα σχολεία έχει παραμείνει. Βέβαια υπάρχουν 

και μεμονωμένα περιστατικά μαθητών, οι οποίοι δείχνουν ότι όλο αυτό τους έχει 

κουράσει πάρα πολύ  και απλά συνδέονται μόνο και μόνο για να συνδεθούν, δεν 

παρακολουθούν καθόλου το μάθημα (συν. 1) 

έχουν βαρεθεί πάρα πολύ τα παιδιά θεωρώ όλα τα παιδιά όχι μόνο τα παιδιά του 

Τμήματος ένταξης… πλέον δεν παρακολουθούν ή απλά έχουν αφήσει ανοιχτό το 

κινητό και μπορούν να κάνουν ο,τιδήποτε άλλο (συν. 2) 

Ίσως η πτώση της απόδοσής τους να είχε αποφευχθεί εάν το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό ήταν πλουσιότερο: 
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θα μπορούσαν τα παιδιά να ήταν καλύτερα εφόσον υπήρχε καλύτερο υλικό και ήταν 

συγκεντρωμένα τα παιδιά, γιατί στο σχολείο με βλέπουν και  οι κινήσεις του 

σώματος που τα βοηθάει (συν. 2) 

Τέλος, η πτώση της ακαδημαϊκής επίδοσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 

επακριβώς για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, διότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν 

να γνωρίζουν τις μαθησιακές ανάγκες τους μέσω της εξΑΕ και συνεπώς τα 

μαθησιακά τους κενά: 

παρουσίασαν πτώση, αυτά που ήθελες να τα βοηθήσεις λίγο παραπάνω είχαν 

πτώση και δεν ξέρεις και τι κενά θα […] καλύψουμε όταν ανοίξουμε, από πού να 

αρχίσεις, που για τον καθένα ας πούμε να κάνεις κάτι άλλο (συν. 9) 

Κοινωνικός- ψυχολογικός τομέας 

Η κοινωνικοποίηση των μαθητών με ε.ε.α. είναι μία πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τόσο στη δια ζώσης όσο στην εξΑΕ. Οι μαθητές με 

ε.ε.α. χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη στην ανάπτυξη κοινωνικών και 

συμπεριφορικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και 

να είναι παραγωγικοί (Αγγελίδης, 2019· Στασινός, 2020· Χατζησωτηρίου & 

Αγγελίδης, 2018· Χριστίδου, & Χριστίδου, 2018). Φαίνεται πως η εξΑΕ καλλιέργησε 

αρνητικά συναισθήματα στους μαθητές, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στον άξονα της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης παραπάνω, ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών 

στην πλειοψηφία τους εκμηδενίστηκαν (Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδ,α 2020). 

Για την αποφυγή επανάληψης, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται 

ενδεικτικά στα παρακάτω αποσπάσματα: 

τα παιδιά δεν είναι να μάθουνε μόνο πέντε πράγματα… [αλλά] να 

κοινωνικοποιηθούν, […], να τα γνωρίσεις, να σου μιλήσουν, να έχουν επαφές 

μεταξύ τους, κάτι το οποίο έχει χαθεί τελείως […] ψυχολογικά και κοινωνικά [η 

εξΑΕ] τα έχει καταστρέψει (συν. 2) 

και οι δυο στο φάσμα οι μαθητές μου, είναι αρκετά έχει αρκετά άγχη όσο αφορά τη 

συναναστροφή και την κοινωνικότητα, οπότε το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης τους 

πήγε αρκετά  πίσω γιατί προσπαθούσαμε λίγο να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι 

,το πώς συμπεριφερόμαστε ,το αν μας ενδιαφέρουν  πολύ οι άλλοι, ποιοι είναι οι 

άλλοι που μας ενδιαφέρουν,  
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Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η απομόνωση των μαθητών ήταν επιθυμητή 

από τους ίδιους, καθώς τους έκανε να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς και ήρεμους, 

λιγότερο αγχωμένους, γεγονός που τους ευνόησε ακαδημαϊκά: 

Κάποια άλλα παιδιά ίσως νιώθουν πιο ασφαλείς λόγω του ότι δεν αναγκάζονται 

να έρθουν σε επαφή με κόσμο, γιατί σε κάποια σύνδρομα είναι αυτή η δυσκολία 

τους […] αυτό ίσως τους έχει φέρει σε μία θέση ασφαλείας ,ή σε μία θέση πιο 

σιγουριάς. Και χωρίς να τους προκαλεί τόσο άγχος. Και ένα άλλο που σίγουρα τους 

έχει αλαφρώσει, είναι το ότι δεν έχουνε την πίεση του ξυπνήματος, δεν πηγαίνουν 

κάπου είναι μέσα στο σπίτι τους, τους δημιουργεί πιο ηρεμία αυτό (συν. 10) 

[…] βολεμένος βέβαια, πολύ άνετος, για αυτό και «μπούσταρε» στα  ακαδημαϊκά 

του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι που τον ωφέλησε εν τέλει κοινωνικά 

(συν. 7) 

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολικό περιβάλλον, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη για μία οργανωμένη δομή μάθησης που τους επιτρέπει να 

βρίσκονται μαζί με τους συμμαθητές τους και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις 

(Αγγελίδης, 2019· Καρράς, 2014· Στασινός, 2020, Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 

2014): 

 […] ένα παιδάκι, το οποίο είναι και στο φάσμα του αυτισμού […] δυσκολεύεται 

λίγο με την κοινωνικοποίηση του. Διαμαρτύρεται συνεχώς ότι θέλει να έρθει στο 

σχολείο, γιατί αισθάνεται πάρα πολύ μόνος […] Προφανώς δεν έχει φίλους να 

βρίσκεται το απόγευμα. Δηλαδή το μόνο, το κοινωνικό πλαίσιο ας πούμε που 

μπορεί να ενταχθεί, είναι το σχολικό περιβάλλον […] (συν. 11) 

τους άφηνα το διάλειμμα. Δηλαδή δεν έκλειναν, έκλεινα απλά το δικό μου 

μικρόφωνο και τη δικιά μου κάμερα και τα άφηνα να κουβεντιάσουνε. Δηλαδή την 

έχουν ανάγκη την επικοινωνία τα παιδιά και ιδίως τα παιδιά που δεν είναι 

κοινωνικά, γιατί […] τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν φίλους (συν. 13) 

Σε μία πιο σπάνια αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα περίπτωση, οι μαθητές επηρεάστηκαν 

τόσο πολύ ψυχολογικά και κοινωνικά που υιοθέτησαν έναν νέο τρόπο ζωής, 

ενισχυμένο από καταθλιπτικά συναισθήματα και άρνηση για επιστροφή στην 

κανονικότητα και στο σχολικό περιβάλλον δια ζώσης: 
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πέρασαν διάφορα στάδια… στην αρχή χάρηκαν με το που έκλεισαν τα σχολεία […] 

ήταν η καλύτερή τους. πέρασε αυτό το στάδιο… μετά από ένα σημείο και πέρα 

άρχισαν να βαριούνται, μετά άλλα άρχισαν να τους επηρεάζει συναισθηματικά, 

αλλά πάχυναν, αλλά έπεφταν σε μελαγχολία, πολλά διάφορα συναισθήματα 

αρνητικά. Φέτος […] με το που έκλεισε στην αρχή τους άρεσε πάλι για πολύ λίγο 

όμως… τους επηρεάζει πάρα πολύ συναισθηματικά και εκφράζουν καταθλιπτικά 

συναισθήματα […] είναι η πρώτη φορά που τους ρωτάω «παιδιά θέλετε να 

ανοίξουν τα σχολεία·» και δεν μου έχει πει ούτε ένα από τα 35 νομίζω πως «ναι, 

θέλω να ανοίξουν». Έχουν πέσει σε μία κατάσταση μαλθακή, σαν να έχουν 

παραιτηθεί σαν να έχουν συνηθίσει μία κατάσταση έτσι. τώρα περνάνε σε ένα νέο 

στάδιο το οποίο δεν μπορούσα να το προβλέψω […] συνήθισαν μία κατάσταση 

«μαλθακή», σε εισαγωγικά σε μία αποβλάκωση και όλα σχεδόν λένε «όχι, δεν 

θέλουμε να ανοίξει». […] βάλτωσαν, χωρίς να το καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι 

σε εισαγωγικά «αρρωστημένο» που βιώνουν. […] σαν να έχουν παραδοθεί εκεί 

πέρα […] (συν. 8) 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες φαίνεται πως μέσω της εξΑΕ οι μαθητές στην 

πλειοψηφία τους δε βελτιώθηκαν σημαντικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία, ενώ είχαν 

σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνικές και συμπεριφορικές τους δεξιότητες (Ράικου, 

Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020). Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες 

ξεπεράστηκαν με την πολύτιμη βοήθεια των γονέων, οι μαθητές κατάφεραν να 

συμμετέχουν ενεργά στο εκάστοτε μάθημα (Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 

2020· Trust & Whalen, 2020· Αναστασιάδης, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· 

Μανούσου, κ.ά., 2020) με εξαίρεση εκείνους που αδιαφορούσαν για την εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην δια ζώσης και έπειτα στην εξΑΕ. Είναι λοιπόν καθοριστική η 

υποστήριξη των μαθητών ολιστικά, για να έχουν κίνητρο να εξελίσσονται συνεχώς σε 

ένα ασφαλές κλίμα μάθησης και δημιουργίας (Αγγελίδης, 2019· Στασινός, 2020). 
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7.3 Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, ο ρόλος της ηγεσίας και ιδιαίτερα ο 

αναθεωρημένος ρόλος της στην εξΑΕ είναι πολύ σημαντικός για την 

αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου. Για την καλύτερη 

ανάλυση αυτού του θεματικού άξονα και του οικείου ερευνητικού ερωτήματος, καθώς 

και την ανάδειξη της σημαντικότητάς του, παρακάτω διαχωρίζονται τα 

χαρακτηριστικά του σχολικού ηγέτη, οι δεξιότητες και τα μοντέλα ηγεσίας, καθώς και 

οι ηγετικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο αυτό. 

 Χαρακτηριστικά σχολικού ηγέτη 

Όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται 

συνήθως στην διεύθυνση του σχολείου, για να περιγράψουν τη σχολική ηγεσία και το 

ρόλο της στο σχολικό συγκείμενο. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα χαρακτηριστικά με 

τα οποία η ηγεσία μπορεί να επηρεάζει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς φορείς στις 

αντιλήψεις και τα συναισθήματά τους (Blau & Presser, 2013· Chua & Chua, 2017· 

Jameson, 2013· Βάθης, κ.ά., 1999· Θεοφιλίδης, 2012· Πασιαρδής, 2014) κάνουν λόγο 

για τον βοηθητικό ρόλο του διευθυντή, που προσπαθεί συνεχώς να διευκολύνει και να 

καθοδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στην εξΑΕ που προέκυψαν 

πρωτόγνωρες προκλήσεις, διατηρώντας τις ισορροπίες (Avolio, Kahai & Dodge, 2000· 

Αβρααμίδου, 2020· Βρασίδας, 2020· Τάτσιου, 2020): 

μέσω των συνελεύσεων συζητάμε ό,τι μας απασχολεί, και υπάρχει πάντα ο 

διευθυντής του σχολείου, ο οποίος μας κατευθύνει και μας ενημερώνει για ό,τι 

χρειάζεται. (συν. 10) 

όσοι [εκπαιδευτικοί] δυσκολεύτηκαν τους έδωσε η ίδια η διευθύντρια κωδικούς 

[για το ΠΣΔ], γιατί υπήρχαν και δυο-τρεις που δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένοι 

[…] προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες τόσο στο όταν βρισκόμαστε δια 

ζώσης, όσο και στο όταν είμαστε εξ αποστάσεως (συν. 1) 

Ακόμη, ο διευθυντής για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος να 

υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να καλύπτει με καλή διάθεση τις ανάγκες τους 

(Chua & Chua, 2017· Αβρααμίδου, 2020· Βρασίδας, 2020): 

Η αλήθεια είναι ότι αν ζητούσα κάτι θα ήταν πολύ πρόθυμη να  βοηθήσει και να 

υποστηρίξει η διευθύντρια ο,τιδήποτε χρειάζεται (συν. 12) 
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η διεύθυνση πάντα έχει την καλή διάθεση και καλή θέληση να βοηθήσει (συν. 14) 

Να είναι δημοκρατικός, συνεργατικός και δεκτικός στην από κοινού λήψη αποφάσεων 

(Akram, 2020· Garcia, 2015· Ευαγγέλου & Μουλά, 2016· Θεοφιλίδης, 2012· 

Κιρκιγιάννη, 2011· Μουρίκη, 2016· Ντιγκμπασάνης, 2011· Πασιαρδής, 2014): 

εάν χρειαζόμουν τη βοήθεια του ή κάποια καθοδήγηση ή κάτι άλλο, ήταν ένας 

άνθρωπος πολύ δεκτικός σε αυτό, συνεργαστήκαμε δηλαδή πολύ καλά. (συν. 6) 

όλα όσα έγιναν [στην εξΑΕ] ήταν από κοινού, δηλαδή θα συγκαλούσε για 

παράδειγμα η διευθύντρια ένα σύλλογο και θα έλεγε […] αυτά είναι. (συν. 14) 

Δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την ευχέρεια να ρωτήσουμε πράγματα, να μας 

βοηθήσει σε κάτι (συν. 12) 

Να είναι ευέλικτος και να παίρνει αποφάσεις άμεσα για την αντιμετώπιση προκλήσεων, 

όπως ήταν η δόμηση της εξΑΕ και έπειτα να τις αξιολογεί (Garcia, 2015· Πασιαρδής, 

2012· Σαΐτης, 2008): 

Προσπαθείς όμως για κάτι καλύτερο και βγάζεις κάποια πράγματα, τα οποία 

πιστεύεις ότι θα λειτουργήσουν, γίνεσαι ευέλικτος. Ό,τι δεν φτιάχνει […] το λύνεις 

και βάζεις έναν εναλλακτικό τρόπο στη θέση του. (συν. 14) 

Να είναι οργανωτικός και να διαμορφώνει ένα κοινό όραμα- στόχο, που οι 

εκπαιδευτικοί ακολουθούν με δική τους επιθυμία (Lumby & Coleman, 2007· 

Αβρααμίδου, 2020· Βάθης, κ.ά., 1999· Βρασίδας, 2020· Ζιάκα, 2014· Θεοφιλίδης, 

2012· Μπουραντάς, 2002· Πασιαρδής, 2014· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018): 

ήταν από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που […] δόμησαν τόσο γρήγορα την 

ασύγχρονη […] ο διευθυντής μας είχε οργανώσει πολύ καλά ως προς αυτό το θέμα 

και λειτουργήσαμε ομαδικά ,όλοι μαζί (συν. 6) 

[…] ταίριαζε ο στόχος του καθενός με το στόχο του άλλου, ποτέ δεν υπήρξε 

αβεβαιότητα ή αδιαφορία. (συν. 3) 

υπήρχε μία κοινή γραμμή δηλαδή και στα δύο σχολεία που ήμουνα υπήρχε μία 

κοινή γραμμή. Το να κάνει ο καθένας μόνος του αυθαίρετα  πράγματα νομίζω δεν 

είναι και σωστό. Εκεί χάνεται και ο ρόλος του διευθυντή. (συν. 14) 
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Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που οι σχολικοί ηγέτες ήταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, 

διότι αναδείχθηκαν από τους υπόλοιπους για την προσφορά τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της εξ αποστάσεως, εμπνέοντάς τους εμπιστοσύνη, ενώ η διεύθυνση του 

σχολείου είχε περιορισμένο ρόλο ή τους έδινε την αυτονομία να δράσουν ανεξάρτητα 

από εκείνη (Αγγελίδης, 2019· Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2013· Σαΐτης, 2005). 

Η διεύθυνση […] πέραν του  να ορίσει την ομάδα [τεχνικής υποστήριξης] και να 

την οργανώσει, […] δεν έχει κάποια άλλη ευθύνη. (συν. 7) 

το θετικό της διεύθυνσης είναι ότι μας δίνει αρκετή αυτονομία […] όπως λέμε και 

στη συμπερίληψη […] στην ένταξη ηγέτης μπορεί να είναι η Κωνσταντίνα ας πούμε 

η φιλόλογος που έχει πολλά χρόνια στο σχολείο […] (συν. 8) 

Ο πληροφορικός τους βοηθάει πάρα πολύ [στην επιμόρφωση για τη χρήση της 

εξΑΕ], αλλά και αυτός με δική του πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν είναι απόφαση της 

διεύθυνσης να γίνει κάποια ενημέρωση (συν. 11) 

Φαίνεται λοιπόν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ότι είναι απαραίτητη η 

παρουσία μιας ηγετικής φυσιογνωμίας στο σχολείο, που αφενός θα επηρεάζει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και αφετέρου θα το κατευθύνει στην συνολική βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του. (Beare, Coldwell & Milikan, 1989· Leithwood, κ.ά., 2004· 

Βαρδιαμπάση, 2017· Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014· Βρασίδας, 2020· Ευαγγέλου 

& Μουλά, 2016· Πασιαρδής, 2014· Σαΐτης, 2005· Σπανός, 2014) 

 Δεξιότητες και ηγετικά μοντέλα 

Όσο αφορά τις δεξιότητες του ηγέτη στο σχολείο, αυτές αφορούν τις ικανότητές 

του να διοικεί και να διαμορφώνει ένα ευνοϊκό κλίμα, για να εφαρμόζει ηγετικές 

πρακτικές (Pietsch & Tulowitzki, 2017· Σπανός, 2014), οι οποίες αναλύονται 

εκτενέστερα στον επόμενο θεματικό άξονα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, οι διευθύνσεις των σχολείων στην πλειοψηφία τους προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας, στο οποίο οι καθηγητές έχουν 

την ελευθερία να πάρουν πρωτοβουλίες για την βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Zembylas, 2010): 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, ήταν ο καθένας ελεύθερος να αναρτήσει ό,τι θέλει, να 

ακολουθήσει ο,τιδήποτε  θεωρεί ότι θα του φανεί χρήσιμο […] (συν. 6) 
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[οι εκπαιδευτικοί] στην ένταξη προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και να έχουμε μία 

κοινή γραμμή. […] όταν μου δίνει [η διεύθυνση] εμένα την αυτονομία, επειδή 

υπάρχει ανάγκη από ένα μαθητή να του κάνω τρεις συνεχόμενες ώρες ή να του 

κάνω κάθε μέρα, μια εβδομάδα πέντε ώρες είναι πολύ θετικό (συν. 8) 

Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι διευθύνσεις μένουν αμέτοχες στη λήψη 

αποφάσεων, στην επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών (Μουρίκη, 2016· Σαΐτης, 2005· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018): 

η διοίκηση ενός σχολείου είναι κάτι ζωντανό,  κάτι που τρέχει, δημιουργούνται 

θέματα είναι η ύλη, είναι οι απουσίες, είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται 

από τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών. (συν. 13) 

αν δω ότι χρειάζομαι κάτι […] γνωρίζω ότι με το που θα τους καλέσω σίγουρα θα  

ανταποκριθούν και θα με βοηθήσουν άμεσα […] είχε τύχει ένας μαθητής να πέσει 

θύμα bullying ε τότε  εντάξει η διεύθυνση ανταποκρίθηκε άμεσα μάλιστα έγινε και 

σύλλογος στο σχολείο και συζητήσαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το ζήτημα. 

(συν. 1) 

Ακόμη, οι διευθύνσεις θέτουν ξεκάθαρους στόχους και επιβλέπουν συνεχώς την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Pietsch & Tulowitzki, 2017): 

Ο διευθυντής ήταν ξεκάθαρος ότι θέλει να μη χαθεί η επαφή με τα παιδιά, ότι τα 

παιδιά μας χρειάζονται πρώτα από όλα ως ενήλικες δασκάλους ,που θέλουν να 

συζητήσουν το οτιδήποτε κι ακόμη και να περνάει η ώρα τους .Και  δευτερευόντως 

το εκπαιδευτικό κομμάτι (συν. 6) 

στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο το […] κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν ήτανε 

εγγεγραμμένοι […] μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όλοι μας έχουμε άνεση στο να 

συνδεθούμε (συν. 1) 

Ενημερώνουν και ενημερώνονται άμεσα για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις, 

αναπτύσσοντας επικοινωνιακές δεξιότητες: 

πάντα είμαστε όλοι  ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, πάντα 

δηλαδή [η διεύθυνση] προσπαθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις […] την 

ενημερώνουμε πάντα όταν βλέπουμε κάτι […] περίεργο… αν κάποιος δηλαδή 

μαθητής δεν συνδέεται τακτικά ή αν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (συν. 1) 
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Σημαντικό στοιχείο στην μετασχηματιστική ηγεσία είναι η διαμόρφωση ενός θετικού 

κλίματος στο σχολείο. Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων των 

σχολείων για τη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας και ενσυναίσθησης ήταν 

αξιοσημείωτη στην εξΑΕ, παρόλα τα προβλήματα και την ψυχολογική πίεση που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν (Ιωακειμίδου κ.ά., 2021),. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 

Είναι συνεργατικό [το κλίμα], όπως ήτανε [και στη δια ζώσης], δεν 

αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα (συν. 2) 

Πήρα πρωτοβουλίες […] μου ζητούσαν πάντοτε συμβουλή βοήθεια για το πώς να 

διαχειριστούν καταστάσεις οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν εχθρικό το κλίμα […] 

υπήρχε συνεργασία και ομαδικότητα (συν. 3) 

[…] είναι όλοι με κατανόηση, όλοι καταλαβαίνουνε τις δυσκολίες, όλοι 

προσπαθούν να συνδράμουν τα παιδιά με τον όποιο τρόπο. (συν. 10) 

Ένα τέτοιο θετικό κλίμα, ευνοεί την ανάπτυξη δημοκρατικών αξιών, όπως του 

σεβασμού και της αλληλοϋποστήριξης (Hajisoteriou, & Angelides, 2016· Ιωακειμίδου 

κ.ά., 2021): 

υπήρχε μία συνεργασία ανταλλαγή απόψεων σεβασμός προς τις αντίθετες απόψεις 

αυτό διατηρήθηκε και στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης (συν. 3) 

[…] ό,τι υπήρχε και πριν δηλαδή στη διά ζώσης, λειτουργεί και στην εξ 

αποστάσεως. Ήταν συνέχεια δίπλα μας (συν. 14) 

[…] προσπάθεια να διατηρηθεί ένα κλίμα και να δοθεί ψυχολογική υποστήριξη 

από όλους σε όλους καθ’ όλη τη διάρκεια  (συν. 5) 

Την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ παλιών και νέων εκπαιδευτικών και 

την ενθάρρυνσή τους (Αγγελίδης, 2019· Καρακάτσιος & Καραμήτρου, 2010): 

δουλεύανε μαζί χρόνια και γνωρίζονταν ο ένας με τον άλλον και δεν είχανε… 

είχανε σχέσεις μεταξύ τους. Και ήταν επίσης ανοιχτοί και στο καινούργιο .Δηλαδή 

σε μένα που πήγα πρώτη χρονιά (συν. 3) 

Από τη διεύθυνση υπήρχε μία πολύ μεγάλη ενθάρρυνση και ένα πολύ μεγάλο 

μπράβο προς όλους (συν. 6) 
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Αντιθέτως, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βίωσαν μία απότομη αλλαγή στο σχολικό 

κλίμα που διαμορφώθηκε στην εξΑΕ, το οποίο χαρακτήρισαν ως «ρομποτικό», «όχι 

ανθρώπινο», «ψυχρό», «απωθητικό» κτλ, επηρεάζοντας την επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

ένα απρόσωπο ψυχρό απόμακρο αντικείμενο είναι για να […] πούμε ότι κάποιος 

παραδίδει κάτι σε κάποιους […] είναι μόνοι τους […] αυτό δεν είναι καλό κλίμα 

χωρίς να φταίει κάποιος συγκεκριμένος. (συν. 4) 

είμαστε όλοι πολύ μόνοι, νομίζω σε αυτό το κομμάτι, […] δεν υπάρχει υποστήριξη, 

διότι  ο καθένας το οργανώνει  έτσι όπως καταλαβαίνει […] νιώθω ότι όλα 

λειτουργούν πολύ ρομποτικά […]. Δεν είναι ανθρώπινο σίγουρα. (συν. 7) 

Μάλιστα, υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες θα λέγαμε ότι αυτή η αλλαγή στο 

σχολικό κλίμα, μετέτρεψε το ηγετικό μοντέλο σε αυταρχικό, στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, για να μην προκαλέσουν τις 

αντιδράσεις των συναδέλφων ή της διεύθυνσης του σχολείου (Ράικου, 

Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020· Σαΐτης, 2005· Ντιγκμπασάνης, 2011· Μουρίκη, 

2016). Ίσως αυτό να αποτέλεσε απόρροια της ψυχολογικής πίεσης που επικρατεί 

γενικότερα λόγω πανδημίας και την ξαφνική διακοπή της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

τους: 

φέτος δηλαδή εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη […]και αυτός ο αποσυντονισμός, 

ένιωσα και εγώ πολύ πιεσμένη. […] φοβόμουν ας πούμε να πω του διευθυντή, λέω 

να του στείλω τώρα μήνυμα ή πιο βράδυ […] ένιωθα αμήχανα με τη στάση αυτή 

[…] είναι κι ένας λόγος που εγώ θα φύγω από το σχολείο […]ήταν μία δύσκολη 

χρονιά. […] δεν μπορεί ούτε ο καθένας να εκφραστεί, να πει τη γνώμη του. […] 

Μας δίχασε πολύ αυτός ο κορονοϊός. (συν. 9) 

Και υπήρχε εκείνη την εποχή πολύ αρνητικό κλίμα γύρω από την εξ αποστάσεως 

λόγω του ότι ήθελαν να την εντάξουν και μέσα στην τάξη, οπότε και εγώ που ήθελα 

και μου αρέσει αυτό, […] άμα το έλεγα θα με τρώγανε ζωντανή […] όλοι 

επιζητούμε την επαφή είτε με συναδέλφους είτε με παιδιά ,όλοι θέλουμε να μιλάμε 

[...] (συν. 6) 

Σε άλλες περιπτώσεις, η διεύθυνση του σχολείου ακολούθησε ένα περισσότερο 

εξουσιοδοτικό μοντέλο ηγεσίας στο οποίο είχε περιορισμένο ρόλο και τυπική 
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επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και ίσως έθεσε με αυτόν τον τρόπο την 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτική διαδικασία σε κίνδυνο (Σταύρου, 2019): 

δεν ξέρω κάτι που να έχει δοθεί σαν γραμμή από το σχολείο για προβλήματα  ας 

πούμε για κάτι που αφορά την τηλεκπαίδευση […] η μόνη [ενημέρωση] που μου 

ήρθε κάποια στιγμή στην αρχή ήταν πώς χρησιμοποιούμε την e-class· οδηγίες 

δηλαδή, κάποιες αυτοματοποιημένες (συν. 4) 

Δεν ανέπτυσσε κοινούς στόχους για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εξΑΕ: 

είναι  θέμα του κάθε καθηγητή το τί θα κάνει, δηλαδή δεν μας ελέγχουν ως προς 

τους διδακτικούς μας στόχους (συν. 11) 

Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο πιο οργανωμένο πλάνο ή τουλάχιστον δεν έπεσε στη 

δική μου αντίληψη κάτι τέτοιο. (συν. 7) 

Οι συμμετέχοντες φαίνεται να δικαιολογούν τη στάση των διευθύνσεων ως προς την 

ατυχή τους αντιμετώπιση και οργάνωση στην εξΑΕ κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου 

προετοιμασίας και των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την 

πανδημία: 

δεν έχει γίνει π.χ. να μάθουμε στα παιδιά έτσι μπαίνουμε στο webex. Ίσως φταίει 

το ότι ξαφνικά μία Παρασκευή μας είπανε τηλεκπαίδευση (συν. 11) 

Δεν υπήρχε κάτι αρχικά σχετικά με την επιμόρφωση ούτε των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, γιατί εντάξει την πρώτη φορά που κλείσαμε ήταν και λίγο απότομα, 

ήταν πολύ ξαφνικό, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι… (συν. 14) 

Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε τη 

βελτίωση του κλίματος από την δια ζώσης στην εξΑΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

όπου αυτό ήταν θετικό δια ζώσης και διατηρήθηκε με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών 

και της διεύθυνσης του σχολείου στην εξΑΕ. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές των ίδιων 

διαμορφώθηκαν με ανάλογο τρόπο, ομοίως εφαρμόστηκε το αντίστοιχο ηγετικό 

μοντέλο, κάνοντας εμφανή τη σύνδεση μεταξύ τους και την επιρροή του σχολικού 

κλίματος στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Ηγετικές πρακτικές στην εξΑΕ 

Οι ηγετικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κυρίως από τις διευθύνσεις των 

σχολείων αφορούσαν τον τρόπο οργάνωσης της εξΑΕ με την ανάθεση καθηκόντων στο 
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εκπαιδευτικό προσωπικό, την επικοινωνία με τους ίδιους, αλλά και εξωτερικούς 

φορείς, τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν και την διαμόρφωση μίας 

κοινής εκπαιδευτικής γραμμής, που περιλαμβάνει κοινωνικούς και διδακτικούς 

στόχους (Akram, 2020· Garcia, 2015· Malhotra, 2007· Hadgithoma- Garstka, 2011· 

Ευαγγέλου & Μουλά, 2016· Μπουραντάς, 2002,· Theoharis, 2007). 

Ως προς τη δόμηση της εξΑΕ, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η διεύθυνση των 

σχολείων, τους ανέθετε διοικητικά καθήκοντα, ώστε να εμπλέκονται και να βοηθούν 

ενεργά στην διεκπεραίωση του σχολικού προγράμματος και της γραφειοκρατίας: 

[…] Έγινα σαν γραμματέας και μου έλεγε ο υποδιευθυντής μη σηκώνεις άλλα 

τηλέφωνα, γιατί και αυτοί είχαν λίγες ώρες που τους έμεναν και πολλά πράγματα 

να διαχειριστούν (συν. 9) 

Έχω αναλάβει το πρόγραμμα του σχολείου, να βγάζω το ωρολόγιο πρόγραμμα 

δηλαδή με μία συνάδελφο, οπότε πολύ συχνά μιλάμε [με την διεύθυνση] (συν. 13) 

Ακόμη, για τον καλύτερο έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των τμημάτων ορίστηκαν από 

την εκάστοτε διεύθυνση ομάδες υπεύθυνων καθηγητών για την αντιμετώπιση τεχνικών 

ζητημάτων, οι οποίες συνήθως αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής: 

είχαν χωριστεί οι μισοί συνάδελφοι στον  ένα IΤ κι οι άλλοι μισοί στον άλλο ΙΤ και 

οποιοδήποτε [τεχνικό] πρόβλημα υπήρχε, επικοινωνούσαμε απευθείας με τους 

κομπιουτεράδες που λέμε και λυνόταν κατευθείαν το θέμα. […] ήταν πολύ 

στοχευμένο κι είχαμε και πολύ καλούς συναδέλφους (συν. 6) 

στο πώς το χρησιμοποιούμε τώρα και στο τί προβλήματα έχουμε ενδεχομένως με 

την πλατφόρμα και τα λοιπά, η κάθε σχολική μονάδα έχει κάποιους εκπαιδευτικούς 

που έχει ορίσει, στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς αν αντιμετωπίσεις κάποιο 

πρόβλημα (συν. 7) 

Άλλες ομάδες εκπαιδευτικών ήταν υπεύθυνες για την ενημέρωση της διεύθυνσης σε 

προβλήματα στο πλαίσιο των μαθητών, όπως για την συνεχή και αδικαιολόγητη 

απουσία τους από την εξΑΕ: 

το σχέδιο δράσης αφορά κυρίως το πώς θα χειριζόμαστε τεχνικά προβλήματα και 

το τι θα γίνεται με τις απουσίες των παιδιών που έχουν τεχνικά προβλήματα, και 

πώς αντιμετωπίζονται περιστατικά, γιατί έχουμε κάποιους ταραξίες (συν. 11) 
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υπάρχει ο υπεύθυνος τμήματος και όταν δούμε ότι ένα παιδί κάνει δυο τρεις 

απουσίες συνεχόμενες ενημερώνουμε απευθείας τους γονείς του (συν. 13) 

Βασικός ρόλος της ηγεσίας και ιδιαίτερα στην εξΑΕ είναι η διατήρηση της συχνής 

επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων σχολικών φορέων, διότι η απουσία της 

φυσικής παρουσίας την κάνει εξ ορισμού δυσκολότερη. Σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς η γόνιμη επικοινωνία επιτεύχθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις 

μεταξύ των ίδιων και της διεύθυνσης μέσα από συλλόγους διδασκόντων και 

συνεργατικές δράσεις: 

από την αρχή που έγινε ο πρώτος σύλλογος προσπαθούσαμε όλοι οι καθηγητές να 

σκεφτούμε πού θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες και πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν 

.Οπότε υπήρχε κοινό σχέδιο δράσης από όλους τους καθηγητές ακόμα και αν 

κάποιος μπορεί να έλειπε από το Σύλλογο ή να μην το κατάλαβε, αυτό ,μιλούσαμε 

και καθηγητές όλοι μεταξύ μας οπότε βοηθούσε πάρα πολύ κι ο ένας τον άλλον 

(συν. 5) 

έχει αναπτυχθεί συνεργατική  διάθεση , οι καθηγητές της ένταξης όπως και με την 

ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό λέμε για τα παιδιά και συζητάμε. (συν. 8) 

Η τακτική αυτή ενεργοποίησε μικρές κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών, 

που ομαδοσυνεργατικά ήταν σε θέση να επιλύουν προβλήματα άμεσα, όπως την 

ενδεχόμενη ανεπάρκεια των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους, ενισχύοντας το 

ρόλο τους στην εξΑΕ (Glessner & Johnson, 2020· Trust & Whalen, 2020). 

Γενικότερα όμως όταν υπάρχουν έτσι μικρό προβληματάκια μπορούμε να το 

λύσουμε με ένα μήνυμα, Αν δεν λυθεί […] Τηλέφωνο στο σχολείο και κάποιος θα 

ξέρει να μας απαντήσει. […] αν είναι πιο σοβαρό θα κάνουμε ένα σύλλογο, θα 

πούμε παιδιά έχει προκύψει αυτό, θα κάνουμε σύλλογο αύριο την τάδε ώρα (συν. 

14) 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας της διεύθυνσης με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φαίνεται 

πως συχνά προτείνονταν και προωθούνταν επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωνε η 

ίδια ή άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς, τα οποία ενθάρρυναν τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και την διάθεσή τους να βελτιωθούν στην εξΑΕ (Parmigianni e.t., 2020· 

Glessner & Johnson, 2020· Niemi & Kousa, 2020· Αβρααμίδου, 2020· Γιασιράνη & 

Σοφό, 2020): 
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είχαμε κάνει ένα σύλλογο που μας είχανε μιλήσει οι καθηγητές που ξέρανε πώς 

χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες, να μας εξηγήσουν πώς λειτουργεί η κάθε 

πλατφόρμα (συν. 2) 

Βέβαια ο διευθυντής μας ήταν πολύ δεκτικός και επέμενε κιόλας στο να 

παρακολουθούμε το οποιοδήποτε σεμινάριο των προϊσταμένων μας (συν. 6) 

[η διεύθυνση] μας προώθησε κάποια mail με κάποια σεμινάρια, τα οποία 

διοργανώνονται νομίζω από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στα 

οποία μπορούν να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί για να επιμορφωθούν πάνω στο 

κομμάτι της εξ αποστάσεως (συν. 7) 

Επιπρόσθετα σε αυτά, σημαντική ήταν η συνεισφορά των γονέων στην εξΑΕ, με τους 

οποίους η διεύθυνση επιχείρησε να κρατήσει τις απαραίτητες επαφές, για την ομαλή 

διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενημέρωσή τους σχετικά με την 

πορεία των παιδιών τους (Parmigianni e.t., 2020· Glessner & Johnson, 2020· Ryan, 

2006· Ζιάκα, 2014): 

αν προκύψει κάτι ενδιάμεσα και επικοινωνήσουν οι ίδιοι οι γονείς των μαθητών η 

διεύθυνση από ότι  έχω δει πάντα ανταποκρίνεται (συν. 1) 

[…] όταν δούμε ότι ένα παιδί κάνει δυο τρεις απουσίες συνεχόμενες ενημερώνουμε 

απευθείας τους γονείς του (συν. 13) 

Ακόμη, η διεύθυνση διατήρησε επαφές με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς, και 

άλλα σχολεία, για την καλύτερη οργάνωση της εξΑΕ, την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων και την έγκυρη ενημέρωσή της σχετικά με τις ε.ε.α. των μαθητών: 

στο τέλος της χρονιάς από ό,τι γνωρίζω ενημερώνονται και η διεύθυνση και οι 

γονείς και τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων του παιδιού από τα Κ.Ε.Σ.Υ. για 

το αν προέκυψε […] κάποιο άλλο πρόβλημα στο παιδί […] Έτυχε η διεύθυνση 

εκείνου του σχολείου μου να επικοινωνήσει με 2-3 κοντινά σχολεία στο δικό μου 

μιας και είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους και σαν και σε προσωπικό επίπεδο και 

σαν […] όλο το σύνολο ας πούμε των καθηγητών (συν. 1) 

Κυρίως γίνεται ως προς το πρόγραμμα που πρέπει να διαμορφώσουν για μας τις 

παράλληλες εκεί υπάρχει επικοινωνία των σχολείων (συν. 10) 
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Τέλος, όσο αφορά την διαχείριση των διδακτικών και κοινωνικών στόχων, συνήθως η 

διεύθυνση του σχολείου έδινε μία κοινή γραμμή για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

αναλυτικού προγράμματος στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τον απαραίτητο 

τεχνολογικό εξοπλισμό στους ίδιους ή στους μαθητές στις περιπτώσεις όπου ήταν 

ελλιπής, ενώ δεν παρέλειπε να τονίζει τη σημασία διατήρησης της επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών τους: 

στο αναλυτικό πρόγραμμα τώρα δόθηκε μεγάλη πίεση στην στο να προχωράμε την 

ύλη […] και από τη διεύθυνση και από το κράτος […] το να καταφέρει να μπουν 

όλα τα παιδιά, να τους παρέχεται ένα laptop, ένα tablet ακόμα και το ίντερνετ, 

μίλησαν με κοινωνικές υπηρεσίες με το δήμο (συν. 5) 

ως προς την κοινωνική πτυχή η διευθύντρια μας προσπαθεί αρκετά, είναι η 

αλήθεια… Έχουν κάνει και καλοί συνάδελφοί κάποιες δραστηριότητες, μας 

στέλνουν ας πούμε ενημερωτικά υλικά, πώς μπορούμε να κάνουμε κι άλλα 

πράγματα πέρα από το μάθημα, […] π.χ. […] κάποια κουίζ στα πλαίσια παιχνιδιού 

(συν. 11) 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς λοιπόν, φαίνεται πως πέρα από ορισμένες 

ηγετικές δράσεις των ίδιων, πρωταγωνιστικό ηγετικό ρόλο είχαν οι διευθύνσεις των 

σχολείων (Αγγελίδης, 2019· Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2013· Σαΐτης, 2005). Βασικό 

σημείο στον θεματικό άξονα είναι η επικοινωνία της διεύθυνσης του σχολείου, η οποία 

κατά την πλειοψηφία της ήταν τυπική και συνάμα ενημερωμένη για τα τρέχοντα 

ζητήματα (Μουρίκη, 2016· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018), όπως επίσης το κλίμα 

που αναδομήθηκε στην εξΑΕ ήταν κατά κόρον απωθητικό και ρομποτικό (Ράικου, 

Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020). Επίσης, η απουσία του μετασχηματιστικού 

μοντέλου είναι εμφανής, παρά τις προσπάθειες ορισμένων σχολείων να το 

υιοθετήσουν, καθώς λόγω του περιορισμένου χρόνου σχεδιασμού των κατάλληλων 

ηγετικών πρακτικών, το σχολείο δεν βελτιώθηκε στην εξΑΕ (Zembylas, 2010).  
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7.4 Παράγοντες που διαμόρφωσαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας η εμπειρία τους στην 

εξΑΕ διαμορφώθηκε από τις συνθήκες εργασίας τους, τα συναισθήματα τα οποία 

βίωσαν, την επαγγελματική τους ικανοποίηση και απόδοση σε σύγκριση με την δια 

ζώσης. Οι παράγοντες αυτοί ήταν οι πιο σημαντικοί για την αποτύπωση της γενικής 

εικόνας των εκπαιδευτικών ως προς την εξΑΕ και απαντούν στο ερευνητικό ερώτημα 

σχετικά με την εμπειρία τους, καθώς φαίνεται πως καταλήγουν στην μερική ή ολική 

απόρριψή της ως βασική μέθοδο διδασκαλίας. 

 Η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την εξΑΕ 

Συνθήκες εργασίας 

Όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας κατά την εξΑΕ, αυτές έχουν ήδη αναλυθεί 

σε προηγούμενους θεματικούς άξονες των ερευνητικών ερωτημάτων, όπως είναι η 

τεχνολογική τους ετοιμότητα, η ανταπόκριση των μαθητών τους και οι σχέσεις με την 

σχολική ηγεσία- διεύθυνση του σχολείου. Για αποφυγή επανάληψης των παραπάνω 

στοιχείων, ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής αποσπάσματα από την εξέλιξη των 

τεχνολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και την διαθεσιμότητα του αντίστοιχου 

εξοπλισμού: 

από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα άμα πω τις διαφορές είναι τεράστιες, γιατί πλέον 

έχω μάθει πώς να  χειρίζομαι τις πλατφόρμες (συν. 2) 

[…] θα έλεγα λοιπόν ότι [οι συνάδελφοι] μας προετοίμασαν αρκετά καλά και δεν 

βρήκα δυσκολία και θεωρώ ότι είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο (συν. 3) 

 […] ήξερα κάποια πράγματα από πριν, ο υπάρχων εξοπλισμός μου επαρκούσε για 

αυτό που ήθελα να κάνω […]το budget είναι πολύ περιορισμένο από άποψη 

υπουργείου ,συνεπώς με ό,τι είχαμε δουλέψαμε, ας πούμε, κάπως έτσι.. (συν. 6) 

Αναμφίβολα, οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών εξαρτήθηκαν από την 

αποδοτικότητα και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εξΑΕ, όπως αναλύθηκαν 

σε προηγούμενο κεφάλαιο και στην πλειοψηφία τους δυσχέραιναν το έργο τους. 

Ενδεικτικά: 

[…] κάποιοι δεν διέθεταν laptop ή τουλάχιστον υπήρχε laptop στο σπίτι τους απλά 

εκείνη την ώρα ή το χρησιμοποιούσαν τα μεγαλύτερα αδέρφια τους ή οι γονείς τους 

για άλλες υποχρεώσεις. (συν. 1) 
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στην πλειοψηφία των μαθητών θεωρώ ότι  η απόδοσή τους έχει μειωθεί αρκετά 

επειδή […] δεν είναι στο σχολείο να ξέρουν ότι θα τα ελέγξω κάθε φορά […] οι 

μαθητές που κάνουνε ασκήσεις είναι λίγοι. (συν. 2) 

Τα παιδιά που ήταν μοναχικά έχουν κλειστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους, 

δυστυχώς, έχουνε χαθεί από τις παρέες τους (συν. 10) 

Σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών εργασίας αποτέλεσε η 

υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου στο ρόλο του σχολικού ηγέτη, 

διατηρώντας τις ισορροπίες σε ένα κλίμα επικοινωνίας, παρόλο το απρόσωπο κλίμα 

που προκλήθηκε από την εξΑΕ (Hajisoteriou, & Angelides, 2016· Αγγελίδης, 2019·  

Ιωακειμίδου κ.ά., 2021· Καρακάτσιος & Καραμήτρου, 2010): 

γενικά στο σχολείο υπήρχε μία συνεργασία ανταλλαγή απόψεων σεβασμός προς τις 

αντίθετες απόψεις αυτό διατηρήθηκε και στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, αυτό 

(συν. 3) 

Είναι πιο απρόσωπη η επικοινωνία μας τώρα είναι η αλήθεια. Δηλαδή η 

επικοινωνία μας είναι καθαρά μέσω mail και οι σύλλογοι γίνονται μέσω webex και 

δεν είναι και τόσο συχνοί όσο όταν ήμασταν στο σχολείο. (συν. 11) 

Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκαν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για 

τη βελτίωση της υλοποίησης της εξΑΕ και την αλληλοϋποστήριξή τους: 

έχω την τύχη φέτος να έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες είχαν κρατήσει την ίδια 

[υποστηρικτική] στάση και θεωρώ ότι αυτή η στάση βοηθούσε πάρα πολύ τα παιδιά 

αλλά και τους ίδιους τους γονείς (συν. 5) 

όταν προκύπτει ένα πρόβλημα έχουμε μία ομάδα οι εκπαιδευτικοί το κάθε σχολείο, 

έχει μία ομάδα στο Viber και λέει έχω αυτό το πρόβλημα. Αν κάποιος έχει τη λύση 

εκείνη τη στιγμή του λέει κάνε αυτό […] (συν. 14) 

Επιπλέον, οι γονείς φάνηκε ότι είχαν έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην 

πραγματοποίηση της εξΑΕ και ιδιαίτερα στην ε.α.ε., καθώς ήταν πρόθυμοι να 

βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το έργο των καθηγητών, με την ενεργή 

τους συμμετοχή στην πρόσβαση και κινητοποίηση των μαθητών (Parmigianni e.t., 

2020· Glessner & Johnson, 2020· Ryan, 2006· Ζιάκα, 2014): 
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Και με γονείς που συνομιλούν πολύ παρόλο που και το βιοτικό και το μορφωτικό 

τους επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό, ήταν ιδιαίτερα θετικοί στο να συζητάμε, να 

μαθαίνουν πράγματα στο πώς  μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους(συν. 6) 

ειδικά τα δικά μου τα παιδιά είναι στο φάσμα, δεν είναι τόσο εξοικειωμένα 

χρειάζονται οπωσδήποτε βοήθεια από τους γονείς. (συν. 7) 

Συναισθήματα 

Τα συναισθήματα που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί στην εξΑΕ ήταν βασικός 

παράγοντας στη διαμόρφωση της εμπειρίας τους. Αρχικά, φαίνεται να αναγνωρίζουν 

ορισμένα θετικά και αρνητικά στοιχεία της εξΑΕ και έπειτα αναφέρουν πώς αυτά 

επηρέασαν την εξέλιξη που ενδεχομένως παρατήρησαν στα συναισθήματά τους. 

Σχετικά με τα θετικά στοιχεία της εξΑΕ οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την 

διαδικασία ως έναν ευχάριστο και εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας 

που δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στο χώρο του σχολείου, λόγω 

ανεπάρκειας της υποδομής (Varela & Fedynich, 2020· Αναστασιάδης, 2020): 

στην αρχή ήταν καλή, με ενθουσίασε κιόλας μου άρεσε, γιατί  προσέγγισα τα παιδιά 

με διαφορετικό τρόπο, υπήρχε δυνατότητα να έχω ψηφιακό υλικό μαζί μου. Στο 

σχολείο δεν μπορούσα να το έχω, γιατί δεν είχαμε προτζέκτορα και ήταν και πιο 

δύσκολο, αλλά τώρα είναι πιο εύκολο μέσα από το laptop. Κάνουμε κοινοποίηση 

οθόνης, τους δείχνω ό,τι θέλω, τους γράφω ό,τι θέλω, βοηθάει… μπορώ να τα 

προσεγγίσω λίγο διαφορετικά (συν. 2) 

στην τηλεκπαίδευση έχω περισσότερες δυνατότητες να κάνω πράγματα που δεν 

μπορούσα να τις κάνω μέσα στην τάξη. Δηλαδή μέσα στην τάξη έπρεπε να 

αυτοσχεδιάσω, να κόψω, να ράψω κτλ. Εδώ είχα τα βίντεο, τα έριχνα, γιατί στο 

σχολείο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός, το δίκτυο. Οπότε δεν είχα τη 

δυνατότητα να βγάλω powerpoint, να τα προβάλλω, να σηκώσω τους μαθητές 

πάνω στον πίνακα με […] τον προβολέα και τη γραφίδα του διαδραστικού πίνακα, 

να γράψουν, να κάνουν… Ήτανε πιο flat το μάθημα. (συν. 3) 

Επιπλέον, αναφέρουν πως η αξιοποίηση στοιχείων της εξΑΕ λειτουργεί ως μέσο για τη 

βελτίωση της δια ζώσης διδασκαλίας και των τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών: 
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μπορεί κομμάτια κομμάτια της εξ αποστάσεως να χρησιμοποιηθούν στη διά ζώσης 

[…] για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν εννοώ το webex. 

Εννοώ την ασύγχρονη εκπαίδευση, εννοώ όλα αυτά τα εργαλεία, που έχει δώσει 

και το Υπουργείο αλλά και που έχουν αναπτύξει συνάδελφοι κατά καιρούς σε όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα που θα μπορούσαν με έναν κατάλληλο εξοπλισμό μέσα 

στην τάξη να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

(συν. 3) 

τα παιδιά εξοικειωθήκαν με τις πλατφόρμες  εξοικειωθήκαν με υπολογιστή 

εξοικειώθηκαν με πράγματα που ίσως να μην εξοικειωνόταν αν δεν είχαμε αυτή 

την κατάσταση (συν. 5) 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές παρουσίασαν άνοδο στις ακαδημαϊκές τους 

δεξιότητες, λόγω της διαφοροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού σε ένα πιο ενδιαφέρον 

και διαδραστικό εργαλείο (Parmigiani e.t., 2020): 

μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε σε τέτοιο σημείο τα μαθήματα, υπάρχουν 

παιδιά που δουλεύουν πολύ καλύτερα εξ αποστάσεως από ό,τι δια ζώσης. 

Υπάρχουν παιδιά που έκαναν τρομερή βελτίωση. (συν. 8) 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την εξΑΕ ως ένα μέσο αντικατάστασης 

της δια ζώσης σε περιπτώσεις ανάγκης, ώστε να μην διαταραχθεί η ροή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Γρίβα, 2020): 

είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα στις αλλαγές και πιστεύω ότι η υγεία 

είναι πάνω από όλα. Άρα δεδομένης της κατάστασης θεωρούσα ότι είναι καλύτερα 

τα παιδιά αλλά και εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιο προστατευμένοι από το να νοσήσει 

κάποιος και ό,τι αυτό συνεπάγεται (συν. 5) 

βοηθάει σε καταστάσεις που παλιά θα τα χάναμε τα μαθήματα .Π.χ. αν είχα ένα 

θέμα, οτιδήποτε κάτι απλό ας πούμε, εγώ τουλάχιστον όταν δούλευα στο ιδιωτικό 

πλαίσιο μπορεί να το ακύρωνα το μάθημα. Τώρα υπάρχει αυτό το μέσο. (συν. 11) 

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων της εξΑΕ σε συνδυασμό με την κάλυψη της 

ανάγκης των μαθητών για επαφή με το σχολικό περιβάλλον, αρκετοί από τους 

συμμετέχοντες παρουσίασαν από την αρχή της διδασκαλίας μία θετική στάση: 
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εγώ το είδα θετικά, γιατί πιστεύω κιόλας στα τεχνολογικά μέσα […]δεν θα 

μπορούσε να μην έχουμε καμία επαφή με τα παιδιά. Έστω και ας μην έμαθαν 

τίποτα, δεν θα γίνεται να μην έχουμε καμία επαφή […] (συν. 6) 

Τέλος, η εξΑΕ αποτέλεσε μία δημιουργική λύση για τους εκπαιδευτικούς και 

κίνητρο για εργασία, οι οποίοι κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν σε ένα καινοτόμο 

ψηφιακό περιβάλλον:  

Μου προκάλεσε πολύ θετικά συναισθήματα, γιατί είχαμε κάτσει γύρω στις 10 μέρες 

χωρίς να κάνουμε απολύτως  ,τίποτα , χωρίς να ξέρουμε τί θα γίνει και ξαφνικά 

μας είπαν θα κάνετε αυτό .Και ξεκίνησα και εγώ να δουλεύω, να κάνω πράγματα 

που δεν ήξερα και υπήρχε αυτός ο παιδικός ενθουσιασμός ας το πούμε έτσι, ότι 

ξεκινάμε να κάνουμε κάτι ας πούμε (συν. 6) 

Όσο αφορά τα αρνητικά στοιχεία της εξΑΕ φαίνεται ότι αυτά προέκυψαν 

κυρίως λόγω της ξαφνικής ανάγκης χρήσης της λόγω πανδημίας, που είχε ως 

αποτέλεσμα την ελλιπή προετοιμασία και οργάνωση της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(Tzifopoulos, 2020· Αναστασιάδης, 2020· Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 

2020). Το πρώτο στοιχείο που τονίζουν οι συμμετέχοντες είναι η έλλειψη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, δημιουργώντας ένα ψυχρό κλίμα 

αποξένωσης το οποίο εντείνεται με την πολύμηνη παραμονή στην εξΑΕ. 

είναι όλο ρομποτικό, είναι όλο μία οθόνη η οποία είτε θα αποκριθεί είτε όχι. Δεν 

είναι ανθρώπινο σίγουρα. (συν. 7) 

ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και μαθητή […] και θεωρώ ότι 

είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να υπάρχει μία 

αλληλεπίδραση (συν. 11) 

Μία δύσκολη φάση, πολύ απαιτητική που δεν βγαίνει το ανθρώπινο στοιχείο. Το 

να είσαι μόνος σου στο δωμάτιό σου, στο γραφείο σου με καλό δίκτυο με καλό 

εξοπλισμό, δεν νομίζω ότι έτσι βοηθά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Γιατί δεν 

υπάρχει μεταξύ τους διάδραση (συν. 13) 

Επιπρόσθετα σε αυτά, οι κοινωνικές ανάγκες των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με 

ε.ε.α. μειώθηκαν δραματικά, δυσχεραίνοντας την υποστήριξή τους από τους 

εκπαιδευτικούς και καταπατώντας κυρίως την ιδιότητα της παράλληλης στήριξης: 
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όταν δουλεύεις παράλληλη στήριξη δεν μπορεί να λειτουργήσει η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση δεν μπορείς να δουλέψεις με τα παιδιά όπως θα δούλευες δια ζώσης 

δηλαδή. Αυτός είναι και ο λόγος της παράλληλης στήριξης να έχεις φυσική 

παρουσία δίπλα στο μαθητή όταν αυτή δεν υπάρχει και πρέπει να επικοινωνήσουμε 

το παιδί μέσω chat ή μέσω της πλατφόρμας δεν μπορείς να το βοηθήσεις να 

επιτύχει τους στόχους του (συν. 5) 

Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που έχουν παραιτηθεί ,έχουν αφήσει τις γνώσεις τους και 

τη διαδικασία μάθησης και δεν μπορείς να κάνεις πολλή δουλειά σαν εκπαιδευτικός 

εξ αποστάσεως αν δεν τον έχεις από κοντά (συν. 8) 

Για αυτούς τους βασικούς λόγους, σε συνδυασμό με την απειρία των εκπαιδευτικών 

στη χρήση της εξΑΕ, αυτοί απέκτησαν μία αρνητική στάση προς την εξΑΕ ή 

καλλιέργησαν αρνητικά συναισθήματα, όπως κούραση, άγχος και απογοήτευση. 

Είναι μία λύση ανάγκης για ένα χρονικό διάστημα μικρό. Μετά νομίζω ότι […] όχι 

απλά κουράζει, […] νιώθω ότι υπάρχει μία αποστροφή πλέον για τις οθόνες. (συν. 

12) 

Στην αρχή ήταν ένα βουνό. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Μετά είμαι και από τη φύση 

μου κοινωνικός άνθρωπος, Δεν μου αρέσει να είμαι μόνος μου ,δηλαδή θέλω να 

πάω στο σχολείο να μιλήσω με τα παιδιά με τους συναδέλφους ,να μπω ,να πάω 

να κάνω την εφημερία μου, να, να, δεν μπορώ, θέλω να μιλάω, να αλληλεπιδρώ 

γενικότερα. Με όποιο τρόπο τύχει. Στην αρχή που κλείστηκα μέσα, συν τον 

παράγοντα και την ανασφάλεια της χρήσης του διαδικτύου, που εγώ δεν είχα 

κάποια εμπειρία δεν περνούσα καλά. Κουραζόμουν πολύ. (συν. 13) 

Παρόμοια συναισθήματα προκλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την 

αξιολόγηση των μαθητών και την ακαμψία του αναλυτικού προγράμματος, 

καθώς η ακύρωση των προβιβαστικών εξετάσεων δεν ήταν γνωστή μέχρι και 

λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξή τους (ΦΕΚ 2095/β/20-05-2021, Αριθμ. 

55831/Δ2, Αρ. Φύλλου 2095): 

εγώ αγχώθηκα  γιατί ήταν κάτι καινούργιο και δεν είχαμε ούτε τη γνώση ούτε την  

κατάρτιση […] ακόμα έχω ένα άγχος στο webex. […] πρέπει να μας διευκρινίσουν 

και το αν θα δώσουμε εξετάσεις, γιατί ήτανε και ένα φόρτο αυτό με τις εξετάσεις 
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και τι θα γράψουμε στο τέλος ας πούμε σε ποια θέματα. Είμαστε ο κάθε καθηγητής 

αλλού δεν είμαστε όλοι  στο ίδιο σημείο στην ύλη. (συν. 9) 

Μία μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα ως προς τη 

διαδικασία της εξΑΕ, καθώς ήταν επηρεασμένη τόσο από τα θετικά όσο και από τα 

αρνητικά στοιχεία της εξΑΕ εν μέσω πανδημίας: 

Θεωρώ ότι δεδομένων των συνθηκών είναι μία ευκολία και χρήσιμη και ευτυχώς 

που υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε τηλεκπαίδευση δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε 

μάθημα. Από την άλλη η απόδοση του μαθητή και των εκπαιδευτικών δεν είναι το 

ίδιο με το δια ζώσης σε καμία περίπτωση […] τα παιδιά δεν είναι να μάθουνε μόνο 

πέντε πράγματα, αλλά για να κοινωνικοποιηθούν να πάνε στο σχολείο […] αν 

πάρουμε καθαρά το μαθησιακό κομμάτι […] γίνεται κάποια δουλειά […] αλλά στο 

υπόλοιπο ψυχολογικά και κοινωνικά τα έχει καταστρέψει. (συν. 2) 

για μένα επαγγελματικά έχει ευκολίες από την άποψη ότι είμαι στο χώρο μου, δεν 

έχω την ταλαιπωρία το να πάω, να έρθω, αλλά δύσκολη για τα παιδιά και για όλο 

το έργο… δεν είναι εύκολο. Πιο πολύ εκεί που χάνεται είναι η αλληλεπίδραση με 

τα παιδιά (συν. 8)  

[…]είναι πιο προστατευμένο το περιβάλλον λόγω στις συνθήκες για να μην υπάρξει 

μετάδοση [του ιού]. Αλλά καθαρά στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πιο αρνητική 

η στάση μου νομίζω. Γιατί όταν επιστρέψαμε στο σχολείο το Φεβρουάριο νομίζω, 

δηλαδή είχαμε αρχίσει τηλεκπαίδευση αρχές Νοέμβρη […] εκεί διαπίστωσα στις 

τρεις εβδομάδες ότι υπήρξε μεγάλο μαθησιακό κενό αυτούς τους μήνες. (συν. 11) 

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από την προσαρμογή 

και την εξέλιξή τους στον τεχνολογικό εξοπλισμό άλλαξαν πλήρως τις αρχικές τους 

σκέψεις ως προς την εξΑΕ και επομένως και τα συναισθήματά τους: 

Είχα αρνητική [στάση] γιατί δεν την είχα ξανακάνει μου φαινόταν πολύ περίεργο 

το πώς θα το κάνω δεν είχα τις τεχνολογικές γνώσεις οπότε δεν ήξερα πώς θα το 

κάνω πραγματικά… Ξεκίνησα από το μηδέν για μένα ήταν βουνό και έλεγα δεν 

γίνεται και όντως με τα μέσα που είχα δηλαδή, ότι ήξερα και τα λοιπά δεν γινόταν, 

στην πορεία όμως άλλαξε αυτό γιατί μπόρεσα και ανταπεξήλθα με το χρόνο. (συν. 

8) 
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Στην αρχή ήμουν τρομαγμένη επειδή δεν τη γνώριζα, επειδή δεν είχα εργαστεί και 

πέρυσι. Οπότε ήμουν τρομαγμένη ως προς αυτό γιατί ήταν κάτι καινούργιο και δεν 

ήξερα πώς να το χειριστώ. Στην πορεία που εξοικειώθηκα είχα θετικά 

συναισθήματα. (συν. 10) 

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις τα αρνητικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών δεν 

άλλαξαν κατά τη διάρκεια της εξΑΕ σε όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους χρήσης της, 

εκφράζοντας ξεκάθαρα μία αποστροφή για την οικεία μέθοδο διδασκαλίας και την 

απροθυμία για χρήση της στο σχολικό πλαίσιο ξανά στο μέλλον, κυρίως λόγω της 

πτώσης της απόδοσης των μαθητών τους με ε.ε.α. ακαδημαϊκά και κοινωνικά. 

καλύτερα θα ήταν, προσωπική άποψη πάντα, θα ήταν να είχαμε χάσει τη χρονιά 

παρά να γινόταν αυτό. Καλύτερα να ξεκινούσε μία χρόνια από την αρχή, γιατί ήταν 

πάρα πολλά παιδιά χαμένα μέσα σε αυτό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τους 

καθηγητές να επεξηγήσουν πράγματα μέσα σε όλο αυτό (συν. 10) 

Αρνητικά ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση και αρνητικά τελειώνει η τηλεκπαίδευση και 

αρνητικά είναι για το μέλλον η τηλεκπαίδευση. […] τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν μπορείς να τους δεις, να ξέρεις, το 

κατάλαβαν δεν το κατάλαβαν, θέλουν ακόμα λίγο  δεν θέλουν (συν. 14) 

 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι συνδέουν την επαγγελματική τους ικανοποίηση 

στην εξΑΕ με την απόδοση των ίδιων σε σχέση μάλιστα με την κάλυψη των αναγκών 

των μαθητών τους και με το βιοπορισμό τους.  

Συγκεκριμένα, ως προς την απόδοσή τους φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

διχάστηκαν σε αυτούς που θεωρούν ότι ήταν λιγότερο αποδοτικοί από ό,τι θα ήταν στη 

δια ζώσης και σε αυτούς που θεωρούν ότι εξελίχθηκαν μέσα από την εξΑΕ. Εκείνοι 

που θεωρούν ότι η αποδοτικότητά τους μειώθηκε στην εξΑΕ φαίνεται να αποδίδουν 

τις αιτίες στο ανεπαρκές εκπαιδευτικό υλικό (Al Lily, Ismail, Abunasser, & Alhajhoj 

Alqahtani, 2020· Luyben, Fleming, & Vermeulen, 2020) και στην αποτυχία επίτευξης 

των καθορισμένων στόχων, λόγω της αποστασιοποίησης που δημιουργείται από την 

απουσία της οπτικής επαφής και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές 

(Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Σταχτέας, & Σταχτέας, 2020): 
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εγώ θα μπορούσα να είμαι πιο αποδοτικός εφόσον υπήρχε καλύτερο υλικό και ήταν 

συγκεντρωμένα τα παιδιά αυτή τη στιγμή όχι δεν είμαι το ίδιο αποδοτικός όπως 

ήμουνα και στο σχολείο γιατί στο σχολείο με βλέπουν και  οι κινήσεις του σώματος 

που τα βοηθάει (συν. 2) 

Δυστυχώς όμως η τηλεκπαίδευση με εκνεύριζε οπότε κάπου εκεί τελειώνοντας τα 

μαθήματα έλεγα, όχι εκεί δεν έκανες αυτό, δεν έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό. Μα 

δεν μπορούσα κιόλας. Η οπτική επαφή είναι τελείως διαφορετική, το δια ζώσης 

δηλαδή. (συν. 14) 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την φυσική παρουσία με τους μαθητές 

τους, ώστε να νιώθουν οι ίδιοι ίσως πιο ασφαλείς στον οργανωμένο χώρο του σχολείου, 

να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στην εκτέλεση ακόμη και των πιο απλών 

διεργασιών και τελικά να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί 

(Χατζησωτηρίου, & Αγγελίδης, 2018), στοιχεία που σύμφωνα με τα παρακάτω 

αποσπάσματα αναιρούνται στην εξΑΕ: 

δεν νιώθω ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορεί να αντικατασταθεί εξ 

ολοκλήρου από αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας [την εξΑΕ]. Οπότε νιώθω ότι σαν 

εκπαιδευτικός έχω και την ανάγκη […] να είμαι μέσα και σε ένα παραδοσιακό 

σχολείο δεν μπορώ να με φανταστώ λειτουργώντας έτσι για πάντα (συν. 1) 

δεν είναι αυτή η δουλειά  μου να κάθομαι μπροστά από έναν υπολογιστή 

και να δίνω φωνητικές οδηγίες σε κάποιο παιδί, βρες το βιβλίο σου άνοιξε 

το, κάνε αυτό ή να στέλνω εγώ φωτοτυπίες και αν θέλει τις έχει ανοιχτές, 

αν δεν θέλει δεν τις έχει και τα λοιπά. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου ,όχι με 

τίποτα (συν. 7) 

Παρόλα αυτά υπάρχει η διάθεση για εξέλιξη της απόδοσης σε ορισμένους από αυτούς 

που θεωρούν ότι απλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο, επιμόρφωση και προσπάθεια 

για να βελτιωθούν: 

το κοινωνικό κομμάτι δεν μπόρεσα να το διασώσω ό,τι και να σκεφτόμουνα. Στο 

μαθησιακό προχώρησα […] τις ανάγκες επιμόρφωσης μου για να είναι καλύτερη η 

δουλειά μου […] Απλά σαν φύση εργασίας υπήρχαν κομμάτια που δεν γίνονται 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (συν. 5) 
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θεωρώ ότι μπορώ να έχω περισσότερη μεταδοτικότητα στη δια ζώσης. […] 

υπάρχουν και κομμάτια της ύλης που δεν τα διδάσκεις εύκολα μέσω της 

τηλεκπαίδευσης […] αλλά θέλει χρόνο ακόμη, είναι κάτι το οποίο χτίζεται (συν. 

11) 

Στο ίδιο πλαίσιο εξέλιξης παρατηρήθηκε πως κάποιοι εκπαιδευτικοί αύξησαν την 

αποδοτικότητά τους στην εξΑΕ, καθώς υπερίσχυσαν τα θετικά συναισθήματα, 

επιμορφώθηκαν και ανέπτυξαν τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες τους φάνηκαν 

χρήσιμες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός διαδραστικού μαθήματος, 

καλύπτοντας τις μαθησιακές ανάγκες και ενεργοποιώντας τα κίνητρα των παιδιών 

(Parmigianni e.t., 2020): 

ναι μεν υπήρχαν αρνητικά συναισθήματα κι όχι τα  θετικά, όμως υπήρχε και η 

θέληση αυτό το πράγμα να βγει εις πέρας και σε καλό της όλης διαδικασίας, το 

οποίο ξεπέρασε τα  αρνητικά συναισθήματα (συν. 8) 

 […] το μάθημα το κάνω όπως το έκανα και μέσα στην τάξη και καλύτερα κάποιες 

φορές, Με τα βιντεάκια που είπαμε με τις εικόνες, με τα άλλα site, τα πειράματα 

και όλα αυτά. […] Η ποιότητα του μαθήματος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αφού μου 

το λένε και τα παιδιά, […] και «κύριε να μας γράψετε τα links στο Chat να τα δούμε 

το απόγευμα» […] (συν. 13) 

Σημαντικός παράγοντας για την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αποτέλεσε και το ζήτημα του βιοπορισμού, καθώς η εξΑΕ λειτούργησε σαν 

εναλλακτικό μέσο εκτέλεσης του έργου τους, τη στιγμή που λόγω πανδημίας πολλοί 

εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους ή τέθηκαν σε αναστολή εργασίας (Yaman & 

Muhlis, 2020· Αναστασιάδης, 2020): 

σίγουρα τη δεδομένη στιγμή όπου όλα υπολειτουργούν […] νομίζω ότι είναι μία 

πολύ καλή ασχολία και για μένα το να έχω να κάνω το μάθημα μου εξ αποστάσεως. 

Σίγουρα και για βιοποριστικούς λόγους δηλαδή εντάξει να έχω μία δουλειά, αλλά 

όχι μόνο για αυτό. Και για να μπορώ να γεμίζω το χρόνο μου, να νιώθω πιο 

δημιουργική, να έρχομαι σε επαφή έστω έτσι με τους μαθητές μου […] (συν. 1) 

Η επαγγελματική μου ανάγκη αρχικά είναι το να έχω δουλειά. Και αν δεν είχαμε 

τηλεκπαίδευση τα σχολεία θα ήταν κλειστά και δεν θα είχα δουλειά (συν. 4) 

Η εξΑΕ δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης 
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Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τον τρόπο που βίωσαν την εξΑΕ και τα 

συναισθήματα που τους προκλήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασαν έντονα ότι αυτή 

δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης, αλλά ίσως να χρησιμοποιηθεί 

συνδυαστικά για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, 

αναφέρουν ότι η εξΑΕ δεν πετυχαίνει το σκοπό της εκπαίδευσης, διότι λόγω της 

έλλειψης προετοιμασίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν προσφέρει ποιοτικό 

μάθημα (Al Lily, Ismail, Abunasser, & Alhajhoj Alqahtani, 2020). Πιο συγκεκριμένα, 

καλύπτει επιφανειακά τις ακαδημαϊκές ανάγκες των μαθητών, ενώ εκμηδενίζει τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες, που αποτελούν το κύριο μέλημα των ειδικών 

εκπαιδευτικών: 

στην ειδική ο βασικός μας στόχος ποτέ δεν είναι τα μαθησιακά […] Ο πρώτος 

στόχος είναι παιδαγωγικά, κοινωνικά, συμπεριφορικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εξ 

αποστάσεως και… θα το χαρακτήριζα τουλάχιστον δύσκολο (συν. 7) 

θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη μειονεξία σε σχέση με το μάθημα που γίνεται δια ζώσης 

[…] και κοινωνικά και ακαδημαϊκά δεν μπορώ  να το συγκρίνω ούτε καν. (συν. 

12) 

[η εξΑΕ] ακαδημαϊκά θα το προσεγγίσει [το μαθητή] αρκετά καλά, προσωπικά 

καθόλου. Δεν είναι να συγκρίνεις τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως. Η 

επικοινωνία, δεν είναι το ίδιο (συν. 13) 

Σε αυτό το πλαίσιο η εξΑΕ απέτυχε στην εκπλήρωση της αλληλεπίδρασης και του 

κοινωνικού στόχου της σύγχρονης εκπαιδευτικής ιδεολογίας, της συμπερίληψης 

(Αγγελίδης, 2019· Στασινός, 2020):  

Δύσκολο [να επιτευχθεί η συμπερίληψη στην εξΑΕ], γιατί τα παιδιά έχουν 

απομονωθεί εντελώς, μιλάνε μέσω του υπολογιστή, του κινητού μόνο μεταξύ τους, 

[…] έχουν αποκοπεί από τα υπόλοιπο τμήμα εντελώς (συν. 2) 

Συμπερίληψη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν συμβαδίζουν. Δεν μπορεί να 

γίνει, να υπάρξει συμπερίληψη, όταν τα παιδιά κοιτάνε ένα laptop. […] δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν την οθόνη είτε γιατί χάνονται ή ακούνε απλώς μία 

φωνή δεν είναι σε μία τάξη είτε χάνουν τις σωματικές δραστηριότητες […](συν. 4) 
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[…] μέσα σε μία τάξη συμβαίνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Υπάρχει πολύ πιο 

ενεργητική αλληλεπίδραση και μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών αλλά 

και μεταξύ των μαθητών. (συν. 8) 

Ακόμη, η έλλειψη οργάνωσης και προετοιμασίας της εξΑΕ οδήγησαν στην αποτυχία 

επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν ήταν 

καταρτισμένο για ένα τέτοιο εγχείρημα (Niemi & Kousa, 2020· Αναστασιάδη, 2020· 

Γιασιράνη & Σοφός, 2020): 

δεν έχει επιτύχει κανένα σκοπό θεωρώ […] γιατί δεν είναι καν οργανωμένο, οι 

άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν δεν είναι καταρτισμένοι ως προς αυτό που πάνε 

να κάνουνε, κακά τα ψέματα.[…] υπάρχει μεγάλη προχειρότητα, δεν σε ελέγχει 

κανείς ως προς το τί κάνεις ,τί  δεδομένα χρησιμοποιείς, εάν σέβεσαι τα πνευματικά 

δικαιώματα αυτών που βρίσκεις μέσα (συν. 6) 

Άλλοι εκφράζουν την αδυναμία επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, καθώς αυτοί δεν 

ταυτίζονται με τους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς στόχους της δια ζώσης ή δεν είναι 

ξεκάθαροι και σαφείς (Luyben, Fleming & Vermeulen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 

2020· Σταχτέας, & Σταχτέας, 2020):  

αν ο σκοπός της είναι να κρατήσει μία επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία και 

τους μαθητές να μάθουν κάποια πράγματα κάπως επιφανειακά και όχι σε βάθος, 

το πετυχαίνει. Κοινωνικά ελάχιστα, απλά κρατάνε μία επαφή, να ξέρουν ότι 

υπάρχει το σχολείο (συν. 2) 

Ποιοι είναι οι ξεκάθαροι στόχοι της εξ αποστάσεως να αντικαταστήσεις το μάθημα 

των δια ζώσης; δεν γίνεται. Άρα ποιος είναι ο στόχος; να καλύψει κάποια ύλη και 

κάποια ένα μέρος κενού που αφήνει όλη αυτή η έλλειψη της δια ζώσης; αυτό το 

έχει κάνει εντάξει (συν. 8) 

Η τηλεκπαίδευση στην ουσία βοήθησε να είμαστε λίγο τυπικοί ως προς τα 

ακαδημαϊκά.[…] ποιος ήταν ο σκοπός της κοινωνικά της εξ αποστάσεως· […] να 

έρθουμε σε μία κοινωνική απομόνωση; Οπότε κοινωνικά όπως κατάλαβες είμαι 

τελείως κάθετη στην τηλεκπαίδευση, δεν έκανε τίποτα. (συν. 14) 

Στις περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την επιτυχία της εξΑΕ 

παρατηρούμε και πάλι τη διάκριση των στόχων ως ξεχωριστούς από αυτούς της δια 

ζώσης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως ο στόχος της 
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εξΑΕ περιορίστηκε στη διατήρηση της επαφής των μαθητών με το σχολείο, την 

προαγωγή στις επόμενες τάξεις, προστατεύοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία: 

[…] πέτυχε  τα παιδιά να είναι εκεί και πέτυχε τα μαθησιακό έστω ένα κομμάτι 

[…] να μη χάσουν ολόκληρη τη χρονιά τους. Γιατί μία χαμένη χρονιά είναι πολύ 

μεγάλο πράγμα για τα παιδιά για οποιοδήποτε άνθρωπο βασικά (συν. 5) 

Δηλαδή ο στόχος ας πούμε τώρα είναι πιστεύω να μην υπάρξει μεγάλη μετάδοση 

[του ιού] και στις σχολικές μονάδες. Τώρα συγκεκριμένα για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών, […] από το να είναι τελείως κλειστά τα σχολεία όπως 

πέρυσι, θεωρώ βέβαια ότι είναι πολύ καλύτερα να κάνουμε τηλεκπαίδευση […] 

Απλά υπάρχει μία συντήρηση θεωρώ λίγο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της 

τηλεκπαίδευσης (συν. 11) 

Αυτό ήταν το βασικό για μένα. Να κρατήσουμε μία βασική επαφή να υπάρχει μία 

συνομιλία, ακόμα και με τους συμμαθητές τους εκείνη την ώρα γίνεται όλο αυτό 

όσο μπορεί να γίνεται. (συν. 12) 

Ακόμη, η εξΑΕ φαίνεται να μην ικανοποιεί τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, όπως την ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν, καθώς ο ελλιπής εξοπλισμός 

κυρίως των μαθητών οδήγησε στην άνιση παροχή ευκαιριών μάθησης (Parmigiani e.t., 

2020· Αγγελίδης, 2019· Αναστασιάδης, 2020·  Καρράς, 2014· Στασινός, 2020· 

Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018· Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014· Χριστίδου 

& Χριστίδου, 2018): 

συμπερίληψη είναι ένα σχολείο για όλους, είναι ένα σχολείο στο οποίο δεν 

υπάρχουν διακρίσεις[…] σέβεται τη διαφορετικότητα και κάνει ό,τι μπορεί έτσι 

ώστε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στο πλαίσιο αυτό […] Αυτό στην εξΑΕ 

είναι κάτι το οποίο καταπατάται […] Ήδη ούτως ή άλλως έχουν μείνει απέξω τα 

παιδιά τα οποία δεν έχουν την υποδομή, τα τεχνολογικά μέσα για να συμμετέχουν 

στην εξ αποστάσεως. (συν. 7) 

Επίσης, λόγω της εξΑΕ πολλοί εκπαιδευτικοί έχασαν την επικοινωνία που είχαν με 

συναδέλφους τους στην γενική παιδεία, γεγονός που φαίνεται να τους προβληματίζει 

και στη δια ζώσης, καθώς το τμήμα ένταξης εξ ορισμού στοχοποιεί και κατηγοριοποιεί 

τους μαθητές με ε.ε.α. (Αγγελίδης, 2019· Κασίδης, Αποστολίδου & Δουφεξή, 2015· 

Στασινός, 2020) . 
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Θεωρώ ότι αν και εργάζομαι σε τμήμα ένταξης δεν είναι 100% επιλογή μου να το 

δουλεύουμε έτσι. Θεωρώ ότι δεν είναι συμπεριληπτική αυτή η διαδικασία. Το να 

παίρνω όλα τα παιδιά τα μαθήματα από το τμήμα τους, και πάντα να είμαστε μόνοι 

μας. Και μέσω της τηλεκπαίδευσης αυτό δεν λειτουργεί πάλι, γιατί δεν έχω καμία 

επικοινωνία και με τον εκπαιδευτικό του τμήματος της γενικής (συν. 11) 

Αρχικά για μένα το εγχείρημα θα μπορούσε να γίνει μέσω της συμπερίληψης ακόμα 

και στην εξ αποστάσεως, εάν φυσικά υπάρχει η θέληση και το ενδιαφέρον και των 

δυο εκπαιδευτικών να συνεργαστούν …δεν γίνεται μονάχα από τον ένα. (συν. 6) 

Όσο αφορά την παράλληλη στήριξη επίσης φάνηκε η στοχοποίηση του μαθητή με 

ε.ε.α, καθώς η εκπαιδευτικός αναγκαζόταν να αναφερθεί στο όνομά του για να το 

επαναφέρει και να το συντονίσει στη ροή του μαθήματος, γεγονός που απομάκρυνε την 

εξΑΕ από τις αρχές της συμπερίληψης. 

ήταν πολύ δύσκολο όταν λοιπόν ακόμα και στο webex χρειάστηκε να πεις… ταδε 

απάντησέ μου στο chat για να σου εξηγήσω τι είπε η κυρία και να σου εξηγήσω ότι 

πρέπει να πας στη σελίδα τάδε ας πούμε… αυτό το πράγμα ακουγόταν στην αρχή 

σε όλους, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έπρεπε το παιδί να 

επανέλθει, για να μπορέσει να παρακολουθήσει, για να μην χάσει το μάθημα του 

αυτό το πράγμα δυσκόλεψε το θέμα της συμπερίληψης (συν. 5)  

Επομένως, ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί καταλήγουν πως η δια ζώσης είναι μία 

αναντικατάστατη διαδικασία, με περισσότερες παιδαγωγικές ευκαιρίες για εφαρμογή 

της συμπερίληψης: 

στη διά ζωσης όπως και να το κάνουμε θα είναι πάντα πιο καλή, πιο όμορφη, θα 

κάνουμε το παιδαγωγικό, θα έχουμε τον παιδαγωγικό ρόλο με ότι αυτό συνεπάγεται 

(συν. 14) 

Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτουν την ολική αντικατάσταση της δια ζώσης από την εξΑΕ, 

προτείνοντας όμως την τμηματική χρήση της εξΑΕ συνδυαστικά στην δια ζώσης, 

αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία της, όπως είναι το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, την 

ασύγχρονη εκπαίδευση ή τη χρήση της σε συνθήκες ανάγκης όπου δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η δια ζώσης (Γιασιράνη & Σοφός, 2020· Γρίβας, 2020· Ράικου, 

Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020):  
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μπορεί κομμάτια - κομμάτια της εξ αποστάσεως να χρησιμοποιηθούν στη διά 

ζώσης μέσα στην τάξη στη φυσική τάξη για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία […] εννοώ την ασύγχρονη εκπαίδευση, […] τα εργαλεία που έχει δώσει 

και το Υπουργείο, αλλά και το υλικό που έχουν αναπτύξει συνάδελφοι κατά καιρούς 

[…] που θα μπορούσαν με έναν κατάλληλο εξοπλισμό μέσα στην τάξη να 

χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. (συν. 3) 

Θα το συνέχιζα το εξ αποστάσεως, την ασύγχρονη. Δε θα είχα κανένα πρόβλημα 

να ανεβάζω τις εργασίες μου στο e-class ή να ανεβάζω δραστηριότητες, κάποια 

pdf , κάποια Powerpoint ή οτιδήποτε για να βοηθηθούν έξτρα οι μαθητές μου, 

κανένα πρόβλημα με την ασύγχρονη. Αυτό ενδεχομένως ναι… αλλά η δια ζώσης… 

δεν… δεν θα την υποκαθιστούσα με τίποτα άλλο. (συν. 7) 

Θεωρώ ότι κάποια μαθήματα γίνονται καλύτερα  διαδικτυακά. Δηλαδή θα ήταν το 

ιδανικό μες στην τάξη ο καθένας με τον υπολογιστή του και εγώ με το δικό μου να 

ήμασταν συνέχεια σε ένα υπολογιστή επάνω. Για μία ώρα όμως. (συν. 13) 

Φαίνεται λοιπόν σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πως η εμπειρία τους στην 

εξΑΕ ήταν περισσότερο θετική, διότι υπερίσχυσαν τα θετικά συναισθήματα, 

αναγνωρίστηκαν τα πλεονεκτήματά της και αξιοποιήθηκαν όσο το δυνατότερο 

παιδαγωγικά, δεδομένης της αρχικής ελλιπούς οργάνωσης και κατάρτισης σε 

συμφωνία με άλλες έρευνες (Parmigiani e.t., 2020· Glessner & Johnson, 2020· 

Γιασιράνη & Σοφός, 2020). Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών από φορείς στο 

εσωτερικό και εξωτερικό του σχολείου, όπως η διεύθυνση και οι γονείς, τους έδωσαν 

κίνητρο να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν το έργο τους σε ένα κλίμα που αν και 

απωθητικό ήταν επαρκές για τη διατήρηση των επαφών τους (Glessner & Johnson, 

2020· Varela & Fedynich, 2020· Ιωακειμίδου κ.ά., 2021· Τάτσιου, 2020). Παρόλα 

αυτά, οι εκπαιδευτικοί ομόφωνα και έντονα εκφράζουν ότι η δια ζώσης δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί πλήρως από την εξΑΕ, διότι δεν καλύπτει τις επαγγελματικές τους 

ανάγκες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (Niemi & Kousa, 2020· Γρίβας, 

2020).   

 



117 

 

7.5 Συμπεριληπτικές πρακτικές και προτάσεις για βελτίωση της εξΑΕ  

Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο ερευνητικό ερώτημα η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών στην εξΑΕ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της στα σχολεία λόγω 

πανδημίας ήταν μία διαδικασία απαιτητική και ιδιαίτερη. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της εξΑΕ, 

με τα οποία αυτή θα γίνει πιο συμπεριληπτική. Στον παρακάτω θεματικό άξονα 

αναλύονται ορισμένες από τις πρακτικές που εφάρμοσαν ή πρότειναν οι εκπαιδευτικοί 

προς αυτήν την κατεύθυνση και τεκμηριώνεται το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα της 

παρούσας έρευνας. 

 Ισότιμη πρόσβαση 

 

Βασική αρχή της συμπερίληψης αποτελεί η ισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, μη αποκλείοντας κανένα μαθητή από αυτήν (Αγγελίδης, 

2019· Στασινός, 2020· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018). Στην εξΑΕ φάνηκε ότι 

υπήρξαν προβλήματα πρόσβασης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 

ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την ανταπόκριση των μαθητών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα, όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για 

τεχνολογική ισότητα ως προϋπόθεση για την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης: 

Καταρχάς ας μιλήσουμε πρώτα για τεχνολογική ισότητα, δηλαδή να μπορούν όλοι 

να έχουν σπίτι τους ένα γρήγορο, γιατί ήταν χωρίς κολλήματα και μία αξιοπρεπή 

συσκευή που να μπορούν να δούνε να διαβάσουν να μελετήσουν μέσα από αυτήν 

και μετά να μιλήσουμε για την υπόλοιπη τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Δηλαδή αν 

δεν έχεις τα μέσα ο σκοπός πάει χαμένος (συν. 4) 

Να υπάρχει σε κάθε σπίτι τεχνολογικός εξοπλισμός, να έχουν όλα τα παιδιά τη 

γνώση αυτών των εξοπλισμών να  τον χειριστούν, είτε αυτό λέγεται, πατάω τα 

κουμπιά , ανοίγω τον υπολογιστή μου, είτε αυτό λέγεται συνδέομαι στην πλατφόρμα 

μου και ξέρω πώς να τη χειριστώ, ανοίγω αρχεία, κατεβάζω αρχεία (συν. 7) 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο θεματικό άξονα, πολλοί από τους μαθητές δεν 

είχαν τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, καταφεύγοντας σε πρόχειρες λύσεις, 

όπως την σύνδεσή τους με τη βοήθεια γειτονικών ή οικογενειακών προσώπων. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός με προσωπική του ευθύνη φαίνεται να προσπαθεί 
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να διατηρήσει την επικοινωνία του με τους μαθητές με οποιονδήποτε τρόπο αυτό είναι 

εφικτό, όπως την ταχυδρομική αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού: 

  σε ένα παιδί το οποίο δεν είχε καν υπολογιστή ,ούτε κινητό, ούτε ίντερνετ, 

εκτύπωνα εργασίες από το e-class και του τις έστελνα ταχυδρομικώς… αυτό 

…αλλά αυτό δεν ήτανε μέσα  στις αρμοδιότητες μου,  όχι ότι….εννοώ ότι θα έπρεπε 

κάποιος άλλος φορέας να το έχει σκεφτεί αυτό. Ότι υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, 

όχι εγώ ως εκπαιδευτικός (συν. 7) 

Επιπλέον, χρήσιμη είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα 

στιγμή από τους μαθητές, ώστε να το επεξεργάζονται: 

στην ασύγχρονη έδωσα ένα υλικό το οποίο αφορούσε μέχρι το τέλος του έτους και 

ήταν προσβάσιμο ανοιχτό στους πάντες […] μπορούσε να δει ο οποιοσδήποτε  

οτιδήποτε,  ανά πάσα ώρα και στιγμή να το δει να το δουλέψει ,να μου πει απορίες 

και τα λοιπά. (συν. 6) 

Πέρα όμως από την τεχνολογική βάση που θα πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί τονίζουν την παιδαγωγική της αξιοποίηση, μέσα από τα διαθέσιμα 

ψηφιακά εργαλεία (Gurr, 2004· Niemi & Kousa, 2020· Olcott, 2020· Σωτηροπούλου & 

Περιστέρη, 2010). Ένα τέτοιο εργαλείο που λειτούργησε ως αρωγός στην συμμετοχή 

όλων στο μάθημα είναι τα παράλληλα δωμάτια (break out room) του webex και 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Ο ρόλος 

των παράλληλων δωματίων σύμφωνα με αυτούς είναι καθαρά παιδαγωγικός, δηλαδή 

χρησιμοποιούνται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό την εξατομικευμένη 

καθοδήγηση στο μαθητή, ώστε να μη χάνεται η ροή του μαθήματος στη γενική τάξη 

και φυσικά να μην αποκόπτεται ο μαθητής από αυτήν: 

το να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα παράλληλα δωμάτια με έχει βοηθήσει αρκετά, 

απλά θα ήθελα αν γινόταν να μπορούσα να το κάνω ανά πάσα στιγμή και με τον 

οποιοδήποτε μαθητή (συν. 1) 

έχω χρησιμοποιήσει breakout rooms ιδίως για παιδιά με αυτισμό […] για να 

μπορώ να του εξηγήσω τη διαδικασία, να το ενθαρρύνω να μιλήσει να το βοηθήσω 

σε πράγματα που τυχόν δεν έχει καταλάβει […] δεν επιτρεπόταν να κάνεις συνέχεια 

Breakout rooms, γιατί […] τα παιδιά δεν πρέπει να φαίνονται ότι ξεχωρίζουν από 

τα υπόλοιπα (συν. 5) 
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με κάνει Co host ο καθηγητής με τον οποίο συνεργάζομαι, βγαίνουμε σε breakout 

και […] προσπαθώ να τον συντονίσω, να του μιλήσω λίγο παραπάνω, να τον 

συγχρονίσω […] να οργανωθεί λίγο παραπάνω ,αλλά σε καμία περίπτωση δε 

μένουμε αρκετή ώρα, γιατί χανόμαστε από το μάθημα. (συν. 7) 

δεν θέλουμε να τα αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά […] Αυτός είναι και ο λόγος που 

[…] δεν επέλεγα να βγάζω τον μαθητή από την τάξη […] (συν. 14) 

Ακόμη, για την επιβεβαίωση ότι όλοι οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα και για να 

ακούγονται οι φωνές τους προωθώντας το διάλογο, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να 

δίνουν στοχευμένα το λόγο σε καθένα ξεχωριστά: 

πιστεύω ότι εκπαιδευτικός ο οποίος αυτός εξάλλου κινεί τα νήματα πρέπει να δίνει 

ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους μαθητές της τάξης […] δηλαδή να κάνει 

έστω μία μικρή ερωτησούλα στον καθένα από αυτούς […]προσπαθώ να παρέχω 

ίσες ευκαιρείς σε όλους για να νιώθουν τουλάχιστον κοντά με τη διδασκαλία [...] 

και με τους εκπαιδευτικούς και με μένα (συν. 1) 

προσπαθώ να κάνω όσο πιο εξατομικευμένη εκπαίδευση μπορώ και να ασχολούμαι 

με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή σε ένα μάθημα να 

μην αναφερθώ προσωπικά, ονομαστικά σε κάποιο μαθητή και όχι μία φορά, αλλά 

αρκετές. (συν. 2) 

συνεχώς να τους απευθύνεις το λόγο, να τα ρωτάς πράγματα και να ρωτάς και 

πράγματα από την καθημερινότητά τους που μπορείς να τα συνδυάσεις με αυτό που 

τους λες (συν. 12) 

 Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών 

 

Μία πολύ σημαντική πρακτική που μπορεί να διαμορφώσει ένα πιο 

συμπεριληπτικό μάθημα είναι αυτή της προώθησης της ενεργής συμμετοχής των 

μαθητών (βλ. Παράρτημα Ε, πίνακες 2-1, 2-2), που όπως φάνηκε από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιτευχθεί με πολυποίκιλους τρόπους, για παράδειγμα: 

Με τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος μάθησης και δημοκρατίας, όπου 

προάγεται ο διάλογος και η ελευθερία έκφρασης και συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών: 
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Προσπαθώ εξαρχής να δημιουργήσω θετικό κλίμα στη σχέση που υπάρχει μεταξύ 

τους ας πούμε και μεταξύ μας γενικότερα ήδη δηλαδή καλημερίζοντάς τους με το 

που συνδέονται σε κάθε μάθημα […] (συν. 1)  

με τα παιδιά, επιδιώκω το να είμαστε ελεύθεροι, να συζητάμε οτιδήποτε τα 

απασχολεί […] (συν. 6) 

Φροντίζω πάντα να είμαστε σε επαφή, να ξέρουν ότι βρίσκομαι εκεί με το που 

ξεκινάει το μάθημα να έχουμε μία άμεση επικοινωνία, «Καλημέρα, είμαι εδώ» ,να 

υπάρχει σχέση, να γνωρίζουν ότι είμαι δίπλα τους, να γνωρίζουν ότι μπορούν να 

με ενοχλήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε τα ίδια τα παιδιά είτε οι γονείς για 

την οποιαδήποτε απορία. Φροντίζω να δείχνω διαθέσιμη και να είμαι  διαθέσιμη 

ως προς αυτά. Και όχι μόνο για το μαθησιακό κομμάτι (συν. 10) 

Ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των social media στο εγχείρημα αυτό: 

θέλουν τον καθηγητή να είναι δίπλα τους σαν άνθρωπος. Και σε αυτό βοήθησε το 

Viber, σε μερικούς άλλους το Instagram, σε μερικούς άλλους το Facebook, αρκεί 

να δίνουμε το παρόν στα παιδιά (συν. 14) 

Με τη διάθεση για εξατομικευμένη διδασκαλία, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των 

αναγκών τους: 

σε κάθε μάθημα προσωπικά ασχολούμαι με κάθε ένα μαθητή, μιλάω σε κάθε 

μαθητή ξεχωριστά να δω τι έχει κάνει τι δεν έχει καταλάβει να εξετάσω, κατά 

κάποιο τρόπο εξέταση […] είναι ερωτήσεις απλές ή μια άσκηση να μου τη λύσει 

από αυτές που είχε (συν. 2) 

λαμβάνουν κατευθείαν κάποιο feedback από μένα οπoυ τους ενημερώνω σχετικά 

με τις ασκήσεις, αλλά και που και που τους δίνω κι ένα γενικότερο σχόλιο για την 

πρόοδό τους (συν. 1) 

Δημιουργούσα και ασκήσεις οι οποίες έβλεπες μετά για ποιο λόγο είναι λάθος και 

θεωρώ ότι τους έμειναν αρκετά πράγματα και μάλιστα αυτό ήταν που τους άρεσε 

(συν. 6) 

Ένα ψηφιακό εργαλείο για εξατομικευμένη διδασκαλία είναι τα παράλληλα δωμάτια 

όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω: 
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 χρειάστηκε να βγω στο breakout room με το παιδί για να μπορώ να του εξηγήσω 

τη διαδικασία, να το ενθαρρύνω να μιλήσει, να το βοηθήσω σε πράγματα που τυχόν 

δεν έχει καταλάβει, γιατί έχει χάσει αρκετά πράγματα (συν. 5) 

Με την επιβράβευση και τόνωση της αυτοπεποίθησής τους: 

Να τα επιβραβεύεις αρχικά. Αν έρθουν και λίγο συμμετέχουν να τους λες μπράβο 

παρόλο που βλέπεις την άσκηση που σου στέλνουν και μπορεί να μην είναι σωστή 

[…] (συν. 9) 

μία παρακίνηση μέσω μηνυμάτων του «αυτό το ξέρεις, απάντα» όταν ρωτάει κάτι 

ο καθηγητής, (συν. 7) 

Αυτό που ρωτάς από το κάθε παιδί, πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις δικές του 

ικανότητες, δηλαδή και το παιδί που έχει σχεδόν μηδενική απόδοση είναι καλό να 

του δώσεις μία ερώτηση που σχεδόν έχει απαντηθεί για να πει κάτι κι αυτό, για να 

απαντήσει κάτι και αυτό, και να ικανοποιηθεί ,να πει έκανα μάθημα (συν. 13) 

Επιπρόσθετα σε αυτό, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους μπορεί να επιτευχθεί με μία 

θετική αξιολόγηση ως αναγνώριση της εξέλιξης και της προσπάθειάς τους: 

οι βαθμοί που δόθηκαν τώρα στα γυμνάσια, ενεργοποίησαν κάποιους μαθητές  και 

πλέον μπορώ να πω ότι από τους έξι μαθητές που έχω οι τέσσερις τουλάχιστον 

είναι πάρα πολύ ενεργά μέσα στην τηλεκπαίδευση (συν. 10) 

Με την προσέγγιση ενός εναλλακτικού μαθήματος, με ελκυστικά και διαδραστικά 

στοιχεία και οπτικοακουστικό περιεχόμενο που τους κινούν το ενδιαφέρον: 

Τους εμφανίζω κάτι και θέλω να μου περιγράψουν, να μου πουν τι θα μπορούσαν 

να κάνουν, μία προσομοίωση από ένα πείραμα, να τους κεντρίσω όσο γίνεται το 

ενδιαφέρον, να ακούσουν ένα ηχητικό βιντεάκι. […]Σίγουρα το οπτικό υλικό αυτό 

που θα δείξω είναι για μένα το πιο σημαντικό και υπάρχει και μεγάλη εναλλαγή. 

[…] να υπάρχει μία αλλαγή εικόνων για να μην βαριούνται, για να μην νιώθουν 

ότι μένουμε στα ίδια (συν. 12) 

[…] κάνοντας το μάθημα όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρον […]Αν τους βάλεις ένα 

βιντεάκι, αν τους δείξεις μία εικόνα και το πας διαμέσου του πίνακα θα μάθουν, 

κάτι θα συγκρατήσουν. Τουλάχιστον δεν θα βαρεθούν (συν. 14) 
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Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να επιτευχθεί μία μαθητοκεντρική διδασκαλία αξιοποιώντας 

τα ψηφιακά μέσα και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα και τις τεχνολογικές 

δεξιότητες των μαθητών: 

υπήρχαν βίντεο υπήρχαν  κουίζ, υπήρχαν κουίζ teaser […] Για να μπορέσω να 

τους κεντρίσω το ενδιαφέρον με πολλά παραδείγματα από την καθημερινότητά τους 

[…] τους έδινα το presenter να παρουσιάσουν αυτοί, να κάνουν share αυτοί την 

οθόνη τους (συν. 3)  

Οπότε εντάξει γνωρίζουμε ήδη εμείς στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, ότι βοηθούν 

πάρα πολύ στο να μάθουν πέντε πράγματα ,στο να αντλήσουν ενδιαφέρον, στο να 

κάνουν κάτι τα τεχνολογικά μέσα (συν. 6) 

Με την υποστήριξή τους εκτός μαθήματος και την ενεργή εμπλοκή των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: 

Μέσω Instagram δηλαδή επικοινωνούμε να μου στείλουν κάτι, να τους εξηγήσω 

κάτι παραπάνω ,να τους δώσω την ώθηση να κάνουν κάτι άλλο, να τους εξηγήσω 

κάτι (συν. 12) 

οι περισσότεροι θέλανε να συμμετέχουν, θέλανε να έχουν την επικοινωνία κυρίως 

και θέλανε λόγω του ότι ξέρεις τα παιδιά στην ειδική αγωγή κλιμακωτά φτάνουν 

σε μία προσπάθεια, ούτε αυτοί ούτε οι γονείς θέλουν να χάσουν αυτή την 

προσπάθεια. (συν. 5) 

 Οργάνωση και σχεδιασμός της διδασκαλίας 

 

Ως προς την οργάνωση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν συμπεριληπτικές πρακτικές που κινήθηκαν στους άξονες της 

συνδιδασκαλίας και της ευρύτερης συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, της 

διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού, της βελτίωσης των τεχνολογικών υποδομών 

και της αξιολόγησης. 

Συνδιδασκαλία – συνεργασία με εκπαιδευτικό προσωπικό 

Βασική αρχή της συμπερίληψης αποτελεί η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς φορείς και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με σκοπό τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας για τους μαθητές. Το ομαδοσυνεργατικό 

αυτό έργο των διδασκόντων εκτείνεται τόσο εκτός της τάξης για την προετοιμασία και 
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αξιολόγηση του εν λόγω σχεδιασμού, όσο εντός της τάξης με τη μορφή της 

συνδιδασκαλίας (Καρράς, 2014· Στασινός, 2020· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018· 

Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014). Οι εκπαιδευτικοί στα παρακάτω αποσπάσματα 

αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η συνδιδασκαλία μπορεί να υποστηρίξει ολιστικά 

του μαθητές: 

Υπήρχε μία πολύ καλή συνεργασία με τις συναδέλφους και κάναμε πολλές φορές 

συνδιδασκαλία ή παράλληλη διδασκαλία μέσα στην τάξη […]μέσω τηλεδιάσκεψης. 

[…] Έκανε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή  […] ήθελε να χωρίσεις δωμάτια τους 

μαθητές, οπότε έμπαινα και εγώ στα δωμάτια για να βοηθήσω, να οργανώσω, να 

κατευθύνω, κάπως έτσι σαν coaching (συν. 3) 

θα μπορούσα εγώ εφόσον κρίνω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη 

μέθοδο ή να γίνει κάτι πιο εξατομικευμένο μαζί με ένα άλλο παιδάκι που θεωρώ 

ότι υπάρχει ίδια δυσκολία να τα πάρω από κάποια ώρα του μαθήματος 

προκειμένου να γίνει αυτή η παρέμβαση. Αυτή είναι για μένα η έννοια της 

συμπερίληψης. Να είναι μέσα στο γενικό τμήμα και ταυτόχρονα να τα υποστηρίζω 

εγώ όπως και ο άλλος καθηγητής (συν. 12) 

Η ανταλλαγή απόψεων, συμβουλών και υλικού με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό 

είναι απαραίτητη για την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ώστε να 

ορίσουν ένα κοινό στόχο προς επίτευξη: 

Να πείσω τους υπόλοιπους συναδέλφους να δείχνουν αγάπη και κατανόηση στα 

παιδιά και να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον […] πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο 

σκέψης του και σε αυτό μπορούμε να του δώσουμε εμείς της ειδικής αγωγής […] 

Δηλαδή όπου πάω και βλέπω διάλεξη και μου δίνεται το θάρρος λέω ξέρεις κάτι 

προσπάθησε να το κάνεις λίγο πιο διαδραστικό. Αν δεν έχω το θάρρος θα το φέρω 

με πλάγιο τρόπο. Δείξε ένα βιντεάκι, τα παιδιά θέλουν έτσι λίγο πιο διαφορετικό 

τρόπο για να ανταποκριθούν. (συν. 14) 

θα ενθάρρυνα τον καθηγητή και την Καθηγήτρια που συνεργάζομαι στα σχολεία  

που είμαι να διοργανώνουμε συζητήσεις για παράδειγμα να βοηθήσουμε τα παιδιά 

να συζητάνε για να μπορούν κι αυτά να αντιμετωπίσουν καλύτερα το θέμα της 

πανδημίας (συν. 5) 
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Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία 

κατά τη διδασκαλία, να τα συνδυάσουν και να τα παρουσιάσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να παράγουν ένα βελτιωμένο και ποιοτικό έργο. 

να έχουμε ένα κοινό δωμάτιο με τον ή την εκπαιδευτικό του τμήματος ,να έχουμε 

οργανώσει την ύλη μας και να κάνουμε παράδοση παράλληλα, ο καθένας στο 

κομμάτι που θεωρεί ότι είναι πιο καλός αυτό (συν. 6) 

Μία ακόμη πρακτική που διέπεται από έντονο ομαδοσυνεργατικό και συμπεριληπτικό 

πνεύμα είναι αυτή της ύπαρξης περισσότερων εκπαιδευτικών ταυτόχρονα στην τάξη 

για την αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς: 

μέσα στην τάξη […] θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί εκπαιδευτικοί 

και να βοηθούν αυτά τα παιδιά και να ενσωματωθούν στην τάξη και να 

κατανοήσουν και να επιτευχθεί τελικά και να είναι επιτυχημένη διδασκαλία. (συν. 

3) 

Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να 

λειτουργήσει ως παράγοντας ενεργοποίησης των κινήτρων των μαθητών για 

συμμετοχή στο μάθημα. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός 

του, ο οποίος βασίζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, στο γνωστικό του επίπεδο, στα 

δυνατά και αδύναμα σημεία του: 

κάποιες παραδοσιακές ασκήσεις μέσα από το σχολικό το βιβλίο όπως είναι 

διατυπωμένες μέσα σε αυτό αλλά και κάποιες δικές μου τροποποιήσεις έτσι ώστε 

να γίνουν πιο προσιτές σε αυτούς […] αραιά και πού να τους δίνω και κάποιες 

δραστηριότητες οι οποίες λίγο ενισχύουνε τις δικές τους δεξιότητες […] ή 

οτιδήποτε άλλο κρίνω ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή (συν. 1) 

[…] μπορούσα να έχω τη δυνατότητα ακόμα και σε τυφλούς μαθητές ή κωφούς να 

πραγματοποιήσω μαθήματα και να οργανώσω υλικό […] Για παράδειγμα στους 

τυφλούς έχω πρόγραμμα που μεταφράζει το γραπτό κείμενο σε προφορικό (συν. 3) 

να δώσεις χρόνο, να παρατηρήσεις, να καταλάβεις ποια είναι τα αδύναμα σημεία, 

ποιες είναι ποια είναι τα δυνατά,του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να μπορείς το υλικό 

που θέλεις, να το προετοιμάσεις. (συν. 7) 
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Επιπλέον, πρέπει να είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει το 

διάβασμα του μαθητή, δηλαδή να είναι περιεκτικό και στοχευμένο, να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και να περιλαμβάνει τις σχολικές υποχρεώσεις της 

επόμενης ημέρας: 

[…]Εγώ στέλνω θεωρία ουσιαστικά και απαντώ σε κάποια ερωτήματα, για να 

μπορεί να διευκολυνθεί αυτός στο διάβασμα του (συν. 7) 

Το να του κρατάς τις σημειώσεις που αυτό το παιδί δυσκολεύεται εκείνη την ώρα 

εξ αποστάσεως να κρατήσει σημειώσεις, το να του σημειώνεις τις ασκήσεις της 

επόμενης φοράς, το να τον βοηθάς ρωτώντας κάτι ο καθηγητής να του το 

επεξηγήσεις, ώστε να μπορέσει να απαντήσει, αν δεν έχει κατανοήσει την ερώτηση. 

(συν. 10) 

Ενδιαφέρον προκαλεί ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την μείωση του 

φόρτου εργασίας των παιδιών για το σπίτι, ενώ αποδίδουν την πρακτική αυτή στην 

ψυχολογία των μαθητών λόγω της πολύωρης παρακολούθησης των μαθημάτων 

μπροστά στις οθόνες: 

Εμείς έχουμε πει φέτος να μη δίνουμε εργασία στα παιδιά […] γιατί είναι ήδη 

φορτωμένα και δεν θέλουμε τόσο πολύ να τα πιέσουμε ίσα-ίσα που 

προσπαθούμε από το μαθησιακό κομμάτι να εστιάσουμε πιο πολύ στη δουλειά που 

κάνουμε, να είναι ενθαρρυντική εκπαίδευση να ανεβάσουμε την ψυχολογία τους 

[…] (συν. 8) 

το μάθημα γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. είναι λιγότερο απαιτητικό και εγώ πάντα 

τους βάζω να μάθουνε κάτι. δεν υπάρχει μέρα να μην τους δώσω μία ασκησούλα, 

μία ερώτηση να μάθουνε κάτι. (συν. 13) 

Βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών 

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την εμπειρία τους στην εξΑΕ και τη χρήση των 

ψηφιακών πλατφορμών προτείνουν ορισμένες πρακτικές για την βελτίωσή τους ως 

προς την ευχρηστία τους και τη συνολική παιδαγωγική υποστήριξη που παρέχουν. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως οι πλατφόρμες μπορούν να γίνουν 

περισσότερο εύχρηστες εφόσον γίνει ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτές, η διαχείριση 

των αρχείων, η αναβάθμιση εργαλείων, όπως το whiteboard και η προστασία 
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προσωπικών δεδομένων, η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων με ψηφιακό 

υλικό: 

Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο απλή η χρήση τους [των πλατφορμών] όχι ως προς 

τη σύνδεση, αλλά για το να βρούνε κάτι ή να μου στείλουν κάτι να είναι λίγο πιο 

εύκολο (συν. 2) 

στο webex σίγουρα θα άλλαζα τον λευκό το whiteboard […] Σίγουρα θα 

προσπαθούσα να το αναβαθμίσω αυτό […] θα μπορούσαμε ας πούμε να 

ανεβάσουμε ένα αρχείο στο webex […] δηλαδή εγώ αν θέλω να γράψω διαγώνισμα 

δεν μπορώ να τους κάνω αποστολή αρχείου μέσω webex […] ίσως θα πρέπει να 

αναβαθμιστεί λίγο και το webex σε κάποια θέματα προστασίας δεδομένων(συν. 11)  

Να είναι η είσοδος λίγο πιο εύκολη σε μία πλατφόρμα. Και επίσης να μην υπάρχει 

δυσκολία να μην υπάρχει θέμα από την άποψη πώς θα βρουν το υλικό τους […] 

[…] να είναι το υλικό πιο προσβάσιμο (συν. 12) 

θα μπορούσε Ας πούμε να ενσωματωθεί το  φωτόδεντρο ή κάποιο άλλο 

εκπαιδευτικό forum site […] Ούτως ή άλλως η πλατφόρμα βγάζει μία 

περιθωριοποίηση. Κάτι που προσπαθεί να σπάσει η συμπερίληψη (συν. 13) 

Για την παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω αναβαθμίσεων σε τεχνολογικό 

επίπεδο φαίνεται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ότι είναι αναγκαία η χρήση 

διαδραστικού, πολυαισθητηριακού υλικού πέρα από την αυστηρή οριοθέτηση του 

αναλυτικού προγράμματος, όπως κάμερες, οπτικοακουστικό υλικό:  

φτιάξαμε βίντεο φτιάξαμε Escape Room φτιάξαμε touch πώς το λένε ματς 

ερωτήσεις και να τις αγγίζουνε, για να έχουν και την απτική ικανότητα (συν. 3) 

Ο,τιδήποτε μπορεί να τους ενεργοποιήσει και να ακούσουν γιατί εκεί στηριζόμαστε 

στην ακοή και στην όραση και να τους κάνει εντύπωση (συν. 12) 

[…], ίσως να ήταν λίγο πιο ευχάριστες, [οι πλατφόρμες] γιατί ουσιαστικά βλέπαμε 

μία λευκή εικόνα, μία κάμερα, ένα chat στο πλάι, δεν υπήρχε κάτι το ενδιαφέρον 

ας πούμε […] ίσως περισσότερες ασκήσεις ,περισσότερα χρώματα, να μπορούσα 

να εντάξω, περισσότερα βίντεο μέσα ,στο να βλέπουν τα παιδιά πολυπαραγοντικά 

πράγματα (συν. 6) 

Ακόμη, εκπαιδευτικά λογισμικά και εξωτερικά εργαλεία: 
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Χρησιμοποιώ λογισμικά όπως το whiteboard, το geogebra για Γεωμετρία όπως 

για να κάνω σχήματα και τα λοιπά, πιο πολύ από το διαδίκτυο και μετά τα κάνω 

αντιγραφή επικόλληση αποσπάσματα εικόνας, σχέδια γραφίδας […] (συν. 8) 

χρησιμοποιώ βιντεάκια στο youtube, δηλαδή έχω βρει κάποια έτοιμα βιντεάκια 

που ειδικά στη γεωμετρία με βοηθάει αυτό πάρα πολύ.Δηλαδή θέλεις να του δείξεις 

π.χ  μέσω του webex  πώς να σχεδιάσει μία γωνία  αναγκαστικά θα πρέπει 

να  δείξεις βιντεάκι (συν. 11) 

Τέλος, η προσθήκη της λειτουργίας της καταγραφής του μαθήματος: 

Η λειτουργία που πραγματικά θα μου άρεσε να υπάρχει θα ήταν η καταγραφή του 

μαθήματος. Γιατί όταν καταγράφεις μπορείς να γίνεσαι και καλύτερος. Και να δεις 

τι πήγε καλά τι πήγε στραβά (συν. 14) 

Αξιολόγηση στην εξΑΕ 

Η εξΑΕ όπως και η δια ζώσης διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικασία 

της αξιολόγησης για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Όμως, η εξΑΕ αποτελεί μία 

εναλλακτική μορφή διδασκαλίας και επομένως, η αξιολόγηση σε αυτό το πλαίσιο 

πρέπει να ναι εξίσου εναλλακτική. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι σε 

άλλες περιπτώσεις οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασής 

τους, λαμβάνοντας έτσι σοβαρά υπόψιν τις φωνές τους και τις προτιμήσεις τους, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις η εξέταση ήταν μοναδική και συνάμα προσαρμοσμένη στις 

δυνατότητες του κάθε μαθητή: 

[…] φτιάχνω κάτι κουίζ, γιατί θα τους κάνω σαν τεστάκια μικρά, λοιπόν σε κάθε 

τμήμα πού μπορεί να είναι 10 ερωτήσεις […] γράφω, τις σβήνω, τροποποιώ ακόμα 

και την απάντηση που μπορεί να μπερδέψει τον τάδε ενώ τον άλλον μπορεί όχι, 

έχοντας την εικόνα των παιδιών το πώς θα απαντήσουν το πώς θα το σκεφτούν  και 

αντίστοιχα το προσαρμόζω (συν. 12) 

Μπήκα τρεις φορές στην τάξη ούτε τα ονόματά τους καλά καλά πρόλαβα να μάθω 

και κάποια στιγμή έπρεπε να το αξιολογήσουμε για να βάλουμε βαθμούς πρώτου 

τετράμηνου. Τους έβαλα εργασίες, ανά δύο, ανά τρεις, μόνοι τους, όπως ήθελε ο 

καθένας. Τους έβαζα στο e-class 20 εργασίες να διαλέξουν και πάρτε. ή αν δεν 

θέλετε αυτούς τους τίτλους, βρείτε μου εσείς έναν συναφή τίτλο να κολλάει (συν. 

13) 
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Άλλοι εκπαιδευτικοί τονίζουν την διαφορά της αξιολόγησης μεταξύ των δύο μεθόδων 

διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο επιεικείς στην εξΑΕ: 

 […]αν θέλουμε να αξιολογήσουμε κάτι δίνουμε ένα multiple choice  και τελειώνει 

εκεί πέρα το ζήτημα και μία χαρά μαθαίνουμε πράγματα τώρα τι άλλο ως προς 

αυτό… Δηλαδή καλύτερη συναίσθηση της πραγματικότητας νομίζω θα συνιστούσα. 

Στο ότι η εξ αποστάσεως δεν είναι η δια ζώσης (συν. 6) 

Υπάρχει μία διευκόλυνση στα διαγωνίσματα αν κάτι είναι αρκετά δύσκολο το παιδί 

να μπορέσει να μην το απαντήσει αυτό και να μην υπάρχει και στη βαθμολογία του 

να είναι πιο επιεικής, υπάρχει  επίσης μία συνεννόηση στο ποιες ερωτήσεις θα 

κάνουνε στο παιδί (συν. 10) 

Τέλος, μία ακόμη πρακτική που μπορεί ταυτόχρονα να αποβάλλει το άγχος της 

εξέτασης είναι η απόκρυψη της βαθμολογίας: 

στα κανονικά τεστ ,σε αυτά που ονομάζονται τεστ που βάζω στα παιδιά, δεν 

βαθμολογώ ποτέ …γράφουμε μόνο ένα κειμενάκι με παρατηρήσεις. Συνεπώς δεν 

ήξεραν και πώς βαθμολογώ (συν. 6) 

 Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 

 

Όπως έχει αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα, η 

ολιστική υποστήριξη των μαθητών επιτυγχάνεται από τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων. Ενδεικτικά, λοιπόν και για την αποφυγή της 

επανάληψης οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως απαραίτητα συστατικά μιας 

συμπεριληπτικής εξΑΕ είναι τα εξής: 

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών: 

[…] να επικοινωνώ μαζί τους, να χτίζω γέφυρες επικοινωνίας καταρχάς με αυτούς 

[τους μαθητές], μετά με τους γονείς τους, να νιώθουν και οι γονείς τους 

εμπιστοσύνη απέναντί μου (συν. 1) 

κράταγα επαφή με τους γονείς και τους είχα πει ότι και για ψυχολογικούς λόγους 

γιατί η παράλληλη στήριξη δεν είναι μόνο για τα μαθησιακά […] με μηνύματα στο 

e-class με  webex ψυχολογικής στήριξης θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε και το θέμα 

της ψυχολογίας (συν. 5) 
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Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη διεύθυνση του σχολείου και τη 

διαμόρφωση θετικού κλίματος: 

υπήρχε μία συνεργασία ανταλλαγή απόψεων σεβασμός προς τις αντίθετες απόψεις 

αυτό διατηρήθηκε και στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, αυτό (συν. 3) 

να είναι κάποιος δηλαδή σαν να μας μανατζάρει ,να μας δίνει οδηγίες για κάτι που 

μπορεί να συμβεί, κάτι που μπορούμε να κάνουμε επιπλέον και δεν το έχουμε 

σκεφτεί ,να μπορούμε να συνεργαζόμαστε συστηματικά όμως (συν. 12) 

Επιπλέον, μία βασική προϋπόθεση της συμπερίληψης είναι η στήριξη από το κράτος 

και την ευρύτερη κοινότητα μάθησης, με πρακτικές όπως την οργάνωση ενημερωτικών 

ημερίδων και τη διαμόρφωση πλατφορμών επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές: 

Θα έπρεπε να υπάρχει μία άλλου είδους επικοινωνία, οργανωμένη από το 

Υπουργείο Παιδείας (συν. 6) 

θεωρώ ότι το αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και από κει και πέρα θα 

μπορούσε ίσως και ο δήμος να μας στηρίξει, η τοπική κοινωνία με κάποια μέσα. 

Να μας δώσει και ο δήμος ας πούμε κάποια κίνητρα , θα μπορούσαμε να 

διοργανώσουμε κάποια πράγματα έτσι και σε τοπικό επίπεδο .Κάποια σεμινάρια, 

κάποιες ημερίδες .Οι τοπικές αρχές δηλαδή γενικότερα. (συν. 11) 

Επιπλέον, απαραίτητη είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του 

σχολείου με τους γονείς των μαθητών και τους αντίστοιχους διαγνωστικούς φορείς των 

ε.ε.α., όπως είναι τα ΚΕΣΥ, για την ουσιαστική ενημέρωση, τον προσεκτικό σχεδιασμό 

στρατηγικών διδασκαλίας και τελικά την αποτελεσματική μάθηση: 

 [..] όταν πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς από ό,τι γνωρίζω ενημερώνονται και 

η διεύθυνση και οι γονείς και τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων του παιδιού 

από τα κεσυ για το αν προέκυψε κάποια άλλη κάποια  κάποιο άλλο πρόβλημα στο 

παιδί και γενικότερα. Σίγουρα βέβαια αν προκύψει κάτι ενδιάμεσα και 

επικοινωνήσουν οι ίδιοι οι γονείς των μαθητών, η διεύθυνση από ό,τι έχω δει 

πάντα ανταποκρίνεται (συν. 1) 

Υπάρχουν κάποια παιδιά […] που είναι  αμέτοχα τελείως. Και εκεί προσπαθούμε 

σε συνεργασία με τους γονείς, σε επικοινωνία με το σχολείο ,να υπάρχει κάποια 
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συζήτηση ,να δούμε το θέμα, να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες, να υπάρξει κάποια 

κατανόηση (συν. 10) 

Ακόμη όμως και στο πλαίσιο του σχολείου, που διαθέτει ε.ε.π. η συνεργασία μεταξύ 

όλων είναι απαραίτητη για την βελτίωση της σχολικής πορείας του μαθητή: 

η συνεργασία όλων μας δηλαδή όσων εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή στο κάθε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο κάθε σχολείο, είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή με τα 

εργαλεία που διαθέτουμε είτε αυτό διαθέτει ένα ψυχολόγο το κάθε σχολείο, είτε 

αυτό διαθέτει έναν κοινωνικό λειτουργό είτε όσες παράλληλες, αυτό που είναι 

απαραίτητο είναι να είμαστε όλοι σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Ώστε να 

ακολουθούμε μία κοινή γραμμή, ώστε να πλαισιώνουμε ένα παιδί αρμονικά, ώστε 

να το βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο . (συν. 10) 

Μάλιστα, ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των 

ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο, ενώ ορισμένοι από αυτούς 

θεωρούν αναγκαία την ύπαρξή τους ταυτόχρονα στην τάξη τους, ώστε να μπορούν να 

γνωρίζουν και να διαχειρίζονται συμπεριφορικά ζητήματα με ασφάλεια και πιο 

αποτελεσματικά: 

 [το ε.ε.π. ταυτόχρονα στην τάξη] θα είχε και μία άλλη κριτική μάτια και μία ...Θα 

μπορούσε να επεξεργαστεί καλύτερα τα ακούσματα τέλος πάντων της ομιλίας των 

παιδιών. Και θα μπορούσε να με συμβουλέψει και να με καθοδηγήσει σε κάτι που 

μπορεί φυσικά να μην το έχω αντιληφθεί ούτε εγώ η ίδια, […] (συν. 12) 

Για μένα ο ψυχολόγος πρέπει να είναι στα σχολεία είτε έχουμε εξ αποστάσεως είτε 

δεν έχουμε εξ αποστάσεως […] να υπάρχει νοσηλευτής ,νιώθεις πιο ασφαλής όταν 

υπάρχει ένας ψυχολόγος ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να ζητήσεις 

τη γνώμη του να σε βοηθήσει ακόμα και σένα τον ίδιο (συν. 14) 

Υπάρχει όμως και η άποψη ότι η ύπαρξη του ε.ε.π. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

μπορεί να προκαλέσει το στιγματισμό του μαθητή και επομένως προτείνεται να 

απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών, γεγονός που άπτεται των συμπεριληπτικών 

αρχών.  

Οπότε δύο καθηγητές για ένα μαθητή ήδη αν του βάλεις και ένα τρίτο τον οποίο θα 

προσδιορίσεις ότι είναι για το μαθητή ο μαθητής θα αρχίσει να αισθάνεται άσχημα 

[…] γενικά σέβομαι και θεωρώ απαραίτητους τους ψυχολόγους άρα θεωρώ ότι αν 
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είχαμε ένα σχολικό ψυχολόγο ο οποίος έμπαινε σε κάθε τάξη για να παρατηρήσει 

όλα τα παιδιά και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα κι ανάγκες (συν. 5) 

 Επιμόρφωση 

 

       Η επίτευξη της συμπερίληψης απαιτεί μία συνεχή διαδικασία μάθησης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα που αφορούν το έργο τους, ώστε οι ίδιοι να 

εξελίσσονται και να είναι περισσότερο αποδοτικοί. Ως προς την εξΑΕ φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη διάθεση να επιμορφωθούν, ώστε να κάνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία περισσότερο ευχάριστη και προσιτή στους μαθητές: 

Σίγουρα θα μπορούσε να κάνω το μάθημα λίγο πιο διασκεδαστικό, θα ήθελα να το 

κάνω… Δεν ξέρω πώς θα το κάνω κι εκεί πέρα ίσως θα ήθελα μία επιμόρφωση 

(συν. 2) 

Ακόμη, οι επιμορφωτικές δράσεις έχουν στόχο την αναθεώρηση παρωχημένων 

πρακτικών και στερεοτύπων που συχνά οδηγούν το στιγματισμό των μαθητών με ε.ε.α. 

η ύπαρξη ενός ψυχολόγου μέσα σε μία τάξη, γνωρίζοντας τα παιδιά ότι είναι 

ψυχολόγος, δεν νομίζω ότι θα επέφερε και πολύ θετικά αποτελέσματα .Τα παιδιά 

έχουν την τάση να είναι ιδιαίτερα μαγκωμένα  μπροστά σε τέτοιες ειδικότητες. Δεν 

υπάρχει παιδεία σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα, συνεπώς ναι σαν ιδέα είναι πολύ 

καλή και είμαι υπέρ, αλλά πρέπει να υπάρξει μία άλλου είδους εκπαίδευση πριν 

(συν. 6) 

Επιπλέον, η επιμόρφωση σχετικά με τον τρόπο που η συνδιδασκαλία και γενικότερα η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική στην επίτευξη του 

κοινού τους στόχου, δηλαδή στην ολιστική εξέλιξη των μαθητών: 

χρειάζεται και επιμόρφωση ,να επιμορφωθούν τέλος πάντων οι καθηγητές της 

γενικής τάξης, ώστε να υπάρχει και μία συνεργασία [με τους ειδικούς 

εκπαιδευτικούς] (συν. 12) 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να επιμορφώνονται συνεχώς σε ζητήματα που 

αφορούν το συγκείμενο του σχολείου, ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να 

διαμορφώνουν μία σφαιρική άποψη: 

εγώ επενδύω στη γνώση […] παίρνεις πολλά πράγματα και το κίνητρο είναι αυτό 

ότι στην ουσία παίρνεις, δηλαδή η γνώση ποτέ δεν σταματά (συν. 14) 
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να οργανωθούμε ως σχολείο και να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο σχετικά με 

τη διαχείριση του άγχους των μαθητών το οποίο το παρείχε πάλι το κράτος 

ουσιαστικά το ΠΕΚΕΣ το κέντρο εκπαιδευτικού σχεδιασμού και πέρα από αυτό στο 

οποίο συνδεθήκαμε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και των 

γύρω σχολείων (συν. 1) 

 Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της εξΑΕ στην δια ζώσης 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εξΑΕ προτείνουν 

ορισμένες πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την παραδοσιακή διδασκαλία, τόσο 

σύγχρονα όσο ασύγχρονα. Πιο συγκεκριμένα, αν και ξεκαθαρίζουν όπως αναλύθηκε 

σε προηγούμενο θεματικό άξονα, ότι η εξΑΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια 

ζώσης διδασκαλία, αναφέρουν πως με τη μέθοδο της σύγχρονης εξΑΕ μπορούν να 

πραγματοποιήσουν μαθήματα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή συμπληρωματικά 

μαθήματα εκτός των ωρών διδασκαλίας στο σχολείο: 

ίσως αραιά και που να μπορέσω αν το θέλει βέβαια και αυτός και οι γονείς του να 

ξανακάνουμε κάποιο μάθημα εξ αποστάσεως όπως για παράδειγμα κάποιο 

απόγευμα εκτός εννοώ των διδακτικών ωρών […] αν νιώσω δηλαδή αδυναμία 

οποιαδήποτε αδυναμία  από μέρους του μαθητή μου (συν. 1) 

σε περιπτώσεις που […] δεν μπορούσε κάποιος μαθητής να έρθει στο σχολείο, γιατί 

βρίσκεται σε κάποιο απομονωμένο μέρος και χιόνισε για παράδειγμα, ναι θα 

μπορούσα να του κάνω μάθημα από το σχολείο εκεί ή θα μπορούσα να κάνω σε 

κάποιον που ήτανε άρρωστος κάποια ώρα έξτρα, για να κατανοήσει κάποια 

πράγματα (συν. 3) 

Επιπρόσθετα σε αυτά, η ασύγχρονη εξΑΕ φαίνεται να έχει περισσότερο το ρόλο της 

ψηφιακής αποθήκης του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο προτιμούν στην πλειοψηφία 

τους οι εκπαιδευτικοί: 

η ασύγχρονη μπορεί να είναι μια […] τύπου τράπεζα θεμάτων ας πούμε. Να έχεις 

κάποιο πακέτο σημειώσεων, να έχεις δηλαδή ένα αρχείο σαν εγκυκλοπαίδεια (συν. 

4) 

να ανεβάζω τις εργασίες μου στο e-class ή να ανεβάζω δραστηριότητες, κάποια 

pdf , κάποια Powerpoint ή οτιδήποτε για να βοηθηθούν έξτρα οι μαθητές μου, 

κανένα πρόβλημα με την ασύγχρονη (συν. 7) 
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Μία επίσης ενδιαφέρουσα πρακτική είναι η δημιουργία προτύπων δοκιμίων 

αξιολόγησης, ώστε να μπορούν οι μαθητές να προετοιμάζονται κατάλληλα για αυτά, 

να παίρνουν ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη τους: 

την  ασύγχρονη θα τη συνέχιζα δηλαδή αυτά που τους δίνω, να τους τα βάζω και 

στο e-class σε περίπτωση που αν τα χάσουνε […] να υπάρχουν εκεί που να μπορούν 

να τα βρούνε ή ας πούμε και κουίζ και προσομοιώσεις διαγωνισμάτων […] να 

βλέπουν τις σωστές τους απαντήσεις και να προετοιμάζονται (συν. 5) 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως υπάρχει πληθώρα πρακτικών που 

μπορούν να καταστήσουν την εξΑΕ ως μία πιο συμπεριληπτική μέθοδο διδασκαλίας, 

ενώ φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη αρκετές ιδέες, τις οποίες με τη βοήθεια 

όλων μας μπορούν να εξωτερικεύσουν και να εφαρμόσουν, για τη βελτίωση της 

ποιότητας του σχολείου. 
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα 

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάστηκαν ως παράλληλη 

στήριξη ή ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε τμήμα ένταξης σχετικά με την εξΑΕ στην ειδική 

αγωγή και το ρόλο της σχολικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εμφάνισης 

της πανδημίας COVID-19. Κεντρικός άξονας της εργασίας που διαφαίνεται στην 

ανάλυση όλων των θεματικών είναι η συμπερίληψη, η σύγχρονη ιδεολογία της 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την εμπειρία που απέκτησαν στο διάστημα 

του Απριλίου 2020 έως τον Ιούνιο 2021 διατύπωσαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους σχετικά με αυτήν, τόνισαν την αρχική ανεπάρκεια της τεχνολογικής υποδομής και 

ετοιμότητας, αλλά και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους ως προς αυτόν 

τον τομέα. Έπειτα εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με την ανταπόκριση των 

μαθητών στο εγχείρημα της εξΑΕ, μιλώντας αναλυτικά για τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν και την σχολική τους πορεία. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί έκαναν 

λόγο για τα χαρακτηριστικά και το ρόλο της διεύθυνσης του σχολείου και της ύπαρξης 

μίας ηγετικής φυσιογνωμίας σε αυτό. Τέλος, πρότειναν ορισμένες συμπεριληπτικές 

πρακτικές με τις οποίες η εξΑΕ μπορεί να λειτουργήσει ως αρωγός στη βελτίωση της 

ποιότητας του σχολείου. 

Σύμφωνα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας 

την επιτακτική ανάγκη χρήσης της εξΑΕ για την πραγματοποίηση του έργου τους 

προέβησαν αρχικά στην επιμόρφωσή τους στα τεχνολογικά μέσα. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν τις τεχνολογικές 

δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στις ψηφιακές πλατφόρμες λόγω προηγούμενης 

εμπειρίας τους ή εξελίχθηκαν ταχύτατα ως προς αυτές, σε αντίθεση με τη μειοψηφία 

των οποίων η προσαρμογή ήταν δυσκολότερη, κυρίως λόγω της μεγάλης ηλικίας τους 

(Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Γιασιράνης & 

Σοφός, 2020· Μανούσου, κ.ά., 2020). Έγινε λοιπόν ξεκάθαρο ότι η εμπειρία των 

παλαιότερων εκπαιδευτικών στα σχολικά δρώμενα που μέχρι πρότινος εξασφάλιζε 

μεγάλο μέρος της σχολικής επιτυχίας και της απόδοσής τους, δεν είναι πια επαρκής 

ούτε μπορεί να αξιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο στην εξΑΕ. Επομένως, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, διότι κανείς από αυτούς δεν είχε 

εμπειρία πάνω στην εφαρμογή της εξΑΕ και ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο πιεστικό κλίμα, 

όπως αυτό της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.  Η εξέλιξη των τεχνολογικών 
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δεξιοτήτων πέτυχε με την προσωπική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, τη συνεργασία 

με άλλους συναδέλφους σε κοινότητες μάθησης και με επιμορφωτικά σεμινάρια που 

προωθούνταν ή οργανώνονταν από τη διεύθυνση των σχολείων τους ή άλλων φορέων 

όπως το ΠΕΚΕΣ, τους ΣΕΕ και το Υπουργείο (Glessner & Johnson, 2020· Parmigiani, 

e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Μουζάκης, 2006). Σημαντικό στοιχείο στα εν λόγω 

αποτελέσματα είναι η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών ως προς τα επιμορφωτικά 

σεμινάρια του Υπουργείου λόγω της χρονικά καθυστερημένης τους έναρξης και του 

φτωχού περιεχομένου τους. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα 

τα οποία συνήθως αποτελούνταν από τα κωλύματα των ψηφιακών πλατφορμών ή 

απέτρεπαν το μαθητή από το μάθημα (Αναστασιάδης, 2020· Λιακοπούλου, & 

Σταυροπούλου, 2021). Για την αντιμετώπισή τους είχαν συσταθεί ομάδες συνήθως από 

τη διεύθυνση του σχολείου, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την επίλυση σχετικών 

θεμάτων και την εξασφάλιση ενός λειτουργικού μαθήματος. Η τεχνολογική ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών όμως δεν περιορίζεται στην διαθεσιμότητα μόνο της αντίστοιχης 

υποδομής ή την αγορά της, αλλά και στην ευχρηστία και την  αποτελεσματικότητά της 

παιδαγωγικά (Gurr, 2004· Niemi & Kousa, 2020· Olcott, 2020· Σωτηροπούλου & 

Περιστέρη, 2010). Από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φάνηκε πως αν και οι 

πλατφόρμες κάλυψαν τους βασικούς εκπαιδευτικούς τους στόχους, έχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα και την παιδαγωγική τους χρήση. Για αυτό, το 

χάσμα που δημιουργήθηκε από την υποστήριξη των πλατφορμών αυτών, 

χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά οι πλατφόρμες των social media, στις οποίες είναι 

οι μαθητές περισσότερο εξοικειωμένοι.  

Τέλος, για την πληρέστερη τεκμηρίωση του ερευνητικού ερωτήματος σχετικά 

με τη τεχνολογική τους ετοιμότητα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν μίας 

νέας μορφής εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναζήτησαν κυρίως από το διαδίκτυο, 

αντάλλαξαν με άλλους συναδέλφους ή δημιούργησαν το δικό τους (Chua & Chua, 

2017· Γιασιράνη & Σοφός, 2020 · Τζέμου & Σοφός, 2013). Φαίνεται πως η 

διαφοροποίηση του υλικού ανάλογα τις ε.ε.α. του κάθε μαθητή ξεχωριστά αποτέλεσε 

μία εύκολη διαδικασία στους εκπαιδευτικούς, εφόσον γνώριζαν επαρκώς τα δυνατά 

και αδύναμα σημεία τους και οι περιορισμένες τους τεχνολογικές δεξιότητες δεν ήταν 

τροχοπέδη σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, ανεξάρτητα από την τεχνολογική τους 
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ετοιμότητα, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να οργανώσουν και να προσαρμόσουν το 

υλικό τους στις ανάγκες των μαθητών. 

Όσο αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την ανταπόκριση των 

μαθητών στην εξΑΕ φαίνεται πως η τελευταία τους επηρέασε σημαντικά στη σχολική 

πορεία και στην επίδοσή τους, ενώ  οι συνθήκες του εγκλεισμού λόγω πανδημίας κάτω 

από τις οποίες πραγματοποιήθηκε, αποτυπώθηκαν αρνητικά στην ψυχολογία τους. 

Αρχικά, οι μαθητές αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στην εξΑΕ, 

κυρίως λόγω έλλειψης της κατάλληλης ή ποιοτικής τεχνολογικής υποδομής και 

σύνδεσης, αποκλείοντάς τα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, οι ε.ε.α. σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές τεχνολογικές τους δεξιότητες έκαναν την πρόσβασή τους 

σχεδόν αδύνατη, εφόσον δεν υπήρχε παρουσία κάποιου οικογενειακού προσώπου, 

ώστε να τα στηρίξει σε αυτό το επίπεδο (Petretto, 2020· Αναστασιάδης, 2020· 

Λιακοπούλου, & Σταυροπούλου, 2021). Έπειτα, η διατάραξη της ρουτίνας, η 

παράβαση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας του σχολικού περιβάλλοντος και η 

διαφοροποίηση του ωραρίου των μαθητών, ταύτισαν την εξΑΕ με μία χαμηλού 

επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία (Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020). Ως 

απόρροια αυτών, οι μαθητές οδηγήθηκαν στην κοινωνική περιθωριοποίηση, κάνοντας 

αδύνατη την υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς, ενώ αποκόπηκαν από το γενικό 

τμήμα και η εξΑΕ απομακρύνθηκε από την συμπερίληψη.  

Για την υποστήριξη των μαθητών οργανώθηκαν επιμορφωτικές δράσεις με 

στόχο την αντιμετώπιση των τεχνικών τους προβλημάτων από τη διεύθυνση των 

σχολείων ή με πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών της τάξης τους. Επιπρόσθετα σε αυτό, 

ενισχύθηκε ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τον 

εκάστοτε εκπαιδευτικό εξασφάλισαν στους μαθητές την ισότιμη πρόσβαση στο 

μάθημα και την αλληλεπίδραση μέσα σε αυτό, υποστηρίζοντας έτσι τις κοινωνικές και 

συμπεριφορικές τους δεξιότητες (Niemi & Kousa, 2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust 

& Whalen, 2020· Αναστασιάδης, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· Μανούσου, κ.ά., 

2020). Στο ίδιο πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναβαθμίστηκε, εστιάζοντας τόσο 

στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής όσο και της κοινωνικής πορείας του μαθητή. 

Δυστυχώς, από τα ευρήματα της έρευνας ο μέσος όρος των μαθητών παρουσίασε 

πτώση στη σχολική επίδοση με λίγες εξαιρέσεις στις οποίες παρουσίασαν βελτίωση 

κυρίως λόγω της «ασφάλειας» που ένιωθαν πίσω από τον υπολογιστή, την 

ελαχιστοποίηση των κοινωνικών επαφών και την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων 



137 

 

(Moodley, 2002). Επίσης, ανταποκρίνονταν ανάλογα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

τους σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, ενώ οι περισσότερες πραγματοποιούνταν κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος. Ως προς τον κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα η εξΑΕ είχε 

δραματικές επιπτώσεις στους μαθητές, εκμηδενίζοντας τις οικείες δεξιότητες και 

αυξάνοντας την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων, υιοθετώντας 

παράλληλα ένα νέο τρόπο ζωής, στον οποίο ευδοκιμεί η οικογενειακή βία, η κατάθλιψη 

και η αδράνεια.  

Όσο αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη σχολική ηγεσία, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι ηγέτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά συνήθως αυτός αποτυπώνεται στο πρόσωπο του 

διευθυντή. Σε κάθε περίπτωση ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάζει τους 

άλλους γύρω του, ώστε οι ίδιοι να τον ακολουθούν με δική τους επιθυμία προς την 

επίτευξη κάποιου κοινού οράματος. Επιπλέον, στα χαρακτηριστικά του ηγέτη 

αναφέρουν ότι θα πρέπει να είναι εξισορροπητικός, καθοδηγητικός, οργανωτικός, 

δεκτικός, συνεργατικός, ευέλικτος, βοηθητικός, δημοκρατικός και διαλλακτικός. 

Μάλιστα, όσο αφορά τις ηγετικές του δεξιότητες απαραίτητη είναι η ενημέρωση και η 

ουσιαστική επικοινωνία με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης συγκρούσεων, η συνεχής επίβλεψη και 

αξιολόγησης της ισχύουσας κατάστασης, η διαμόρφωση ενός κλίματος ελευθερίας, 

αυτονομίας και ηθικών αξιών (Akram, 2020· Avolio, Kahai & Dodge, 2000· Beare, 

Coldwell & Milikan, 1989· Blau & Presser, 2013· Chua & Chua, 2017 Garcia, 2015· 

Jameson, 2013· Leithwood, κ.ά., 2004· Lumby & Coleman, 2007· Αβρααμίδου, 2020· 

Αγγελίδης, 2019·  Βάθης, κ.ά., 1999· Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2013· Βαρδιαμπάση, 

2017· Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014 Βρασίδας, 2020· Ευαγγέλου & Μουλά, 2016· 

Ζιάκα, 2014· Θεοφιλίδης, 2012· Κιρκιγιάννη, 2011· Μουρίκη, 2016· Μπουραντάς, 

2002· Ντιγκμπασάνης, 2011· Πασιαρδής, 2014· Σαΐτης, 2008· Σπανός, 2014· Τάτσιου, 

2020· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2018).   

Ιδιαίτερα στην εξΑΕ η ανάγκη για την ύπαρξη μίας ηγετικής φιγούρας ήταν 

απαραίτητη για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η 

επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου ήταν τυπική, περιοριζόταν σε ενημερωτικά 

μηνύματα ηλεκτρονικά, ενώ δεν υπήρχε ένας σαφής στόχος προς επίτευξη ή μία κοινή 

κατευθυντήρια γραμμή, στοιχεία που είναι βασικά για την εφαρμογή ηγετικών 
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πρακτικών (Akram, 2020· Garcia, 2015· Malhotra, 2007· Hadgithoma- Garstka, 2011· 

Ευαγγέλου & Μουλά, 2016· Μπουραντάς, 2002,· Theoharis, 2007). Επιπλέον, το μικρό 

χρονικό διάστημα στο οποίο κλήθηκαν να εφαρμόσουν την εξΑΕ, το μη καταρτισμένο 

προσωπικό και το αρνητικό – ρομποτικό κλίμα της εξΑΕ, οδήγησαν στην απουσία ενός 

κοινού σχεδίου δράσης, αποτρέποντας το σχολείο από την ποιοτική βελτίωση 

(Zembylas, 2010). Ενδιαφέρον προκαλεί ότι με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις 

σχολείων όπου στη διά ζώσης διδασκαλία επικρατούσε ένα θετικό κλίμα και 

διατηρήθηκε στην εξΑΕ, στην συντριπτική πλειοψηφία του το κλίμα έγινε ψυχρό, 

απωθητικό έως «μη ανθρώπινο». Δηλαδή δεν καταγράφθηκε καμία περίπτωση όπου 

να παρουσιάστηκε βελτίωση του κλίματος του σχολείου στην εξΑΕ από την δια ζώσης. 

Φυσικά, υπήρχαν και διευθύνσεις οι οποίες εφάρμοσαν ηγετικές πρακτικές, 

όπως την ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς, την άμεση οργάνωση και 

δόμηση των ψηφιακών πλατφορμών, την διατήρηση μίας συνεχούς και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα του σχολείου, την 

προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και τη σύλληψη ενός κοινού στόχου (Pietsch & 

Tulowitzki, 2017· Σπανός, 2014). Τέλος, φαίνεται πως οι περισσότερες διευθύνσεις 

έκαναν προσπάθεια για υιοθέτηση ενός μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας, το 

οποίο ενδείκνυται για την για την αποτελεσματικότητα του σχολείου (Κιρκιγιάννη, 

2011· Θεοφιλίδης, 2012,  Μουρίκη, 2016), όμως υπερίσχυσε ένα εξουσιοδοτικό 

μοντέλο περιορίζοντας το ρόλο τους (Σταύρου, 2019), ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις 

όπου κυριάρχησε το αρνητικό κλίμα, διαμορφώθηκε ένα αυταρχικό μοντέλο ηγεσίας 

(Ντιγκμπασάνης, 2011· Σαΐτης, 2005). 

Σύμφωνα με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα η εμπειρία των εκπαιδευτικών 

διαμορφώθηκε από όλα τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή την τεχνολογική τους 

ετοιμότητα, την ανταπόκριση των μαθητών στην εξΑΕ και το ρόλο που διαδραμάτισε 

η σχολική ηγεσία- διεύθυνση στο εγχείρημα αυτό (Hajisoteriou, & Angelides, 2016· 

Αγγελίδης, 2019·  Ιωακειμίδου κ.ά., 2021· Καρακάτσιος & Καραμήτρου, 2010). 

Επιπρόσθετα σε αυτά, η στάση των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε από τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες πραγματοποιούσαν τη διδασκαλία τους, οι οποίες είναι κυρίως 

οικογενειακές υποχρεώσεις και η υποστήριξη από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

φορείς, δηλαδή τους γονείς, τους συναδέλφους και της ευρύτερης κοινότητας. Φαίνεται 

πως η υποστήριξη αυτή ήταν επαρκής για να προκαλέσει στην πλειοψηφία τους θετικά 

συναισθήματα σε σχέση με την εξΑΕ (Glessner & Johnson, 2020· Niemi & Kousa, 
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2020· Parmigiani, e.t., 2020· Trust & Whalen, 2020· Varela & Fedynich, 2020· 

Ιωακειμίδου κ.ά., 2021). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξΑΕ και με βάση τις προσωπικές τους 

αντιλήψεις σχετικά με την τεχνολογία έκλιναν προς την αντίστοιχη θετική ή αρνητική 

στάση. Η ανασφάλεια, ο φόβος και το άγχος που προκλήθηκε από την ελλιπή 

οργάνωσης της εξΑΕ, οι αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική πορεία των μαθητών και η 

απουσία αλληλεπίδρασης είναι μερικά από τα μειονεκτήματα που δημιούργησαν μια 

εικόνα αποστροφής από τους εκπαιδευτικούς (Tzifopoulos, 2020· Αναστασιάδης, 

2020· Ράικου, Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020). Στον αντίποδα αυτού, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών καλλιέργησε θετικά συναισθήματα ως προς την εξΑΕ, 

διότι διατηρήθηκε η επαφή των μαθητών με το σχολείο έστω επιφανειακά, αποτελεί 

μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία μάθησης και ίσως το πιο βασικό στοιχείο 

είναι ότι προστατεύθηκε η δημόσια υγεία (Αναστασιάδης. 2020).  

Ως προς την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους αναγκών οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζονται κατά πλειοψηφία απογοητευμένοι, διότι νιώθουν ότι δεν ήταν 

εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία ή καταρτισμένοι για να αποδώσουν στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ενώ συνδέουν την ανάγκες αυτές με την απόδοση των 

μαθητών τους, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση (Al 

Lily e.t., 2020· Luyben, Fleming, & Vermeulen, 2020· Γιασιράνης & Σοφός, 2020· 

Σταχτέας, & Σταχτέας, 2020). Αντιθέτως, η δημιουργικότητα που απαιτείται στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού καλύφθηκε μέσα από την προσέγγιση του μαθήματος με 

τον εναλλακτικό τρόπο της εξΑΕ, όπως επίσης οι βασικές βιοποριστικές ανάγκες του 

κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 που πολλοί 

εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους (Yaman & Muhlis, 2020· Αναστασιάδης, 2020).  

Μέσα από την αξιολόγηση της διαδικασίας και της εμπειρίας τους οι 

εκπαιδευτικοί καταλήγουν στην μερική ή ολική απόρριψη της εξΑΕ ως προς την 

μόνιμη αντικατάσταση της δια ζώσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι η εξΑΕ δεν έχει ξεκάθαρους στόχους προς επίτευξη (Zembylas, 2010), ενώ αυτοί 

σίγουρα διαφέρουν από αυτούς της δια ζώσης. Με αυτόν τον τρόπο, η εξΑΕ δεν 

ικανοποιεί πλήρως την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και δεν πετυχαίνει το σκοπό της 

εκπαίδευσης, δηλαδή την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο (Αναστασιάδης, 2020· Ράικου, 

Κωνσταντοπούλου & Λαβίδα, 2020). Έτσι, το σύνολο των παραπάνω παραγόντων 
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απαντούν στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην 

εξΑΕ. 

Σύμφωνα με το πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα οι εκπαιδευτικοί 

παρουσίασαν ποικιλία συμπεριληπτικών πρακτικών, που μπορούν να λειτουργήσουν 

θετικά στην βελτίωση της εξΑΕ. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών μάθησης στο σύνολο των μαθητών με την παροχή του κατάλληλου 

εξοπλισμού για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Ευαγγέλου, & Μουλά, 2016· 

Theoharis, 2007). Ακόμη, υποστηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή στο μάθημα μέσω της 

παιδαγωγικής αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι τα παράλληλα δωμάτια 

για την οργάνωση μίας εξατομικευμένης ολιγόλεπτης καθοδήγησης, ώστε να 

ακολουθήσουν έπειτα αποτελεσματικά τη ροή του μαθήματος. Στο ίδιο πλαίσιο οι 

εκπαιδευτικοί προτείνουν τρόπους για να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στο μάθημα. Τέτοιοι τρόποι είναι η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος και 

σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ο εξατομικευμένος 

έλεγχος, η ανατροφοδότηση και η επιεικής αξιολόγηση των ασκήσεων των μαθητών, 

η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, η επιβράβευση και ενίσχυση των κινήτρων τους . 

Επιπλέον, η επικοινωνία εκτός του μαθήματος, οι καλές σχέσεις με τους γονείς τους, η 

μαθητοκεντρική διδασκαλία και η καλλιέργεια τεχνολογικών δεξιοτήτων μέσα από 

διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις (Akram, 2020· Gomes, 2011· 

Αβρααμίδου, 2020· Βρασίδας, 2020· Στασινός, 2020).  

Βασικός πυλώνας και αρχή της συμπερίληψης αποτελεί η οργάνωση και 

εφαρμογή μιας κατάλληλα σχεδιασμένης διδασκαλίας (Hadjithoma-Garstka, 2011). 

Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη γόνιμη συνεργασία των εκπαιδευτικών, τη 

συνδιδασκαλία και την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Επίσης, το υλικό αυτό πρέπει να είναι διαδραστικό, 

ελκυστικό και προσιτό στους μαθητές, να είναι στοχευμένο και περιεκτικό, ώστε να 

τους διευκολύνει στην μελέτη τους (Garcia, 2015· Malhotra, 2007). Σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς προτείνεται η μείωση του φόρτου εργασίας για το σπίτι, κυρίως λόγω 

της ψυχολογικής πίεσης που υφίστανται οι μαθητές από τον εγκλεισμό τους, ενώ και 

οι ώρες που περνάνε στις οθόνες είναι ήδη πάρα πολλές για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων τους. Επιπλέον, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας εξ 

αποστάσεως απαιτείται μία εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα με διαθέσιμα παιδαγωγικά 

εργαλεία, τη δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικού υλικού και τη χρήση 
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πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων (Blau & Presser, 2013· Garcia, 2015· 

Αβρααμίδου, 2020). Για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας απαραίτητη είναι η 

διαδικασία της αξιολόγησης, την οποία οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ότι πρέπει να 

γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως είναι και η φύση της εξΑΕ γενικότερα και με 

μία μεγαλύτερη επιείκεια.  

Επιπρόσθετα στις παραπάνω πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη 

συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών φορέων και την συνεχή επιμόρφωση σε 

παιδαγωγικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την σημασία 

της γόνιμης επικοινωνίας τους με γονείς, με διαγνωστικά κέντρα, με τη διεύθυνση του 

σχολείου και με το ε.ε.π. (Καρράς, 2014· Στασινός, 2020). Μάλιστα, θεωρούν 

απαραίτητη την ύπαρξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ταυτόχρονα στο 

μάθημα για την καλύτερη καθοδήγησή τους και την ερμηνεία των συμπεριφορών των 

μαθητών.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η παρούσα έρευνα έρχεται σε συμφωνία με πληθώρα 

άλλων ερευνών που έχουν γίνει πάνω στον ίδιο άξονα της εξΑΕ στην ε.α.ε.. Σαφώς, 

είναι ένα φλέγον θέμα της επικαιρότητας, το οποίο χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και 

έρευνας, με στόχο την ολιστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου στην 

εξΑΕ ή χρησιμοποιώντας στοιχεία αυτής για τη βελτίωση της δια ζώσης διδασκαλίας. 
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Κεφάλαιο 9: Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις 

 Η παρούσα ποιοτική έρευνα έχει, όπως κάθε έρευνα, κάποιους περιορισμούς. 

Αρχικά, το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή αν και επαρκές δεν 

είναι ικανό να γενικεύσει τα ευρήματα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς, δηλαδή το 

σύνολο των ειδικών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και έχουν διδάξει εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19. Επίσης, η ποιοτική έρευνα ενέχει κινδύνους εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

λόγω της υποκειμενικότητας που τη χαρακτηρίζει από τη φύση της. Αυτό σημαίνει ότι 

κατά την επεξεργασία των δεδομένων θα μπορούσαν να προκύψουν διαφορετικές 

ερμηνείες των αποτελεσμάτων από άλλον ερευνητή, ενώ η μέθοδος δειγματοληψίας 

που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή ο συνδυασμός της σκόπιμης με την μέθοδο της 

χιονοστιβάδας είναι αρκετά υποκειμενική (Creswell, 2016˙ Ίσαρη & Πουρκός, 2015͘˙ 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016· Robson, 2010). Επιπλέον, λόγω του 

μεγάλου όγκου των πληροφοριών και της αποκλειστικής επεξεργασίας του από την 

ερευνήτρια δίχως τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος αυξάνεται το ενδεχόμενο 

εμφάνισης λαθών ή και παραλείψεων παρά τον επανειλημμένο έλεγχο από την ίδια και 

τον επιβλέποντα καθηγητή. Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας έγκειται στην 

πρωτοτυπία του θέματος και την έλλειψη άλλων ερευνών στο οικείο πεδίο στην 

Ελλάδα και επομένως η βιβλιογραφία βασίστηκε κυρίως σε διεθνής έρευνες.  

 Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την εξΑΕ εν μέσω πανδημίας COVID-19 

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 14 ατόμων. Επομένως θα ήταν ενδιαφέρουσα η 

διεκπεραίωση μίας νέας έρευνας με παρόμοιο θέμα σε πανελλαδικό βεληνεκές, είτε 

ποσοτική είτε ποιοτική, η οποία θα χρησιμοποιεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 

εκπαιδευτικών, ώστε να μπορεί να γενικεύσει τα συμπεράσματά της. Επίσης, η έρευνα 

θα είχε ενδιαφέρον να επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 

εντοπιστούν οι διαφορές της σε σχέση με την Δευτεροβάθμια και να γίνουν εμφανείς 

οι διαφορετικές ενδεχομένως ανάγκες μεταξύ τους.  

 Μία ακόμη παρόμοια έρευνα μπορεί να είναι χρήσιμη προς το Υπουργείο 

Παιδείας, ώστε οι πολιτικοί ιθύνοντες να αντιληφθούν σε βάθος τα αιτήματα και τις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, εφόσον πλέον τα μέλη της έχουν σχηματίσει 

την εμπειρία τους στην εξΑΕ κατά το πρώτο έτος της πανδημίας του COVID-19. 
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Μάλιστα, η γνωστοποίηση των ζητημάτων της εξΑΕ προς το Υπουργείο θα μπορούσε 

να αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα στην οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

στόχο θα έχουν την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων και την παιδαγωγική τους 

εφαρμογή και αξιοποίηση στο σχολικό πλαίσιο. Μία τέτοια έρευνα θα μπορούσε να 

ήταν πολύ σημαντική για την ανάδειξη των φωνών του συνόλου των εμπλεκομένων 

φορέων στην εκπαίδευση και να λειτουργήσει ως οδηγός για το μετασχηματισμό του 

σχολείου σε έναν πιο συμπεριληπτικό οργανισμό που χειρίζεται αποτελεσματικά την 

εξΑΕ, βελτιώνοντας ολιστικά την ποιότητά του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Έντυπο συναίνεσης 

Ονομάζομαι Πενταράκη Ελένη Μαρκέλα και σπουδάζω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Ειδική αγωγή και εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ζητούμενη συνέντευξη διενεργείται στο πλαίσιο εμπειρικής 

έρευνας που εκπονώ για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής μου Εργασίας. Στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρέτησαν ως παράλληλη στήριξη ή σε τμήμα 

ένταξης, ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, εν μέσω 

πανδημίας.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι ερωτήσεις αφορούν προσωπικές 

σκέψεις και εκτιμήσεις. Μπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα τις απόψεις σας, είστε 

ελεύθερος|-η να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να αποχωρήσετε 

από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον η συμμετοχή σας είναι  απολύτως 

οικειοθελής και όχι δεσμευτική. 

Επίσης, αφού σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα μου διαθέσετε 

και για την πολύτιμη συμβολή σας στη διεξαγωγή της έρευνας, θα ήθελα να σας 

διαβεβαιώσω ότι η συνέντευξη  θα είναι πλήρως εμπιστευτική. Θα τηρηθεί ανωνυμία 

και εχεμύθεια. Δεν θα δημοσιοποιηθούν πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Οποιαδήποτε αποσπάσματα της συνέντευξης που μπορεί να συμπεριληφθούν στην 

τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δεν θα περιλαμβάνουν  κανένα  

στοιχείο που θα αποκαλύπτει την ταυτότητά σας.  

Σας παρακαλώ να υπογράψετε το παρόν έντυπο προκειμένου να δείξετε ότι λάβατε 

γνώση του περιεχομένου του. 

                                                                                                Ημερομηνία 

                                                                                                 Υπογραφή     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πρωτόκολλο και οδηγός συνέντευξης 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Θέμα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδική αγωγή εν μέσω πανδημίας και ο ρόλος 

της σχολικής ηγεσίας: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ημερομηνία και ώρα συνέντευξης  

Τόπος συνέντευξης 

 
 

Κωδικός ερωτώμενου 

 
 

Ονοματεπώνυμο Ερευνήτριας 

 
 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο  

Ηλικία  

Σπουδές  

Ειδικότητα  

Θέση εργασίας  

Έτη προϋπηρεσίας  
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2. Ερωτήσεις συνέντευξης κατά θεματικούς άξονες 

Α’ Θεματική ενότητα 

Η τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την εξΑΕ 

α) Ποια είναι η τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ· 

1.  Είχατε ασχοληθεί ξανά με την εξΑΕ πριν το απαιτήσουν οι συνθήκες της 

πανδημίας, είτε ως φοιτητές επιμορφώμενοι είτε ως διδάσκοντες·  

i) Αν έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο, πότε το κάνατε και 

ποιο ήταν το κίνητρό σας· 

2. Πόσο διάστημα περίπου χρησιμοποιείτε την εξΑΕ για τη διδασκαλία σας· 

3. Τι συσκευή χρησιμοποιείτε για την εξΑΕ και σε ποιο χώρο πραγματοποιείτε 

την διδασκαλία σας·  

4. Διαθέτατε τον εξοπλισμό από την αρχή της εξΑΕ·  

5. Θεωρείτε ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός σας είναι επαρκής για την επίτευξη 

μίας αποτελεσματικής εξΑΕ· 

6. Ποιες ψηφιακές πλατφόρμες χρησιμοποιείτε· Είναι εύχρηστες για σας και τους 

μαθητές σας·  

7. Χρησιμοποιείτε παράλληλα δωμάτια κατά τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού 

της τάξης για να υποστηρίζετε τους μαθητές σας· Και αν ναι, πώς δουλεύετε με τους 

μαθητές σας σε αυτά· 

8.  Έχετε σκεφτεί κάτι που θα αλλάζατε ή θα προσθέτατε στις πλατφόρμες αυτές, 

ώστε το έργο σας να είναι πιο αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό· 

Β’ Θεματική ενότητα 

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ 

β) Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην 

τηλεκπαίδευση ως θετική ή αρνητική· 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «συμπερίληψη» και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 

συνδέεται με την εξΑΕ·  
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2. Με ποιους τρόπους προσεγγίζετε την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως· 

3. Πώς θα περιγράφατε εν συντομία την εμπειρία σας στην τηλεκπαίδευση· 

4. Θεωρείτε ότι είστε το ίδιο αποδοτικοί στο έργο σας με τις δεξιότητες που έχετε 

αποκτήσει στην εξ αποστάσεως όσο και με τη δια ζώσης·  

5. Θεωρείτε ότι αρχικά είχατε αρκετές γνώσεις για να ανταπεξέλθετε στις 

διαδικτυακές πλατφόρμες· Μέχρι σήμερα, πώς έχετε εξελιχθεί· 

6. Από πού αντλείτε υλικό ή βοήθεια· 

7. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διαφοροποιείτε το υλικό, ανάλογα τις ανάγκες 

του κάθε μαθητή· 

8. Η αρχική σας στάση ως προς την τηλεκπαίδευση προκάλεσε θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα και πώς αυτά άλλαξαν με την εξοικείωσή σας·  

9. Επηρέασαν αυτά τα συναισθήματα τα παιδιά ή το έργο σας συνολικά·  

Γ’ Θεματική ενότητα 

Η ανταπόκριση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εξΑΕ 

γ) Πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές με ε.ε.α. στην τηλεκπαίδευση· 

1. Είχαν όλοι σας οι μαθητές την υλικοτεχνική υποδομή στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση· 

i) Αν ναι, είχαν τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις σας· 

ii) Αν όχι, πώς το αντιμετωπίσατε· 

2. Υπάρχει ανταπόκριση/ ενεργή προσπάθεια από τους μαθητές σας στην 

τηλεκπαίδευση· 

3. Ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για να ενισχύετε την ενεργό τους συμμετοχή· 

4. Πώς ανταποκρίνονται σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες· 

5.  Πώς πιστεύετε ότι εξελίχθηκε ακαδημαϊκά η πορεία των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της τηλεκπαίδευσης· 
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6. Πώς τους έχει επηρεάσει η εξΑΕ κοινωνικά και συναισθηματικά και ιδιαίτερα 

το γεγονός ότι είναι μακριά από τους φίλους- συμμαθητές τους· 

7. Επιδιώκετε την επαφή με τα παιδιά εκτός μαθήματος ή με τους γονείς τους· 

8. Έχετε επαφή με άλλους επιστήμονες που παρακολουθούν τα παιδιά 

(λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κτλ) και με ποιο τρόπο· 

Δ’ Θεματική ενότητα 

Ο ρόλος της διεύθυνσης του σχολείου – ηγεσίας στην εξΑΕ 

δ) Ποιος ήταν ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην τηλεκπαίδευση· 

1. Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία σας με τη διεύθυνση του σχολείου και πώς 

γίνεται αυτή· 

2. Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία της διεύθυνσης του σχολείου σας με τους 

γονείς των μαθητών με ε.ε.α.· 

3. Ποιοι είναι οι στόχοι που αναπτύχθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου σας 

για την οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο στην κοινωνική πτυχή της όσο 

και στο αναλυτικό πρόγραμμα· 

4. Υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

εξ αποστάσεως· 

5. Αναπτύχθηκαν συνεργατικές δράσεις με τους συναδέλφους σας, όπως 

ανταλλαγή υλικού και ενδεχομένως κι άλλες πρακτικές· 

6.  Υπήρχε σύνδεση- επικοινωνία του σχολείου σας με άλλα σχολεία· 

7. Πώς η διεύθυνση του σχολείου ενεπλάκη στην επιμόρφωσή σας και των 

μαθητών σας σχετικά με την εξ αποστάσεως· 

8. Πώς θα χαρακτηρίζατε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τη διεύθυνση του 

σχολείου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση· Είναι διαφορετικό από αυτό δια ζώσης· 

Ε’ Θεματική ενότητα 

Συμπεριληπτικές αλλαγές και βελτίωση της τηλεκπαίδευσης 

ε) Ποιες πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν την τηλεκπαίδευση· 
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1. Κατά τη γνώμη σας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πετυχαίνει το σκοπό της 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σας· 

2. Πετυχαίνει στο να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές σας ανάγκες· 

3. Θεωρείτε ότι ο φόρτος εργασίας πρέπει να αλλάζει όταν η διδασκαλία γίνεται 

εξ αποστάσεως σε μαθητές με ε.ε.α.· Τι είδους εργασίες τους αναθέτετε και ποιες 

προτιμούν εκείνοι· 

4. Θεωρείτε αναγκαία την ύπαρξη επιπλέον ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

της ειδικότητάς σας ή άλλης ειδικότητας, όπως ψυχολόγο ή κοινωνική λειτουργό, 

ταυτόχρονα στην τάξη σας για την υποστήριξη της διδασκαλίας σας εξ αποστάσεως· 

5. Από ποιους φορείς πιστεύετε ότι  μπορείτε να λάβετε βοήθεια, ώστε να 

βελτιώσετε την εξ αποστάσεως διδασκαλία σας· 

6. Τι θα μπορούσατε να κάνετε σαν εκπαιδευτικοί, ώστε οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες να ανταποκρίνονται ισότιμα στα τα νέα δεδομένα του 

εκπαιδευτικού συστήματος· 

7. Θα συνεχίζατε την εξ αποστάσεως παράλληλα με τη δια ζώσης στο μέλλον· 

8. Θέλετε να προσθέσετε κάτι που θεωρείτε σημαντικό· 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κώδικας σημειογραφίας 

(…) Μεγάλη παύση 

(.) Μικρή παύση 

Υπογράμμιση Επιτονισμός 

Εεε, Μμμ Παράταση φωνής, διασταγμός 

«» Πληροφορία για κάποια ενέργεια/ 

αντίδραση του ομιλητή, πχ «βήξιμο», 

«γέλιο» 

[ ] Πληροφορία που αναφέρεται στη 

γλώσσα του σώματος 

--- Αδυναμία απομαγνητοφώνησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη 

-Όπως σου έχω πει λοιπόν το θέμα αφορά την τηλεκπαίδευση σε παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και το ρόλο της διεύθυνσης του σχολείου. Θα ήθελα λοιπόν 

πρώτα να πούμε κάποια πράγματα για το τεχνολογικό κομμάτι, την ετοιμότητα. Άρα 

να σε ρωτήσω το πιο βασικό, αν είχες ξανά ασχοληθεί με την εξ αποστάσεως πριν το 

απαιτήσουν οι συνθήκες της πανδημίας είτε με κάποιο σεμινάριο ως επιμορφώμενη 

είτε ως εκπαιδευτικός. 

-Ναι ,ναι είχα και το μεταπτυχιακό στην ειδική και το σεμινάριο στην εδώ ψυχολογία 

ήταν εξ αποστάσεως και έκανα και ιδιαίτερα  εξ αποστάσεως .Και κάποια άλλα 

σεμινάρια άσχετα με το αντικείμενο.  

-Ήταν και αυτά όμως εξ αποστάσεως τα σεμινάρια. 

-Όλα, ναι, ναι, ναι ,ναι .Ήταν  διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ένα , εεε τί  

άλλο·  Κάποια στο coursera  που είχε να κάνει με ειδικές ανάγκες , ένα του αυτισμού 

πάλι στο εξ αποστάσεως, σε πλατφόρμα . 

-Θες να μου πεις πότε τα έκανες αυτά και ποιο ήταν το κίνητρο σου για να τα 

ξεκινήσεις·  

-Ωραία το μεταπτυχιακό το έκανα το (.) 12-14, 2 χρόνια, εεε  και ακριβώς μετά 

ξεκίνησα και έκανα τα σεμινάρια αυτά 14 ,16, 17, μέχρι το 17. Και μέχρι, από το 17 

και μετά κάνω ιδιαίτερα και εξ αποστάσεως Ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί ήθελα να 

κερδίσω χρόνο γιατί δεν μπορούσα να βρίσκομαι παντού και επίσης γιατί ήτανε 

οικονομικότερα σε σχέση με το να είμαι δια ζώσης. Εκεί και να τα πραγματοποιώ. 

Ήτανε πολύ το υλικό μου έδινα δηλαδή αρκετό, αρκετή τροφή για να μπορέσω και εγώ 

να διαβάζω μετά και να ψάξω να βρω ,γιατί εεε υπήρχε ολόκληρη βιβλιοθήκη σε όλα 

τα σεμινάρια που έκανα που μας την παρείχαν δωρεάν και συνεχίζουμε να έχουμε 

πρόσβαση σε αυτήν, και από κει και πέρα τα μαθήματα που έκανα εξ αποστάσεως 

ήτανε συγκυριακά γιατί ήτανε άνθρωποι οι οποίοι με εμπιστευόντουσαν και θέλανε να 

κάνουν μαζί μου μάθημα, όμως βρίσκονταν σε άλλη πόλη, για δικούς τους λόγους και 

ήθελαν να συνεχίσουν να είμαστε μαζί. Και φυσικά ήταν και η συγκυρία της 

εγκυμοσύνης που δεν μου επέτρεπε να βγω εκτός σπιτιού μία περίοδο . 

-Ωραία άρα πόσο διάστημα περίπου χρησιμοποίησες την εξ αποστάσεως για τη 

διδασκαλία σου · 

-Εεε για τη διδασκαλία μου από το 17. Για μαθήματα το 12, για επιμόρφωση 

εκπαίδευση εννοώ.  

-Τι συσκευή χρησιμοποιείς για την εξ αποστάσεως και σε ποιο χώρο πραγματοποιείς 

τη διδασκαλία σου· 

-Έχω το laptop και το κινητό και είμαι στο σαλόνι αυτή τη στιγμή του σπιτιού μου. 

-Αυτό τον εξοπλισμό τον είχες από πριν· πριν ξεκινήσει η εξ αποστάσεως· 
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-Ναι, ναι τον είχα από πριν.  

-Θεωρείς ότι αυτός ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι επαρκής για την αποτελεσματική 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση · 

-Ναι αν ήταν λίγο πιο σύγχρονος θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά προς ώρας μμμ μου 

επαρκ… δηλαδή μου ήταν αρκετό για να κάνω μάθημα  εξ αποστάσεως. Το πρόβλημα 

δεν ήταν με τον δικό μου εξοπλισμό αλλά ήτανε με το γενικότερο, δεν έχω δίκτυο, 

κυρίως, γιατί ζω σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης οπότε εχ…υπάρχουν γενικά 

προβλήματα με τις γραμμές και το δίκτυο. 

-Ποιες ψηφιακές πλατφόρμες χρησιμοποιείς και θά θελα να μου πεις αν είναι εύχρηστες 

τόσο για σένα όσο και για τους μαθητές σου . 

-Ναι, e-class εεε αναγκαστικά για τα μαθήματα, e-class και Moodle χρησιμοποιούσαν 

και οι, στα  στα μεταπτυχιακά που είχα πριν, στο μεταπτυχιακό δηλαδή και τώρα στο 

μεταπτυχιακό ,εεε στα σεμινάρια είχαμε το classroom το οποίο classroom το 

χρησιμοποιώ και εγώ ,της Google και όλα τα τις σχετικές, τα σχετικά application της 

Google γιατί είναι δωρεάν και μπορούν και είναι εύχρηστα. Όλοι μπορούν να φτιάξουν 

ένα λογαριασμό  Gmail και χωρίς επιπλέον κόστος για να γίνει δουλειά . 

-Είναι εύχρηστες αυτές δηλαδή οι πλατφόρμες για σένα πλέον· 

- Ναι, ναι ,ναι ,από την αρχή ήταν εύχρηστες γιατί τολμάω δεν φοβάμαι την τεχνολογία 

,οπότε δοκιμάζω και ό,τι γίνει.  

-Και οι μαθητές τι πιστεύεις για αυτό· 

-Ομοίως και οι μαθητές εεε στην... πάντα το πρώτο μου μάθημα ήτανε πώς 

οργανώνεται η πλατφόρμα ,πώς χρησιμοποιείται ,οπότε να μπορούμε να έχουμε μετά 

μία ευχέρεια στην επικοινωνία και στη χρήση της.  

-Εεε εσύ αυτή τη στιγμή στο σχολείο χρησιμοποιείς κάποιο παράλληλο δωμάτιο κατά 

τη διδασκαλία του γενικού εκπαιδευτικού ή έχεις το δικό σου δωμάτιο· 

-Εεεε...Κατά στην στο μεγαλύτερο μέρος μπαίν… τους τραβάω στη δική μου τάξη, αν 

εννοείς αυτό ,παρόλα αυτά επειδή και στην δια ζώσης  εκπαίδευση αυτό που 

ακολουθούσαμε μες στο σχολείο το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, εεε 

είναι πολλοί οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε κάθε τάξη ,είναι γυμνάσιο με 

λυκειακές τάξεις ,είναι μικρά τα τμήματα ,δηλαδή είναι τμήματα των 15  ατόμων και 

μπορεί να είχαν τα εφτά παιδιά για παράδειγμα διάγνωση και θέλανε ένταξη. Υπήρχε 

μία πολύ καλή συνεργασία με τις συναδέλφους και κάναμε πολλές φορές 

συνδιδασκαλία ή παράλληλη διδασκαλία μέσα στην τάξη, εεε  το μάθημα της 

μέρας.Αυτό το ακολουθήσαμε μέσω τηλεδιάσκεψης σε περιπτώσεις που ήθελε 

ομαδοσυνεργατική ,έκανε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η εκπαιδευτικός και ήθελε 

να χωρίσει σε δωμάτια τους μαθητές, οπότε έμπαινα και εγώ στα δωμάτια για να 

βοηθήσω ,να οργανώσω, να κατευθύνω ,κάπως έτσι σαν coaching ας πούμε ..Οπότε 

και στα δύο . 
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-Ωραία .Έχεις σκεφτεί κάτι που θα άλλαζες ή θα πρόσθετες στις πλατφόρμες αυτές 

ώστε το έργο σου να είναι πιο αποτελεσματικό ή και πιο συμπεριληπτικό· 

-Ξέρεις τι ·επειδή φέτος το βίωσα το συμπεριληπτικό έτσι όπως θα το’θελα, δεν μου, 

δεν μου λείπει κάτι. Το μόνο που πιθανόν να μου λείπει έτσι σκεπτόμενη τώρα, είναι  

το πώς εγώ θα μπορούσα να συνεργαστώ καλύτερα με τους εκπαιδευτικούς τους 

υπόλοιπους ,ούτως ώστε να λαμβάνω την ύλη νωρίτερα για να μπορώ να οργανώσω το 

μάθημά μου. Αυτό όμως είναι καθαρά θέμα συνεργασίας με αυτούς και όχι έλλειψης 

της πλατφόρμας πιστεύω .Κατά τα άλλα μου έδωσαν, μου έχουν δοθεί αρκετά εργαλεία 

,δεν είμαι βέβαια ευχαριστημένη από την ποιότητα τους 100%, δηλαδή το webex είναι 

ένα εργαλείο που είναι πολύ βαρύ ,όπου τον υπολογιστή τον κάνει «γέλιο» σμπαράλια 

τελικά. Όταν Θα τελειώσουμε από αυτό θα θέλω καινούργιο υπολογιστή γιατί είναι 

δύσκολο πρόγραμμα το webex ,αλλά ,δεν έχει καλό δίκτυο στο χωριό και 

δυσκολεύτηκα πολύ ,αλλά δεν έχει να κάνει ,ας πούμε το e-class θα ήταν η 

καλύτερη πλατφόρμα που θα μπορούσαν να μας δώσουνε, αν πάμε στην ασύγχρονη.  

-Άρα οι αλλαγές που θα έκανες αφορούν πιο πολύ  την ποιότητα εεε της εφαρμογής 

και όχι τόσο να αλλάξεις κάτι, κάποιο εργαλείο μέσα σε αυτήν· 

-Ναι ,ναι, ναι ,γιατί μπορούσα να έχω τη δυνατότητα ακόμα και σε τυφλούς μαθητές ή 

κωφούς, εεε να πραγματοποιήσω εεε μαθήματα και να ,να οργανώσω υλικό. Απλώς 

έχω και εγώ τα δικά μου εργαλεία από την άλλη τα οποία μπορώ να τα χρησιμοποιώ 

παράλληλα, για παράδειγμα στους εεε στους τυφλούς έχω πρόγραμμα που μεταφράζει 

το, το γραπτό κείμενο σε προφορικό, οπότε είχα αυτή τη δυνατότητα να το κάνω αν 

χρειαζόταν .Φέτος δεν χρειάστηκε άλλα επειδή κάνουμε τώρα τα σεμινάρια τα ,τα 

Τ4ε  που μας λένε, που σου είπα και πριν ότι έχω μετά, της εκπαίδευσης ,εεε βλέπω ότι 

,ότι χρησιμοποιείται .Ότι υπάρχει ,δηλαδή είναι στη διάθεσή μας για να τα 

χρησιμοποιήσουμε όταν υπάρχουν τέτοιοι μαθητές. Άρα, όχι δεν θα άλλαζα κάτι σε 

αυτή τη φάση καλύτερη ποιότητα όμως σίγουρα. 

-Ωραία, τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο στη δικιά σου εμπειρία, θέλω αρχικά να μου 

πεις πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο συμπερίληψη και πώς πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να 

συνδέεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση . 

-Ωραία. «γέλιο» . Είναι σαν να γράφω εργασία στο 621.  Λοιπόν «γέλιο» εεε 

συμπερίληψη είναι το να μπορούνε τα παιδιά  με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες να 

συνυπάρχουν μέσα στην εεε στην τάξη ,να οργανώνονται ,να αλληλεπιδρούν ,να 

συμμετέχουν εξίσου, το καθένα βέβαια με τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες και 

δυνάμεις επίσης .Οπότε γενικά για την τηλεκπαίδευση δεν ήμουν υπέρ του να πάρω τα 

παιδιά από την τάξη, γιατί ο συνδιασμός του ψυχο… της ψυχολογικής απόστασης με 

τη σωματική τη φυσική απόσταση  τους έβγαζε τελείως από το ,από το πνεύμα της 

συμπερίληψης .Αυτό λοιπόν που έκανα για να μπορέσουμε να, έτσι να είχαμε και μία 

ακολουθία σε αυτά που κάναμε στην αρχή ήταν να τους παίρνω κάποιες μέρες και 

κάποιες να μην τους παίρνω από το ίδιο μάθημα, ούτως ώστε να είναι όσο μπορούν πιο 

ενσωματωμένα  μέσα στην έτσι στην τάξη και στο ό,τι γινόταν και απλώς όταν τους 

έπαιρνα τους  κατεύθυνα τί ,τί να προσέχουν μέσα στην τάξη, γιατί τα παιδιά με 
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μαθησιακές ειδικά εεε ξέφευγαν πάρα πολύ, το μυαλό τους δεν μπορούσε να 

προχωρήσει ,δεν μπορούσε να παρακολουθήσει , παρά μόνο αν ήταν κάτι ομαδικό ή 

τους κέντριζε το ενδιαφέρον ,όπως είναι αυτά τα polling αυτές οι ασκήσεις οι ,που είναι 

λίγο Teaser θα λέγαμε. Αυτό.  

-Θα ήθελες λοιπόν να μου πεις με ποιους τρόπους προσέγγiσες και παιδαγωγικά αυτές 

τις νέες τεχνολογίες,  στην εξ αποστάσεως· 

-Τι εννοείς · εεε  δώσ’μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω. 

-Ας πούμε μου λες ότι προσπαθούσες με κάποιο τρόπο να υποστηρίξεις αυτά τα παιδιά, 

επειδή έχουν μαθησιακές δυσκολίες στην πλειοψηφία τους εεε με ποιο τρόπο θα 

προσπαθούσες να το κάνεις αυτό. 

-Ααα κατάλαβα. 

-Ας πούμε μου είπες ότι ξέρεις τα δυνατά τους σημεία και τα αδύνατα . 

-Ναι, κοίτα, σε πρώτη φάση αυτό που έκανα είναι εεε (.)ας πούμε ότι χω… , ότι όταν 

παρέδιδα ύλη την παρέδιδα με διαφορετικό τρόπο στο καθένα ή το έλεγα με 

διαφορετικούς τρόπους ούτως ώστε να προσαρμοστεί στην, στο πώς αντιλαμβάνεται 

το κάθε παιδί την ααα την ύλη ,το αντικείμενο προς εκπαι...προς μάθηση. Το 

μαθησιακό αντικείμενο .Οπότε υπήρχε σίγουρα εικόνα ,υπήρχε  σίγουρα ήχος, 

υπήρχανε βίντεο εεε ,υπήρχανε  κουίζ ,υπήρχανε κουίζ teaser ,δηλαδή πρώτα τους 

ρωτούσα αν ξέραν και τί γενικά για κάτι  εεε και μετά πηγαίναμε στο εξειδικευμένο 

για να μπορέσω να τους κεντρίσω το ενδιαφέρον με πολλά παραδείγματα από την 

καθημερινότητά τους και υπήρξαν περιπτώσεις που τους έβαλα αυτούς να κάνουνε το 

μάθημα ,γιατί πίστευα ότι μπορούνε να  να χρησιμοποιήσουν τη δική τους εμπειρία 

μέσα ,δηλαδή τους έδινα το presender να,να παρουσιάσουν αυτoί το ,να κάνουν share 

αυτοί την οθόνη τους, να μας δείξουν αυτoί την άσκηση που κάνανε, 

χρησιμοποιήθηκαν πολύ τα εργαλεία του ελληνικού πολιτισμού γιατί υπάρχει αυτό το, 

αυτή η ευκολία με τις ασκήσεις που είναι online και  γρήγορες εεε ,αυτά .Δεν ξέρω άμα 

σε κάλυψα· 

- Μια χαρά και έχουμε και παρακάτω ερωτήσεις που είναι και για αυτά τα,τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα ας πούμε και για την ανταπόκριση των μαθητών αλλά και 

για το από πού αντλούσες υλικό. Αρχικά θα ήθελα βέβαια να μου πεις πώς θα 

περιέγραφες εν συντομία την εμπειρία σου τελικά στην εξ αποστάσεως. 

-Μμμ σε γενικές γραμμές είναι θετική, εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι επειδή 

ήμασταν όλοι μέσα στο σπίτι ,δηλαδή τα παιδιά μου και είναι και μικρούτσικα τα 

παιδιά μου ,εεε υπήρχε αυτό το ζήτημα της συγκέντρωσης επικοινωνίας με τους 

μαθητές μου λόγω της καταστάσης μες στο σπίτι. Δεν είναι εύκολο να απομονωθούν 

τα βρεφάκια και τα μωρά ,οπότε αυτό  θα ,ήταν που με δυσκόλευε .Κατά τα άλλα η 

ανταπόκριση από τα παιδιά ήτανε άμεση ,από τους μαθητές μου εννοώ, συμμετείχανε 

όσο μπορούσαν παραπάνω, εεε τους έδινα το περιθώριο όμως όταν δεν ήθελαν, όταν 

ήταν κουρασμένα, όταν ήθελαν να μείνουν μες στην τάξη  να μην κάνουμε μάθημα και 
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να μπω εγώ στη δικιά τους τάξη για να μη χάσουμε αυτή την επαφή που λέγαμε πριν. 

Οπότε είναι θετική. 

- Θεωρείς ότι είσαι το ίδιο αποδοτική στο έργο σου με τις δεξιότητες που έχεις 

αποκτήσει μέχρι στιγμής στην εξ αποστάσεως, το ίδιο με τη δια ζώσης· 

- Θα σου πω ότι νομίζω ότι η δια ζώσης …μάλλον όλα εντάξει· 

Ναι,ναι, ναι ,ήταν το κινητό μου. 

-Οκ. Νομίζω ότι στην «γέλιο» κατάλαβα ,στην εεε όχι στην δια ζώσης, στην 

τηλεκπαίδευση εν πάση περιπτώσει έχω περισσότερες δυνατότητες να κάνω πράγματα, 

που δεν μπορούσα να τις κάνω μέσα στην τάξη, δηλαδή μέσα στην τάξη έπρεπε να 

αυτοσχεδιάσω ,να κόψω ,να ράψω και λοιπά ,εδώ είχα τα βίντεο ,τα έριχνα, γιατί στο 

σχολείο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός, το δίκτυο εεε οπότε δεν είχα τη 

δυνατότητα να βγάλω powerpoint ,εεε να τα προβάλλω ,να σηκώσω τους μαθητές πάνω 

στον πίνακα με την προβολή και τον προβολέα και τη γραφίδα την εεε του 

διαδραστικού πίνακα να γράψουν ,να κάνουν . Εεε ήτανε πιο flat το μάθημα .Τώρα και 

εμένα μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον αν και η προετοιμασία ήτανε διπλάσια.  

-Μου είχες πει και εσύ κιόλας ότι όντως δουλεύεις και τα τελευταία χρόνια ,οπότε 

πάνω-κάτω ήξερες ήδη σε κάθε μάθημα ποια θα ήταν η προετοιμασία σου και τί υλικό 

θα χρησιμοποιήσεις και τώρα πρέπει να ξανά ξεκινήσεις από την αρχή στην 

πραγματικότητα . 

-Ακριβώς, ακριβώς. 

-Θα ήθελα να μου πεις αν θεωρείς ότι είχες αρκετές γνώσεις εεε για να ανταπεξέλθεις 

στις διαδικτυακές πλατφόρμες εξαρχής ,μου είπες κιόλας ότι πάντα τολμάς με την 

τεχνολογία, θα ήθελα να μου πεις εεε πώς έχεις εξελιχθεί μέχρι σήμερα.  

-Εεε  κοίτα ,(.) δεν θα έλεγα ότι ήμουνα άσχετη, θα λεγα ότι είχα μία σχετικότητα 

αρκετή λόγω του μεταπτυχιακού κυρίως ,αλλά επειδή στο σχολείο υπήρξαν δύο 

συνάδελφοι οι οποίοι ήταν πολύ προχωρημένοι σε αυτό τον τομέα και οι οποίοι είχανε 

και εμπειρία γιατί διδάσκουν και στο πανεπιστήμιο ,οπότε ξέραν την τηλεκπαίδευση 

έτσι κι αλλιώς, εεε μας έκαναν και από πέρυσι που εγώ πέρυσι δεν έκανα 

τηλεκπαίδευση γιατί ήταν προαιρετική, έκανα μόνο ασύγχρονη με την e-me που δεν 

έτρεχε ποτέ ,γιατί το e-class έτρεχε, η e-me δεν έτρεχε ποτέ ,αλλά το σχολείο ήθελε e-

me, θα έλεγα λοιπόν ότι μας προετοίμασαν αρκετά καλά και δεν βρήκα δυσκολία και 

θεωρώ ότι είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όχι απλά πολύ καλό και δεν το λέω επειδή 

θέλω να περιαυτολογήσω αλλά το λέω επειδή βλέπω τους συναδέλφους που 

παρακολουθούν τώρα τα σεμινάρια, βλέπω τις ερωτήσεις που κάνουν που εμένα μου 

φαίνονται γνωστές οι απαντήσεις, δεν το θεωρώ κάτι δύσκολο δηλαδή το να κάνω 

breakout rooms ή να κάνω share όχι μόνο τον υπολογιστή μου αλλά και το βίντεο μαζί 

με ήχο και όλα τα σχετικά που υπάρχουν, συνάδελφοι που ακόμα δεν το γνωρίζουν 

αυτό ή το να κάνουν polling ας πούμε. 

-Εεε το υλικό από που το αντλείς ή από πού μπορεί να δέχεσαι βοήθεια για αυτό· 
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- Από όλο το δίκτυο και από συναδέλφους . Απλώς πρέπει καταγράφω πάντοτε την 

πηγή μου για να μην υπάρχει θέμα λογοκλοπής αυτό είναι υποχρεωτικό και το θεωρώ 

εννοείται εκ των ουκ άνευ, δεν γίνεται διαφορετικά ,να μην καταγράφεις την πηγή σου 

φυσικά δεν υπάρχει παρθενογένεση ,όλοι από κάπου κάνουν κάτι αλλά εφόσον το 

χρησιμοποιώ αυτούσιο ,εννοείται. 

-Ποιες είναι οι πηγές που χρησιμοποιείς συνήθως· 

-Εεε  όπως είπα πριν είναι ο ελληνικός πολιτισμός, είναι μπλογκ δασκάλων, μπλογκ 

φιλολόγων, το YouTube εεε τί άλλο, διάφορα εργαλεία επίσης όπως εεε το Google 

Forms για να κάνω δικά μου κουίζ, αυτό, δικό μου υλικό , (.) αυτό ,η πύλη για την 

ελληνική γλώσσα, θησαυρός της ελληνικής γλώσσας και όλα τα σχετικά. 

-Πόσο εύκολο ή δύσκολο σου είναι στο να διαφοροποιείς το υλικό ανάλογα τις ανάγκες 

του κάθε μαθητή · 

-Εεε σε αυτή τη φάση μου βγαίνει λίγο αυτό αυθόρμητα γιατί τους γνωρίζω στην αρχή 

μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει και να κάνω και τα διαγνωστικά μας τεστάκια κι όλα 

αυτά θέλει λίγο χρόνο παραπάνω αλλά πλέον μου φαίνεται πιο εύκολο.  

-Επομένως, μου λες ότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα στο να διαφοροποιήσεις το ίδιο το 

υλικό όσο στο να γνωρίζεις πώς να το διαφοροποιείς, δηλαδή να γνωρίζεις τους 

μαθητές σου. 

-Ναι ,ναι ,ναι. 

-Η αρχική σου στάση ως προς την τηλεκπαίδευση είχε θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα και πώς αυτά άλλαξαν στην πορεία· 

-Ήταν ήμουνα φουλ θετική γιατί δεν γίνεται διαφορετικά και δεν μπορούν τα παιδιά να 

είναι μακριά από το σχολείο και ,και με την τηλεκπαίδευση και χωρίς, βασικά δεν 

πρέπει να είναι μακριά από το σχολείο σαν, σαν έννοια, απλώς οι τόσοι μήνες είναι 

κουραστικοί .Δεν λέω ότι το κάνω με λιγότερο ζέση και λιγότερο ζήλο αλλά εεε μου 

λείπει η φυσική τάξη σαν χώρος και σαν αλληλεπίδραση .Είμαστε 5,5 μήνες κλεισμένοι 

μέσα,αυτό «γέλιο». 

-Αυτά λοιπόν που νιώθεις εσύ αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι εεε έχουν αντίκτυπο και στα 

παιδιά ή στο έργο σου συνολικά· 

-Εεε έχουν αντίκτυπο αλλά όχι έτσι όπως το εννοείς δηλαδή ,επειδή φτάσαμε σε ένα 

σημείο που έχουμε τελειώσει την ύλη και όλα αυτά και έχω βαρεθεί να κάνω μάθημα, 

τους κάνω διάφορα παιχνιδάκια, κάνουμε διάφορα προτζεκτάκια, μπορεί να γράψουμε 

ποιήματα αντί να κάνουμε ανάλυση ενός ποιήματος, μπορεί να ,να πάρουμε 

συνέντευξη, μπορεί να πρέπει να φτιάξουμε ένα, ένα βιντεάκι να τους μάθω να 

χειρίζονται τέτοιου είδους έτσι εύκολα apps στον υπολογιστή, πράγματα που τα κάνω 

και στο μεταπτυχιακό και μου είναι πολύ χρήσιμα και τα εφαρμόζω μέσα στην τάξη 

,δηλαδή δεν ασχολούμαι καθεαυτό με το υλικό του σχολείου αλλά λίγο πιο διευρυμένα 

για να αναπτύξουν και αυτά δεξιότητες τέτοιου είδους.  
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-Ωραία. Και για να πάμε και σιγά-σιγά στην ανταπόκριση των μαθητών ,θα ήθελα να 

μου πεις το πιο βασικό βέβαια είχαν την υλικοτεχνική υποδομή ,είχαν λοιπόν την 

πρόσβαση · 

-Εκεί που είναι τα παιδιά αυτά και στις κοινωνικές έτσι ομάδες στις οποίες ανήκουν 

ήτανε το πιο δύσκολο πράγμα, βέβαια εντάξει τα κινητά τα έχουν όλοι, όχι όλοι ας 

πούμε οι περισσότεροι ,όμως δεν έχουνε το δίκτυο οι περισσότεροι και νομίζω το 

δίκτυο ήταν το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, γιατί όλα τα παιδιά από το κινητό κάνουν 

μάθημα ,καλώς ή κακώς, όχι όλα ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν είχανε δίκτυο δεν 

είχανε πρόσβαση σε αυτό το αγαθό ας πούμε έτσι ,εεε το οποίο λύθηκε γιατί 

αναγκάστηκαν να το λύσουν, εάν σε ενδιαφέρει, μετακομίζοντας σε σπίτια θείων, 

φίλων τις ώρες του μαθήματος, μπορεί να πήγαιναν στην κοινότητα ,υπάρχει 

δυνατότητα να πάνε στο σχολείο κάποια παιδιά και να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο και 

το tablet του σχολείου όπου χρειάστηκε ,οπότε είχαμε σχεδόν καθολική συμμετοχή 

αλλά μετά από ένα μήνα δηλαδή χρειάστηκε ένας μήνας για να,να ξεπεραστούν αυτά 

τα εμπόδια και πάλι δεν ξεπεράστηκαν όλα γιατί όταν ζεις σε χωριό το δίκτυο γενικώς 

έχει θέμα ,κόβεται κάνουν επισκευές, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο.  

-Εεε όταν λοιπόν κατάφεραν να έχουν αυτή την πρόσβαση ή και τα υπόλοιπα παιδιά 

που έτσι κι αλλιώς μπορεί να την είχαν, είχαν τις τεχνολογικές δεξιότητες θεωρείς ώστε 

να ανταπεξέλθουν· 

-Ναι, ναι, τα περισσότερα ναι ,αυτά που δεν τα είχαν ήτανε αυτά που δεν μπορούσαν 

να μιλήσουν αρχικά τη γλώσσα γιατί έχουμε και τέτοια παιδιά μεταναστών. 

οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία από τη Ρωσία κτλ . εεε και αυτά τα οποία 

ήταν αδιάφορα με την έννοια ότι δεν τους… το σχολείο το έβλεπαν σαν μία ,μία 

διαδικασία .Να τελειώνω να πάω στο χωράφι γιατί είναι ,είναι αγροτική περιοχή οι 

άνθρωποι ζούνε από τις ελιές από ,τέλος πάντων ζούνε από την γεωργία οπότε θα 

χρειάζονταν χέρια και τα παιδιά βοηθάνε, όποτε το θεωρούσαν αυτό σαν μία 

διαδικασία για να πάω να, εεε να τελειώνω για να πάω να εργα… να δουλέψω με τους 

γονείς μου και υπήρχε υπήρχαν και διαρροές , δηλαδή υπήρχαν δυο τρία παιδιά που 

σταμάτησαν τελείως γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, προτιμούσαν να είναι στο 

χωράφι με τους γονείς τους ας πούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Υπήρχαν και παιδιά που 

ήταν κουρασμένα βέβαια και το ένα από αυτά ήταν και με σοβαρά μαθησιακά και 

χάναν συνήθως τις πρώτες ώρες γιατί τους έπαιρνε ο ύπνος επειδή δεν υπήρχε κάποιος 

να τους ξυπνήσει για να ανοίξει το σχολείο αυτά τα πρακτικά που όταν είσαι στο σπίτι, 

εντάξει και εμείς μπορεί να τα παθαίναμε ,θεωρώ. 

-Ισχύει. Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει ανταπόκριση από τους μαθητές και ενεργή 

προσπάθεια στην τηλεκπαίδευση·  

-Ενεργή προσπάθεια δε θα το ‘λεγα, μεγάλη. Γνώση υπάρχει, ενεργή προσπάθεια δεν 

υπάρχει., δηλαδή όλοι ξέρανε να χρησιμοποιήσουνε το κινητό τους και να μπούνε και, 

και, και , και πριν κλείσουμε καλά στα σχολεία είχαμε κάνει και, και σεμινάριο στα 

παιδιά πώς θα μπούνε στο webex και τί θα κάνουν. Αλλά η διάθεση για κάποιους ήρθε 

με τον καιρό, για κάποιους ξεκίνησε και άρχισε να φθίνει τώρα προς το τέλος και για 
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κάποιους δεν ξεκίνησε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ. Και δεν θεωρώ ότι  ήταν, επειδή 

υπήρχαν παιδιά που τελικά απέκτησαν διάθεση, δεν θεωρώ ότι  ήτανε θέμα 

εκπαιδευτικού και μόνο και, και μαθήματος αλλά και γενικότερα της κατάστασης που 

επικρατεί στην οικογένεια . 

-Εεε εσύ ποιες πρακτικές χρησιμοποιείς για να ενισχύσεις αυτή την συμμετοχή. 

-Α εγώ τους μιλάω και « γέλιο»  αυτό που θα πω δεν είναι, δεν έπρεπε να το κάνω αλλά 

το έκανα, δηλαδή σε ώρες που δεν είχαμε σχολείο πάντα τους έστελνα ένα μήνυμα στο 

γκρουπάκι, τους… τους ξυπνούσα ίσως, έλεγα την καλημέρα ,θα τα πούμε την τρίτη 

ώρα, ξυπνήστε έχουμε να κάνουμε αυτό σήμερα ,δεν τους άφηνα, εεε προσπαθούσα να 

τους έχω σε εγρήγορση με όχι προσωπικά με ομαδικά μηνύματα στα γκρουπάκια που 

έχουν στα social media και που δέχτηκαν να με κάνουνε φίλη, να μου κάνουνε τέλος 

πάντων add, να με προσθέσουν γιατί καταλαβαίναν ότι τους βοηθάει το να τους  να 

τους ξυπνάει κάποιος από το σχολείο και ειδικά  κάποιος που δεν τους βάζει και βαθμό 

έτσι· δηλαδή είναι τελείως ανιδιοτελής η ,η πρόθεσή μου. Δεν, δεν θα τους έβαζα ποτέ 

βαθμό ,κάποιοι δεν με ήξεραν καν ,όμως αυτό το ξυπνήστε ,γιατί δεν μπήκατε εκείνη 

την ώρα ,ή θέλανε κάποια βοήθεια γιατί δεν μπορούσαν να συνδεθούν και θα τα 

παρατούσαν για παράδειγμα ,εεε με αυτό τον τρόπο. Εεε ο άλλος τρόπος ήτανε μέσα, 

όταν κάναμε μάθημα να τους δίνω περισσότερο το λόγο να μην τους αφήνω να 

κοιμούνται ,να μην κάνω δηλαδή μονόλογο, διάλεξη.  

-Να υπάρχει πολύ λοιπόν ο διάλογος και διάδραση μεταξύ σας. 

-Έτσι,έτσι, έτσι. 

-Εεε σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες πώς ανταποκρίνονται· 

-Οοο στη διάρκεια του μαθήματος ανταποκρίνονται 100%. Εεε όσο αφορά σε εργασίες 

εκτός σχολικού πλαισίου εεε δεν ήταν τόσο ενεργητικοί. Πολλές φορές δεν τις έκαναν 

κιόλας. Οπότε από κάποια στιγμή και μετά ό,τι ασκήσεις κάναμε ήτανε μέσα στην τάξη 

,δεν περίμενα κάτι ,μέσα στο webex,δεν περίμενα να κάνουν κάτι παραπάνω. Σε αυτούς 

που περίμενα να κάνουν κάτι παραπάνω έδινα και πράγματι ανταποκρίνονταν αλλά δεν 

ήταν μεγάλο το ποσοστό. 

-Εεε και ως προς την εξέλιξή τους τώρα η οποία μπορεί να είναι και  ακαδημαϊκή 

βέβαια και κοινωνική ,θέλω αρχικά να μου πεις για την ακαδημαϊκή τους πορεία, πώς 

αυτή εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης· 

-Εεε τώρα αυτό έρχεται  λίγο σε σύγκρουση με αυτό που θα πω ,που είπα πριν ότι δεν 

ανταποκρίνονται  κλπ  αλλά παρόλα αυτά επειδή τα διαγωνίσματα, τα τεστ, η, η όλη 

διαδικασία αυτή ήταν λίγο πιο οικεία, δεν έπρεπε να γράψουν κάτι αλλά έπρεπε να το 

επιλέξουν πιθανόν, ή όταν γράφανε κάτι το βλέπαμε και μαζί, δηλαδή με είχαν και σαν 

συμβουλάτορα ,οπότε στην γενική τάξη όταν πήγαιναν, ήταν λίγο καλύτερα τα 

πράγματα, δηλαδή συμμετείχαν λίγο παραπάνω υπήρχε και η κάλυψη του υπολογιστή 

που πολλές φορές έκρυβε τις ατέλειές τους ,ήταν και τον προφορικό τις περισσότερες 

φορές γιατί εκτός από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που είχαν όλα τα κουίζ με τον ένα 

ή με τον άλλο τρόπο επιλογής και λοιπά ,εεε δίνω και προφορικά οπότε σου δίνει τη 
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δυνατότητα η απόσταση να μπορείς να το δουλέψεις αυτό το πράγμα ,δηλαδή είναι 

πιθανό να έχεις κρατήσει σημειώσεις από πριν, να ξέρεις τί θα απαντήσεις, να έχεις 

βρει κάπου τις απαντήσεις και να είσαι πιο προετοιμασμένος, οπότε σε αυτό τον τομέα 

πήγαν λίγο καλύτερα θα έλεγα ,σε σχέση με την τάξη που… δηλαδή υπήρχαν  μαθητές 

που μου έλεγαν κυρία μας έβαλαν βαθμάρες, εγώ αυτό το βαθμό δεν θα τον έβλεπα 

άμα ήμουνα μέσα στην τάξη, διά ζώσης . Λέω δεν θέλει κόπο θέλει τρόπο, κάνε 5 

ασκήσεις πες τες κιόλας και θα πάρεις το βαθμό σου, αυτό που πρέπει να κάνεις και 

μες στην τάξη και απλά βαριέσαι. Αυτό μόνο. 

-Και κοινωνικά και συναισθηματικά πώς θεωρείς ότι έχει επηρεάσει τα παιδιά η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ειδικά τώρα που είναι μακριά και από τους φίλους τους· 

-Εεε δεν μπορώ να σου πω γιατί αυτά τα παιδιά ζούνε σε χωριό και είναι κάθε απόγευμα 

μαζί .Μπορώ να σου πω βέβαια ότι αυτό που μου λένε είναι ότι θέλουνε να γυρίσουνε 

στο σχολείο αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο «γέλιο» θέλουνε να γυρίσουνε γιατί είναι 

κάθε απόγευμα μαζί, είναι στην πλατεία του χωριού, οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς το 

συγκεκριμένο χωριό δέχτηκε και μεγάλο πλήγμα από το κορονοϊό για αυτές ακριβώς 

τις συναναστροφές και ήταν μία περίοδο στα βαθιά, όχι απλά κόκκινα, κεραμιδό, 

πορτοκαλό… «γέλιο» και δε συμμαζεύεται αλλά δεν είχανε την απόσταση αυτή, 

βέβαια άλλο στο σχολείο σε μία οργανωμένη δομή και άλλο στο παιχνίδι το απόγευμα, 

αλλά δεν μου εξέφρασαν παράπονο ότι δεν βρίσκονται μεταξύ τους και ότι είναι μόνοι 

τους. Αυτό. Αλλά σίγουρα στο σχολείο είναι καλύτερα. 

-Η επαφή. 

 -Η επαφή είναι διαφορετική. 

-Εεε εσύ επιδιώκεις την επαφή εκτός μαθήματος μου είπες πριν το μάθημα, εεε έπειτα· 

-Και τα απογεύματα αν χρειάζονται, βέβαια και τα απογεύματα αν χρειάζονται ,πάντα 

έχουν τη δυνατότητα να μου στείλουνε στα social που συζητάμε ή  στο e-mail του 

σχολείου, αλλά δεν το προτιμούν γιατί τα social είναι για αυτά είναι παιχνιδάκι,. οπότε 

όταν μου στείλουν κάτι, εγώ τους απαντάω απλά επίσημα στο email για να είμαστε 

καλυμμένοι κοινωνικά, θεσμικά. 

-Εεε και με τους γονείς υπάρχει κάποια επαφή· 

-Με τους γονείς, υπήρξε κάποια επαφή όταν το ζήτησα, με όσους το ζήτησα  υπήρξε 

επαφή μέσω webex με ραντεβού και αυτό, με τηλεδιάσκεψη.  

- Με άλλους επιστήμονες που μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά όπως 

λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και τα λοιπά· 

-Όχι, καμία. 

-Δεν είχατε εσείς μεταξύ σας κάποια επαφή ή δεν παρακολουθούν αυτά τα παιδιά 

τέτοιοι επιστήμονες· 

-Δεν, δεν υπάρχει καταρχάς στο σχολείο ψυχολόγος ή λογοθεραπευτής για  δεν είμαστε 

ειδικό σχολείο εεε και νομ…αν δεν κάνω λάθος, όχι αν δεν κάνω λάθος, είμαι σίγουρη, 
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ότι δεν παρακολουθούν τα περισσότερα και αυτά που παρακολουθούν δεν ήρθαν σε 

επαφή με το σχολείο. Δεν ,ίσως να μην το ξέρουμε κιόλας δηλαδή αυτό. 

-Μιας και μιλάμε τώρα για την επικοινωνία θα ήθελα να μου πεις πόσο συχνή είναι η 

επικοινωνία σου με τη διεύθυνση του σχολείου και πώς γίνεται αυτή· 

-Είναι πονεμένη ιστορία …είναι μέσω Viber ομαδικής και μέσω webex όταν κάνουμε 

σύλλογο διδασκόντων είναι σχετικά συχνή ,άλλο τώρα αν είναι 100% κατανοητά αυτά 

που συζητάμε αλλά τέλος πάντων υπάρχει συχνή επικοινωνία, ναι.  

-Και η επικοινωνία της διεύθυνσης με τους γονείς των μαθητών είναι εξίσου συχνή· 

-Ναι είναι εξίσου συχνή άσχετα αν δεν είναι αποτελεσματική ή αν είναι 

αποτελεσματική είναι συχνή όμως. 

-Εεε υπάρχουν κάποιοι στόχοι που έχουν αναπτυχθεί από τη διεύθυνση του σχολείου 

ώστε να οργανώνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύτερα τόσο για το κοινωνικό 

κομμάτι της εκπαίδευσης όσο και για το αναλυτικό της πρόγραμμα· 

-Όχι. Ό,τι στόχοι έχουν τεθεί από το υπουργείο για κάλυψη της ύλης ,για απουσίες, εεε 

αυτά. 

-Άρα προφανώς εεε ακολουθείτε το ,την κοινή… 

-Την πεπατημένη.  

Ναι. Εεε κάποιο κοινό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξ 

αποστάσεως· ας πούμε όταν σας τύχει το τάδε πρόβλημα στη webex ή στην εξ 

αποστάσεως κάτι, θα κάνετε το τάδε, για να το επιλύσετε. 

-Α εννοείς αν υπάρχει στρατηγική. Ναι, συνήθως αναφερόμαστε στη διεύθυνση και η 

διεύθυνση προσπαθεί να το επιλύσει. Αυτό. Και η διεύθυνση είναι η υποδιευθύντρια. 

-Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι που να ξέρετε ότι αυτόματα θα αντιδράσετε έτσι. 

-Όχι, ό,τι πρόβλη… αλλά αυτόματα όχι αυτόματο είναι και αυτό. Αυτόματα στέλνουμε 

στο Viber υπάρχει αυτό το πρόβλημα και επιλαμβάνεται η διεύθυνση των 

προβλημάτων και συνήθως επιλύονται. Ειδικά αν είναι θέμα τεχνικό με κάποιο παιδί 

αν εγώ έχω τεχνικό θέμα και πρέπει να ενημερωθεί η τάξη γιατί δεν θα γίνει μάθημα 

γιατί έχω τεχνικό θέμα, ναι επιλύεται αμέσως. 

-Έχουν αναπτυχθεί συνεργατικές δράσεις με τους συναδέλφους σου π.χ. ανταλλαγή 

υλικού· 

Ναι. 

- Ενδεχομένως και άλλες πρακτικές· 

-Ναι, ναι ,ναι,ναι ,έχουμε ανταλλαγή υλικού έχουμε ,οργανώθηκαν εκδηλώσεις εεε εξ 

αποστάσεως βέβαια επισκέψεις σε βιβλιοθήκες κτλ , εεε τί άλλο· οι γιορτές που δεν 

ήταν ακριβώς γιορτές επίσης οργανώθηκαν ομαδικά, συνεργατικά, αυτά.  
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- Υπήρχε κάποια σύνδεση ή επικοινωνία του σχολείου σου με κάποιο άλλο σχολείο· 

-Όχι με εξωτερικούς εεε  με εκτός σχολείου ήτανε ,ήταν με το πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας για να διοργανώσουμε την εκδήλωση.  

-Τι είδους εκδήλωση· 

-Εεε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου κάναμε μία επίσκεψη στη 

βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου και από εκεί τέλος πάντων  υπήρξε έτσι  ένα βιωματικό 

,μια διάδραση ας πούμε.  

-Σχετικά με την επιμόρφωση τόσο τη δική σου όσο και των μαθητών σου υπήρχε 

κάποια ,κάποια κατεύθυνση από την διεύθυνση του σχολείου· ενεπλάκη με κάποιο 

τρόπο στην επιμόρφωση σας ,(.)για την εξ αποστάσεως πάντα· 

-Εεε ναι πριν ξεκινήσει δύο μέρες πριν ξεκινήσει η εξ αποστάσεως ,γιατί ξέραμε ότι θα 

κλείσουν τα σχολεία ,εεε, οργανωθήκαμε μέσα σε χρόνο ντετέ μας έβαλε η διευθύντρια 

να βγάλουμε κωδικούς για τα παιδιά και κάναμε για κάθε τμήμα ξεχωριστά 

επιμόρφωση για το πώς θα μπαίνουνε στην πλατφόρμα και θα συνδέονται και θα 

επικοινωνούν με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, e-class και webex.  

-Άρα αυτή επιμόρφωση αφορούσε τους εεε μαθητές· 

- Τους μαθητές ναι ,την δικιά μας επιμόρφωση την οργάνωσε πάλι η διεύθυνση με την 

,με τους συναδέλφους που σου ανέφερα πριν ότι μπορούσαν ότι είχαν τη δυνατότητα 

και μας ενημέρωσαν για όσα χρειαζόταν ,πώς θα χειριστούμε δηλαδή τις πλατφόρμες.  

- Και πώς θα χαρακτήριζες το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τη διεύθυνση του 

σχολείου στην εξ αποστάσεως και αν αυτό είναι διαφορετικό από αυτό στη δια ζώσης. 

-Εεε κοίτα γενικά στο σχολείο υπήρχε, υπήρχε μία συνεργασία, εεε ανταλλαγή 

απόψεων και σεβασμός προς τις αντίθετες απόψεις, αυτό διατηρήθηκε και στη διάρκεια 

της τηλεκπαίδευσης, εεε αυτό. 

-Το κλίμα η ατμόσφαιρα· πώς σου φαίνεται είναι, είναι πιο θετική είναι πιο ανοιχτή· 

-Το ίδιο είναι. Ναι, ναι, ναι ,ήτανε ,ήτανε ήδη άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν μαζί χρόνια 

και γνωρίζονταν ο ένας με τον άλλον και δεν είχανε… είχανε σχέσεις μεταξύ τους εεε 

και ήταν επίσης ανοιχτοί και στο καινούργιο ,δηλαδή σε μένα που πήγα πρώτη χρονιά 

και επειδή πήγα και από την αρχή της χρονιάς φέτος , έγινε αυτό το πολύ καλό, πρώτη 

Σεπτέμβρη ήμουν στο σχολείο, ένιωσα κατευθείαν το σχολείο δικό μου και σαν να 

είμαι εκεί χρόνια ας πούμε ,πήρα πρωτοβουλίες και επειδή ήμουν και το κάτι 

διαφορετικό ,γιατί αυτοί ήταν χρόνια και δούλευαν την πεπατημένη ,μου ζητούσαν 

πάντοτε βοη…συμβουλή ,βοήθεια, για το πώς να διαχειριστούν καταστάσεις ,οπότε 

δεν μπορώ να πω ότι ήταν εχθρικό το κλίμα .Εντάξει ο καθένας φυσικά λειτουργεί για 

τον εαυτό του πάνω πρώτα από όλα ,αλλά ας πούμε ότι υπήρχε συνεργασία και 

ομαδικότητα. Γιατί υπήρχε μάλλον η κοινή… ήτανε κοινό το… ο στόχος που βάζανε 

(.),ο εαυτός τους δηλαδή ταίριαζε με ,ο στόχος του καθενός ταίριαζε με το στόχο του 
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άλλου, οπότε δεν υπήρξε αβεβαιότητα ή αδιαφορία. Ναι ούτε εχθρικότητα ούτε 

αδιαφορία. 

-Ωραία. Εεε θα ήθελα να μου πεις κατά τη γνώμη σου ,γιατί σιγά-σιγά φτάνουμε και 

προς το τέλος ,αν η εξ αποστάσεως πετυχαίνει το σκοπό της τόσο ακαδημαϊκά όσο και 

κοινωνικά ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σου. 

-Όχι  η εξ αποστάσεως δεν μπορεί να το πετύχει 100% αυτό ,ούτε φυσικά μπορεί η 

τάξη να το πετύχει 100% αυτό, αλλά μπορεί σε μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί λένε το ένα, 

είναι μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο ,όμως μπορεί κομμάτια της ,κομμάτια της εξ 

αποστάσεως να χρησιμοποιηθούν στη διά ζώσης μέσα στην τάξη στη φυσική τάξη, για 

να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία .Και δεν εννοώ το webex, εννοώ την 

ασύγχρονη εκπαίδευση, εννοώ όλα αυτά τα εργαλεία που έχει δώσει και το υπουργείο, 

αλλά και που έχουν αναπτύξει συνάδελφοι κατά καιρούς σε όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα που θα μπορούσαν με έναν κατάλληλο εξοπλισμό μέσα στις τάξεις να 

χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την εεε εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είμαι όμως 

υπέρ της τηλεκπαίδευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι 5,5 μήνες που είμαστε 

εμείς μέσα γιατί δεν άνοιξε το σχολείο μας όπως άλλο γυμνάσια ,εεε  δεν, είναι πάρα 

πολύς χρόνος, είναι πάρα πολύς χρόνος. Ο ένας μήνας παλευόταν, ο 1,5 παλευόταν, η 

περίοδος της κατάληψης επίσης παλευόταν, αλλά οι 5,5 μήνες δεν παλεύονται για 

κανέναν από όλους μας, όσο και να μη θες να το δείξεις δηλαδή, εεε  φαίνεται και 

εντάξει εμείς είμαστε μεγάλοι και το παλεύουμε, τα παιδιά όμως δεν το παλεύουνε 

όντως. Και κλεισμένα στο σπίτι και με τηλεκπαίδευση, το να μπορούσαν  να βγουν έξω 

και να κάναν τηλεκπαίδευση ,ε ,μπορεί και να το πάλευαν αλλά εκεί, δεν θα ήταν 

συνεπείς  στις ώρες τους, φαντάζομαι. 

-Επομένως, μου λες ότι μπορεί στην πραγματικότητα όντως να έχει δυνατότητες η εξ 

αποστάσεως και ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά, όσον αφορά ένα μέρος όπως αυτό 

που είναι το δικό σου σχολείο ,που μπορούν τα παιδιά κιόλας να βλέπονται και εκτός 

βέβαια της εξ αποστάσεως,  εεε απλά αυτό  δεν είναι εφικτό για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα επειδή υπάρχει αυτή η κούραση. 

-Μμμ ας πούμε  ναι, ναι . 

-Για σένα πετυχαίνει στο να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές σου ανάγκες· 

-Εεε (.) δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, αν πετυχαίνει τις επαγγελματικές μου ανάγκες· 

όχι όλες δεν γίνεται συνέχεια από απόσταση, πρέπει να τα δω τα παιδιά πρέπει να 

σκύψω πάνω από το κεφάλι τους ,πρέπει να τους δείξω, να τους κατευθύνω ,αλλά 

πρέπει να έχω όμως και τα κατάλληλα εργαλεία  να δείξω και το βίντεο μου ,να δείξω, 

να, να τους βάλω και σε μια διαδικασία να κάνουν αυτοί ,να δημιουργήσουν, οπότε δεν 

είναι εφικτό να το κάνεις πάντα αυτό εξ ,από απόσταση ,ό,τι και να έχεις επινοήσει 

κάποια στιγμή στερεύει, δηλαδή φτιάξαμε βίντεο ,φτιάξαμε Escape Rooms, φτιάξαμε 

εεε  touch πώς το λένε εεε ματς ερωτήσεις και να τις… με το να τα γγίζουνε, για να 

έχουν και την απτική τους εεε ,πώς το λένε· (...) τέλος πάντων λεπτή κινητικότητα κι 

όλα αυτά τα σχετικά μαζί με το μυαλό, αλλά δεν, δεν, κάποια στιγμή θέλεις και τον 

άλλον από δίπλα σου. Θέλεις να πεις και τη χαζοκουβέντα ,να γελάσεις, να, δεν είναι 
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μόνο το μάθημα, μάθημα , οπότε όχι δεν με καλύπτει η, η εξ αποστάσεως και επειδή 

το βιώνω και σαν φοιτήτρια τώρα ,εεε θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα γιατί 

χάνεσαι ,ειδικά σε μεγάλα τμήματα είναι πολύ εύκολο να χαθείς .Να πεις θα αφήσω 

ανοιχτή την οθόνη και να κάνω δουλειές  « γέλιο» ,δεν θα με φωνάξει κανένας, δεν θα 

με αναζητήσει πέρα από την πρώτη ώρα , από την πρώτη στιγμή της απουσίας και την 

τελευταία πιθανόν. 

-Κατάλαβα. Εεε για το φόρτο της εργασίας θα ήθελα να μου πεις, πιστεύεις ότι θα 

πρέπει να αλλάζει όταν η διδασκαλία είναι εξ αποστάσεως· 

-Είναι διπλάσιος ο φόρτος. 

-Διπλάσιος·  

-Είναι διπλάσιος ο φόρτος, ναι. Δηλαδή στις αρχές που έπρεπε να φτιάχνω powerpoint 

και έπρεπε να σκεφτώ, όλα αυτά που εκείνη, που μου βγαι…εκείνη τη στιγμή  που μου 

βγαίνουν αυθόρμητα, εεε για κάθε παιδί ξεχωριστά και έπρεπε για, για το κάθε παιδί 

ξεχωριστά να τα εφαρμόσω όλα μαζί μέσα στην παρουσίαση μου ,ε ναι είναι διπλάσιος 

χρόνος .Έτρωγα και πολλά απογεύματα, πολλές φορές δεν προλάβαινα (.) ,δηλαδή η 

εξ αποστάσεως είναι συμπληρωματική δεν είναι ,δεν πρέπει να είναι η βασική είναι η 

συμπληρωματική.  Θα μπορούσε να είναι η ενισχυτική διδασκαλία η εξ αποστάσεως 

και όχι το κυρίως μάθημα ,αυτό εννοώ.  

-Ο φόρτος εργασίας για τα ίδια τα παιδιά δηλαδή να έχουν περισσότερες ασκήσεις ή 

λιγότερες ασκήσεις από αυτό που θα τους έβαζες δια ζώσης· τι είδους εργασίες τους 

βάζεις· 

-Λοιπόν το ίδιο είναι ,το ίδιο είναι. Καταρχάς δεν ,δεν δούλευα δικές μου εργασίες 

πολλές, εκτός από αυτά που σου είπα τα ,για να κατανοήσουν, οι εξτρά ,εξτρά εργασίες 

δεν έβαζα .Ό,τι εξτρά εργασίες ήταν αυτά  των ,που τους έβαζαν οι καθηγητές τους και 

να τα προετοιμάσουμε ,να τα κατανοήσουν και να τα γράψουν. Γιατί από κάποια 

στιγμή και μετά θα είχαν εργασίες και για μένα και για τον την εκπαιδευτικό της τάξης. 

Οπότε δούλευα μόνο τις ασκήσεις που τους έβαζαν εεε οι καθηγητές συν φυσικά ό,τι  

κάναμε  μέσα στην τάξη για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον μας και για να κατανοήσουν 

το, το υλικό, να κατανοήσουνε το μαθησιακό αντικείμενο.  

-Τι είδους εργασίες προτιμούν εκείνοι από αυτές που τους αναθέτεις· 

-Οι μαθητές· τί εργασίες προτιμούνε· Οι μαθητές δε θέλουν εργασίες. Εντάξει ·δεν 

θέλουν τίποτα από εργασίες. Γενικά δεν θέλουν να κάνουν πράγματα, ααα σε σχέση με 

εμένα προτιμούν αυτές που μπορούν να κάνουν εκείνοι ,και όχι αυτά που τους, που 

πρέπει να γράψουν στο τετράδιο τους ,σίγουρα. Γιατί ό,τι ασκήσεις τους έβαζαν από 

το σχολείο τους έβαζαν να τα γράψουν στο τετράδιό τους, να τα βγάλουν φωτογραφία 

,να τα στέλνουνε, αυτά δεν τα ήθελαν, όχι. Αν εννοείς αυτό. 

-Θεωρείς αναγκαία την ύπαρξη επιπλέον ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο της 

ειδικότητάς σου ή και άλλης ειδικότητας όπως ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού, που 

είπαμε και πριν ,εεε ταυτόχρονα στην τάξη σου για την τηλεκπαίδευση δηλαδή. 
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-Ναι , φυσικά. Ναι φυσικά και ταυτόχρονα και μη ταυτόχρονα, Αν και εγώ είμαι αυτή 

που πρέπει να συμμετέχω παράλληλα με το βασικό και όχι το άλλο, αυτό που με ρωτάς 

,εννοώ δηλαδή ότι στην ουσία το ειδικό επιπλέον προσωπικό είναι αυτό που μπαίνει 

στη βασική τάξη μέσα και εγώ ανήκω σε αυτό το ειδικό επιπλέον προσωπικό που 

μπαίνει στην τάξη μέσα . Και ναι το θεωρώ απαραίτητο γιατί όχι ·είναι μία άλλη, ένα 

άλλο σκεπτικό, ένας άλλος τρόπος βοηθητικός, και με καλή συνεργασία μπορεί να γίνει 

πολύ εποικοδομητικός και να ,να την εκτινάξει την τάξη.  

-Στην δια ζώσης ή στην τηλεκπαίδευση· 

-Και στη διά ζώσης και στην τηλεκπαίδευση. Και στη δια ζώσης και στην 

τηλεκπαίδευση ναι. Δηλαδή αυτό που έγινε στα ΕΠΑΛ πριν λίγα χρόνια και μέχρι τώρα 

υπήρχαν δύο φιλόλογοι και δύο μαθηματικοί μέσα στις τάξεις βοήθησε πάρα πολύ το 

επίπεδο των τάξεων να ανέβει και τους μαθητές να καταλαβαίνουν περισσότερα . 

-Από ποιους φορείς εεε πιστεύεις ότι μπορείς να λάβεις βοήθεια ώστε να βελτιώσεις 

την εξ αποστάσεως διδασκαλία σου· 

-Μόνο από πανεπιστήμια πια. 

-Υπάρχουν η αλήθεια είναι πολλές εεε επιμορφώσεις, σεμινάρια, μεταπτυχιακά όλων 

των ειδών και όπως μου είπες κι εσύ έχεις ασχοληθεί και με πολλά από αυτά. 

 

-Ναι οπότε μόνο από πανεπιστήμιο .Ούτε δηλαδή αυτά τα, που μας παρέχει το 

υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι επαρκή, είναι για μένα, είναι αδιάφορα και ανούσια, 

το κάνω για να το κάνω, γιατί δεν έχω ,δεν μαθαίνω κάτι καινούργιο, ακόμα 

τουλάχιστον. Ας πούμε ότι βελτιώνομαι όμως ,κι αυτό είναι θετικό. 

-Τί θα μπορούσες να κάνεις ως εκπαιδευτικός ώστε οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες να μπορούν να ανταποκρίνονται ισότιμα εεε στα νέα δεδομένα, με την 

τηλεκπαίδευση· 

-Να μπορούν να είναι χωρισμένοι στην, σε ξεχωριστές κατηγορίες και όχι όλα μαζί. 

Δηλαδή αν επρόκειτο  να παίρνω στην τάξη μου ανθρώπους ,έναν τυφλό ,έναν με 

μαθησιακές ,ένα με ΔΕΠ-Υ, έναν με αυτισμό, δεν τους βοηθάει ,για την ένταξη. Όμως 

μέσα στην τάξη θα μπορούσανε να είναι, θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί 

εκπαιδευτικοί και να βοηθούν αυτά τα παιδιά και να ενσωματωθούν στην τάξη και να 

κατανοήσουν και να επιτευχθεί τελικά και να είναι επιτυχημένη η διδασκαλία. Άρα 

αυτό που θα ήθελα να ήταν αυτό ,να ,να υπάρχουν περισσότερο, αυτό που είπες και 

πριν εσύ ,περισσότερες κατηγορίες εκπαιδευτικών μέσα σε τμήματα που είναι πολλών 

ταχυτήτων και μαθησιακών δυσκολιών γενικότερα. 

- Θα συνέχιζες την εξ αποστάσεως παράλληλα με τη διά ζώσης  στο μέλλον· 

-Ναι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν μπορούσε κάποιος 

μαθητής να έρθει στο σχολείο γιατί βρίσκεται σε κάποιο απομονωμένο μέρος και 

χιόνισε για παράδειγμα, ναι θα μπορούσα να του κάνω μάθημα από το σχολείο εκεί ή 
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θα μπορούσα να κάνω σε κάποιον που ήτανε άρρωστος κάποια ώρα εξ…  εξτρά , για 

να κατανοήσει κάποια πράγματα, όχι όμως σε συστηματική βάση.  

-Τέλεια. Θα ήθελες να προσθέσεις  κάτι άλλο που θεωρείς σημαντικό για να κλείσουμε 

κιόλας·  

-Όχι, τα είπα όλα. Με έκανες και τα είπα όλα, σε ευχαριστώ πολύ ! 

-«γέλιο» Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πίνακες   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κωδικοποίηση : Θέματα και υποθέματα 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

 

 
1 

 

 

 
Τεχνολογική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ 

Επιμόρφωση 

 

Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων 
 

Διαθεσιμότητα πόρων και υποδομών 

 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

 

 

 

 

2 

 

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανταπόκριση των 

μαθητών με ε.ε.α. στην εξΑΕ 

Πρακτικά προβλήματα των μαθητών στην εξΑΕ 

 

Υποστήριξη μαθητών από τους εκπαιδευτικούς  

 

Σχολική πορεία – ακαδημαϊκή και κοινωνικο-ψυχολογική 

των μαθητών 

 

 

 
3 

 

 

 
Ο ρόλος της ηγεσίας στην εξΑΕ 

Χαρακτηριστικά σχολικού ηγέτη 

 

Δεξιότητες σχολικού ηγέτη 
 

Ηγετικές πρακτικές 

 

Προκλήσεις σχολικής ηγεσίας  

 

 

4 

 

 

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών στην εξΑΕ 

Η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την εξΑΕ 

 

Επαγγελματική ικανοποίηση 

 

Η εξΑΕ δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

Συμπεριληπτικές πρακτικές και προτάσεις για μία 

αποτελεσματική εξΑΕ 

Ισότιμη ευκαιρία πρόσβασης στην εξΑΕ για όλους  

 

Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών 

 
Οργάνωση και σχεδιασμός της διδασκαλίας 

 

Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 

 

Επιμόρφωση 

 

Εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων της εξΑΕ στην διά ζώσης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - 1 : Υποστηρικτικοί παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρο για 

την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εξΑΕ 

Α/Α Αίσθημα 

ασφάλειας 

πίσω από 

τον 

υπολογιστή 

Θετικό 

κλίμα 

Εξοικείωση 

με 

πλατφόρμες, 

απόκτηση 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Σχέση 

εμπιστοσύνης 

μεταξύ 

μαθητών - 

εκπαιδευτικών 

Χρήση 

διαδραστικών 

μέσων στην 

εξΑΕ 

Ενδιαφέρον, 

ελκυστικό 

μάθημα 

Καλοί 

βαθμοί 

Σύνδεση μαθήματος 

με καθημερινότητα 

Σ1           

Σ2              

Σ3               
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Σ4             

Σ5          

Σ6            

Σ7          

Σ8          

Σ9         

Σ10             

Σ11          

Σ12             

Σ13               

Σ14           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - 2 : Υποστηρικτικοί παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρο για 

την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εξΑΕ 

Α/Α Επιβράβευση και 

τόνωση της 

αυτοπεποίθησης 

Υποστήριξη εκτός 

μαθήματος, 

ανατροφοδότηση 

Ανάθεση εργασιών 

της αρεσκείας τους 

Προώθηση ενεργής 

εμπλοκής των γονέων 

Μαθητοκεντρική 

διδασκαλία 

Σ1        

Σ2       

Σ3       

Σ4       

Σ5         

Σ6        

Σ7        

Σ8      

Σ9       

Σ10       

Σ11      

Σ12       

Σ13         

Σ14       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών στην εξΑΕ 

Α/Α Απουσία 

ελέγχου από 

γονείς 

Απουσία 

κινήτρων, 

αδιαφορία για την 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Ακύρωση 

εξετάσεων 

Ψυχολογική 

επίπτωση λόγω 

εγκλεισμού 

Πιεστικό 

οικογενειακό 

πλαίσιο 

Κούραση από την 

μεγάλη παραμονή 

στην εξΑΕ 

Σ1          

Σ2          

Σ3          

Σ4          

Σ5        

Σ6          

Σ7        

Σ8         
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Σ9         

Σ10        

Σ11          

Σ12          

Σ13        

Σ14        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -1 : Διαδικασία κωδικοποίησης 

Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα πρόσβασης που αντιμετώπισαν οι μαθητές 

με ε.ε.α. κατά την εξΑΕ 

Έλλειψη τεχνολογικής υποδομής Χαμηλή ποιότητα σύνδεσης του 

δικτύου 

Δυσκολία λόγω ε.ε.α. 

[…] κάποιοι δεν διέθεταν laptop ή 

τουλάχιστον υπήρχε laptop στο 

σπίτι τους απλά εκείνη την ώρα ή 

το χρησιμοποιούσαν τα 

μεγαλύτερα αδέρφια τους ή οι 

γονείς τους για άλλες 

υποχρεώσεις. (συν. 1)  

 

Μου έτυχε μαθητής να μην έχει 

Internet σπίτι του καθόλου […] 

και έβγαινε στο δρόμο […] να 

πιάνει το wi-fi του γείτονα με το 

κινητό του. […] Ο ένας μαθητής 

είναι κρατούμενος στις φυλακές 

οπότε και δεν είχαν καν Internet 

(συν. 4) 

 

Είχα παιδί που δεν είχε 

υπολογιστή και ίντερνετ για κάνα 

μήνα από την ώρα που 

ξεκινήσαμε, εκεί δεν μπορούσες 

να κάνεις τίποτα […] (συν. 5) 

 

υπήρχαν μαθητές σε χωριά τα 

οποία δεν είχαν καθόλου ίντερνετ. 

[…] 

Από laptop δεν νομίζω ότι μπήκε 

ποτέ κανένας μαθητής, [..] γιατί 

και μάλιστα πολλά παιδιά έχουν 

και μεγαλύτερα, μικρότερα 

αδέρφια και ταυτόχρονα πρέπει 

να το χρησιμοποιήσει και κάποιος 

άλλος ,πέραν του ίδιου. (συν. 6) 

 

Και ας λένε ότι μπορείς να κάνεις 

μάθημα από το κινητό δεν είναι 

ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν 

είχανε δίκτυο δεν είχανε 

πρόσβαση σε αυτό το αγαθό 

[…] όταν ζεις σε χωριό το 

δίκτυο γενικώς έχει θέμα 

κόβεται κάνουν επισκευές (συν. 

3)  

 

 

Συνήθως  είχανε πρόβλημα τα 

παιδιά να συνδεθούν λόγω 

κακής  σύνδεσης […] 

ο σύνδεσμος έμπαινε τη μία, 

μετά δεν έμπαινε την άλλη (συν. 

6) 

 

 

Υπήρχε παιδί που δεν είχε καλό 

δίκτυο στο σπίτι και δεν έχει 

καταφέρει να μπει πολλές φορές 

και τα περισσότερα παιδιά 

παρατηρώ μπαίνουν από κινητό, 

δηλαδή τα περισσότερα  παιδιά 

δεν διαθέτουν καν υπολογιστή 

στο σπίτι. (συν. 11) 

το παιδί […] μου είναι με χαμηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό, οπότε 

δεν μπορεί χωρίς βοήθεια κανενός 

ακόμα και να μπαίνει εύκολα στο 

webex στο κατάλληλο καθηγητή 

την κατάλληλη ώρα […] Το παιδί 

που είχα με διάσπαση προσοχής ας 

πούμε είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ 

να φτάσει στο επίπεδο που είναι 

τώρα (συν. 5) 

 

 

Δηλαδή για τα παιδιά της 

παράλληλης κάποιες φορές είναι 

πιο δύσχρηστη [η πλατφόρμα] ή 

χρειάζεται η βοήθεια των γονιών 

για να το λειτουργήσουμε και να 

μη χαθούνε (συν. 10) 

 

 

για κάποια παιδιά που έχουν 

κάποιες δυσκολίες ναι, είδα ότι 

υπήρχε ένα θέμα [στην πρόσβαση 

στις πλατφόρμες] (συν. 12) 
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τόσο εύκολα εξαρτάται το 

μάθημα να βλέπεις και στον 

πίνακα. […] 

και πρόσβαση δεν έχουν, πολλά 

δεν έχουν ίντερνετ και δεν είναι 

τόσο εύκολο, δεν έχουν καλή 

σύνδεση, διάφορα… (συν. 8) 

 

Δυστυχώς στο δικό μου τμήμα 

όπως και σε άλλα επειδή είναι και 

προάστιο δεν είχαν όλοι μαθητές 

ούτε Internet, πολλά παιδιά είχανε 

πάρει laptop και tablet από το 

σχολείο και χρησιμοποιούν […] 

(συν. 9) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -2 : Διαδικασία κωδικοποίησης 

Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα πρόσβασης που αντιμετώπισαν οι μαθητές 

με ε.ε.α. κατά την εξΑΕ 

Χαμηλές τεχνολογικές δεξιότητες Δυσχρηστία πλατφορμών Αδυναμία στήριξης από γονείς 

Αντιμετώπισαν πολλά 

προβλήματα στη σύνδεση και πως 

θα μπούνε, τι κωδικούς πρέπει να 

βάζουνε […] Υπάρχουν όμως 

παιδιά που ακόμη και σήμερα 

δυσκολεύονται να μου στείλουν 

ένα απλό email με μία 

φωτογραφία. (συν. 2) 

 

τα παιδιά στα τμήματα ένταξης 

επειδή δεν έχουν κατακτήσει 

ακόμα κάποια βασικά πράγματα, 

δεν μπορείς να τα υποκινήσεις 

εύκολα στο να παίρνουν δουλειά 

στο σπίτι και να στη φέρνουν. 

(συν. 6) 

 

Τα παιδιά τα ένταξης τα 

περισσότερα όχι παρόλο που με 

τα κινητά είναι εξοικειωμένα και 

με το ίντερνετ  και με τέτοια  που 

ασχολούνται, δεν ήταν τόσο 

εξοικειωμένα. Δηλαδή κάποια 

χρειαζόντουσαν βοήθεια. Να 

έχουνε κάποιο να τα βοηθάει 

(συν. 9) 

Από το κινητό λόγω της μικρής 

οθόνης και της λειτουργίας τους 

[…] χάνονται κάποια στοιχεία, 

είναι πιο δύσκολο [για τους 

μαθητές] να κάνουν κάποια 

πράγματα (συν. 2). 

 

[…] ενδεχομένως να έψαχνα να 

βρω τρόπους ώστε όλα αυτά να 

είναι πιο εύκολα απέναντι στα 

παιδιά, πιο εύχρηστα μάλλον 

[…] ένα παιδί μπορεί να χάσει 

πολύ πιο εύκολα την προσοχή 

του ως προς αυτό (συν. 6) 

 

άμα χρησιμοποιούσαν οι 

καθηγητές […] αποκλειστικά e-

class και να ανεβάζεις εργασίες 

τα παιδιά δεν ξέρουν να το 

κάνουν, ούτε οι γονείς τους 

όποτε χρειάζεται επιμορφωτικές 

δράσεις  (συν. 9) 

Δεν είχαν την πρόσβαση οι γονείς, 

δεν είχανε την μόρφωση να 

βοηθήσουν τα παιδιά (συν. 5) 

 

άμα χρησιμοποιούσαν οι καθηγητές  

αποκλειστικά e-class και να 

ανεβάζεις εργασίες τα παιδιά δεν 

ξέρουν να το κάνουν, ούτε οι γονείς 

τους όποτε χρειάζεται 

επιμορφωτικές δράσεις (συν. 9) 

 

Υπάρχουν όμως και παιδάκια, τα 

οποία αδυνατούν μέχρι και να 

πληκτρολογήσουν και τους 

κωδικούς στο e-class και δυστυχώς 

δεν μπορεί να τα βοηθήσει  κάποιος 

και στο σπίτι, αυτό είναι το 

πρόβλημα. (συν. 11) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 3 : Διαδικασία κωδικοποίησης 

Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα πρόσβασης που αντιμετώπισαν οι μαθητές 

με ε.ε.α. κατά την εξΑΕ 

Δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον 

Έχω ένα μαθητή ο οποίος έχει κακοποιηθεί και είναι ο πατέρας του στη φυλακή 

όλη η οικογένεια έχει κακοποιηθεί είναι σε πολύ άσχημες συνθήκες και δεν έχουν 

ούτε σύνδεση ούτε τίποτα (συν. 8) 

 

επειδή είναι θέμα σπιτιού και κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν στο ίδιο του το 

σπίτι, μιλήσαμε με την ψυχολόγο μας εξήγησε την κατάσταση ,μας εξήγησε ότι δεν 

μπορούμε να πιέσουμε, γιατί ο ίδιος ο πατέρας είναι αρνητικός στο να 

χρησιμοποιεί το παιδί τους υπολογιστές και την τηλεκπαίδευση (συν. 10) 

 

Υπήρχε βέβαια και ένα οικογενειακό θέμα που την πήγαινε πίσω [την μαθήτρια]. 

Δεν είχε τη διάθεση το ίδιο το κορίτσι να μπει στη διαδικασία, ενώ της πρόσφερε 

ούτως ή άλλως από την αρχή το laptop το σχολείο (συν.12) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Κωδικοποίηση συν. αρ. 1: Τεχνολογική ετοιμότητα 

εκπαιδευτικών 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Σ1: Εεε ως εκπαιδευτικός δεν 

χρειάστηκε η αλήθεια είναι πριν από την 

πανδημία, αλλά  ως φοιτήτρια επειδή 

κάνω  και το Μεταπτυχιακό μου 

χρειάζεται αρκετές φορές να  συνδεθώ 

σε μάθημα και ήμουν εξοικειωμένη με 

την εξ αποστάσεως γενικότερα, με τη 

διαδικασία οπότε δεν μου ήταν τόσο 

δύσκολο σε πρώτη φάση, ναι. 

Ε: Είχες παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό σεμινάριο· 

Σ1: Όχι, έχω δηλώσει για να 

παρακολουθήσω βέβαια το σεμινάριο 

αλλά ακόμη περιμένουμε άργησε λίγο η 

όλη διαδικασία η αλήθεια είναι και 

περιμένουμε για να μάθουμε έτσι τα 

βασικά τόσο πολύ άργησε πλέον όλοι 

 

 

 

 

Προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών 

στην εξΑΕ 

 

 

 

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από 

οργανωμένα προγράμματα 

 

Έλλειψη προγραμμάτων επιμόρφωσης 

από το κράτος 
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πιστεύουμε ότι είμαστε σχετικά 

εξοικειωμένοι. 

Ε: Άρα αναφέρεσαι στο επιμορφωτικό 

σεμινάριο που είναι από το κράτος που 

γίνεται τώρα  ανά ειδικότητα  

Σ1: Ναι ναι, στα επιμορφωτικά 

σεμινάρια του κράτους. 

Ε: Τι συσκευή χρησιμοποιείς και σε 

ποιο χώρο πραγματοποιείς τη 

διδασκαλία σου· 

Σ1: Το κάνω από το χώρο του σπιτιού 

μου. Έχω ένα δωματιάκι το οποίο με 

βολεύει με ένα γραφείο τέλος πάντων 

και μπαίνω από το δικό μου laptop, από 

το προσωπικό μου laptop, αν χρειάζεται 

βέβαια και κάτι άλλο όπως κινητό, 

εκτυπωτή και τα σχετικά για 

υποστηρικτικά τα χρησιμοποιώ και 

αυτά.Πάντως το μάθημα το κάνω από το 

laptop. 

Ε: Έχεις και κάποιο άλλο εξοπλισμό, 

ίσως  κάποια γραφίδα ή κάτι τέτοιο· 

Σ1: Ναι, έχω αγοράσει και μία γραφίδα, 

την οποία τη συνδέω στο laptop μου και 

με έχει βολέψει αρκετά η αλήθεια είναι. 

Ε: Θεωρείς ότι ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός είναι επαρκής για την 

επίτευξη μιας αποτελεσματικής εξ 

αποστάσεως· 

Σ1: Για την ώρα για τα πράγματα που 

έχω σκεφτεί να δείξω στα παιδιά 

πιστεύω ότι είμαι καλυμμένη. Τώρα 

βέβαια εξελισσόμαστε όσο το 

Εξοικείωση εκπαιδευτικών από 

προσωπική τριβή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθεσιμότητα υποδομής και αγορά 

προσωπικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

του εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικότητα τεχνολογικού 

εξοπλισμού 
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δυνατόν… δεν ξέρω ο, τι καλύτερο 

μπορώ να κάνω θα το κάνω. Αν δω ότι 

χρειάζεται να προσθέσω κάτι στο 

μέλλον ευχαρίστως, αλλά πιστεύω ότι 

εντάξει και τα παιδιά έχουν μείνει 

ικανοποιημένοι και εγώ για την ώρα και 

η περισσότερη χρονιά σχεδόν 

βγήκε μπορώ να πω, οπότε έτσι θα 

κυλήσει από δω και πέρα. 

Ε: Ποιες ψηφιακές πλατφόρμες 

χρησιμοποιείς και αν είναι εύχρηστες 

τόσο για σένα όσο και για τους μαθητές 

σου· 

Σ1: Όλη η διδασκαλία γίνεται 

αναγκαστικά μέσω της webex αφού έτσι 

κι αλλιώς αυτή την πλατφόρμα είμαστε 

υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε. Το 

βρίσκω ένα εύχρηστο εργαλείο, δεν Με 

δυσκολεύει.  

Γενικότερα έχει ξαναχρειαστεί έτσι κι 

αλλιώς σου είπα και στην αρχή να 

συνδεθώ στη webex. Οπότε κυρίως 

μέσω της webex και αν χρειαστεί 

υποστηρικτικά έτσι χρησιμοποιώ και 

την e-class 

η οποία προβλέπεται και από το 

υπουργείο. Αυτά τα δύο είναι τα 

εργαλεία, τα οποία μας προτείνουν 

κυρίως να χρησιμοποιούμε εμείς οι 

εκπαιδευτικοί. 

Ε: Είναι  εύχρηστες θεωρείς αυτές οι 

πλατφόρμες για τους μαθητές· 

 

Προσωπική εξέλιξη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχρηστία πλατφορμών για τους 

εκπαιδευτικούς   

 

 

 

 

Προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών 

στην εξΑΕ 
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Σ1: Ε ναι, τώρα πλέον έχουν εξοικειωθεί 

πιστεύω το μεγαλύτερο μέρος των 

μαθητών. 

Βέβαια σίγουρα στην αρχή δημιούργησε 

κάποιο άγχος σε ορισμένους εξ αυτών 

στις οικογένειές τους(γελιο)  είχαμε 

λίγες δυσκολίες τις πρώτες μέρες, αλλά 

επειδή είναι αρκετό το διάστημα που 

είμαστε κλειστά τώρα τον τελευταίο 

καιρό όσο πάμε και καλύτερα σε θέμα 

τουλάχιστον έτσι πρόσβασης της webex 

σε θέματα σύνδεσης και τα σχετικά  

Ε: Όταν είστε στο webex συνδεδεμένη 

πως δουλεύετε ακριβώς· είτε 

σε  παράλληλο δωμάτιο είτε στην τάξη 

του εκπαιδευτικού· 

Σ1: Υπάρχουν κάποιες φορές όπως σου 

είπα και στην προηγούμενη ερώτηση 

που αφήνω το παιδί να παρακολουθήσει 

αποκλειστικά την εκπαιδευτικό και 

αμέσως μετά αφήνοντας το βέβαια και 

λίγο χρόνο να ξεκουραστεί 

επικοινωνούμε αρχικά τηλεφωνικά ή με 

κάποια κλήση στο Viber στο Messenger 

και ξανά οργανώνουμε μία μία ώρα 

διδασκαλίας εξαρχής, οπότε τότε του 

τονίζω τα ίδια πράγματα που άκουσε, 

αλλά πιο λίγο, πιο απλοποιημένα μπορώ 

να πω και ίσως και ίσως και λίγο πιο 

συνοπτικά από ότι τα άκουσε από τον 

εκπαιδευτικό και υπάρχουν και φορές 

που τυχαίνει να να το κάνουμε σε 

παράλληλο δωμάτιο Οπότε με τη χρήση 

 

 

Εξοικείωση των μαθητών με την εξΑΕ. 

 

 

 

 

 

Πρόσβαση μαθητών στην εξΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οργάνωση μαθήματος εξΑ 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 

μαθητή 

 

 

 

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού  
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της γραφίδας του υπογραμμιζω  τα 

βασικά κομμάτια από τα όσα ήδη 

άκουσε και στη συνέχεια του δίνω 

χρόνο να κάνει τις ασκήσεις που θα 

συζητηθούν από την εκπαιδευτικό ή το 

οτιδήποτε τους ανάθεσει γιατί συνήθως 

τους αναθέτει και κάποιες εργασίες και 

να μου τις δείξει με οποιον τρόπο θέλει 

να μου τις στείλει σε μένα πρώτα να τις 

ελέγξω να δω αν είναι σωστές Και μόνο 

σε περίπτωση που δω τραγικές 

ελλείψεις τότε πάλι του λέω ανά 

διαστήματα να ξανακάνουμε κάποια 

μίνι επανάληψη μεταξύ μας Κάπως έτσι 

προσπαθώ λίγο να διαχειρίζομαι την 

παράλληλη στήριξη.  

Ε: Θεωρείς ότι αρχικά είχες αρκετές 

γνώσεις για να ανταπεξέλθεις στις 

διαδικτυακές πλατφόρμες και πως έχεις 

εξελιχθεί μέχρι σήμερα· 

Σ1: Αρχικά δεν είχα παρακολουθήσει 

κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο ή δεν 

με καθοδήγησε κάποιος συγκεκριμένα 

επάνω στη χρήση των όσων θα έπρεπε 

να χρησιμοποιήσω απλώς ουσιαστικά 

έκατσα μόνη μου τα είδα λίγες μέρες 

πρώτα πριν ξεκινήσουμε γιατί 

ακουγόταν ούτως ή άλλως ότι τα 

σχολεία πρόκειται να κλείσουν και τις 

βασικές γνώσεις πιστεύω τις απέκτησα 

τουλάχιστον γνωρίζω όλα τα εργαλεία 

τα οποία έχω στη διάθεση μου και τη 

χρήση τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειψη προγραμμάτων επιμόρφωσης 

από το κράτος 

 

Εξοικείωση εκπαιδευτικών από 

προσωπική τριβή 
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Ε: Από πού αντλείς υλικό η βοήθεια· 

Σ1: Καταρχάς συμβουλεύομαι κλασικά 

το σχολικό βιβλίο από κει και πέρα πέρα 

από το σχολικό βιβλίο στο οποίο κυρίως 

σε αυτό στηρίζομαι προσπαθώ να 

αντλήσω και από το διαδίκτυο έτσι 

επιπροσθέτως κάποια λίγα στοιχεία 

ακόμη που μπορώ να αντέξω στη 

διδασκαλία μου και πολλές φορές πολλά 

πράγματα που τους κάνω είναι δικά μου 

σαν παραλλαγές ουσιαστικά του 

σχολικού βιβλίου έξτρα δηλαδή 

ασκήσεις με παραπλήσιους αριθμούς 

και τα σχετικά έτσι ώστε να έχουν 

ακόμη περισσότερη ακόμα 

περισσότερες επιλογές και εξάσκηση 

σπίτι τους 

Ε: Πόσο δύσκολο η εύκολο είναι να 

διαφοροποιείς το υλικό ανάλογα τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή· 

Σ1: Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από το 

πόσο καλά γνωρίζεις το μαθητή σου, το 

οποίο στην αρχή δεν είναι πάρα πολύ 

εύκολο, γιατί και ο μαθητής όταν έχει 

κάθε χρονιά ουσιαστικά κάποια 

καινούργια καθηγήτρια η οποία του 

παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια δεν είναι 

εξαρχής πάντα τόσο θετικός, αλλά 

γνωρίζοντας με τον μαθητή και 

καταλαβαίνοντας τις ανάγκες του στην 

πορεία αρχίζει να γίνεται πολύ  πιο 

εύκολα οπότε τώρα πλέον είμαι σε θέση 

να γνωρίζω τις ιδιαιτερότητές του κάθε 

 

 

 

Άντληση και δημιουργία ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφοροποίηση του υλικού ανεξάρτητα 

από την τεχνολογική ετοιμότητα του 

εκπαιδευτικού 
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μαθητή και θεωρώ ότι δεν είναι τόσο 

δύσκολη η διαφοροποιηση του υλικου 

Ε: Άρα μου λες ουσιαστικά ότι δεν είναι 

τόσο η επεξεργασία του ίδιου του 

υλικού, απλά εξαρτάται από τις ανάγκες 

του κάθε μαθητή και πόσο καλά τις 

γνωρίζεις 

Σ1: Ακριβώς ναι ναι, εξαρτάται από το 

πόσο καλά θεωρώ η εκπαιδευτικός είναι 

σε θέση να αναγνωρίζει το τι χρειάζεται 

ο κάθε μαθητής του σε ποια σημεία 

πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή, 

γιατί πολλές φορές η εκπαιδευτικός της 

τάξης πάνω στη βιασύνη να καλύψει την 

ύλη δεν προλαβαίνει να εντρυφήσει στις 

ανάγκες που έχει ο κάθε μαθητής. 

Ε: Ωραία, ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα 

λίγο για τους μαθητές και την 

ανταπόκριση που είχαν… θα ήθελα 

αρχικά να μου πεις αν είχαν την 

υλικοτεχνική υποδομή για την εξ 

αποστάσεως. 

Σ1: Το μεγαλύτερο πλήθος των 

μαθητών διέθετε και laptop και  κάποια 

κινητή συσκευή, κάποιο κινητό 

τηλέφωνο ήθελα να πω, κάποιοι δεν 

διέθεταν laptop ή τουλάχιστον υπήρχε 

laptop στο σπίτι τους απλά εκείνη την 

ώρα ή το χρησιμοποιούσαν τα 

μεγαλύτερα αδέρφια τους οι γονείς τους 

για άλλες υποχρεώσεις. Είχανε συνήθως 

ένα laptop κάποια στην οικογένεια, 

αλλά δεν είχανε δεύτερο και τρίτο για 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθεσιμότητα και ελλείψεις 

υλικοτεχνικής υποδομής των μαθητών 
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να είμαι ειλικρινής οπότε υπήρχαν 

κάποιες ελλείψεις, αλλά μπορέσαμε να 

τις όσο μπορούμε μπορέσαμε να τις 

αντιμετωπίσουμε με είτε εσύ που είπες 

στην αρχή μπαίνοντας από τα κινητά 

τους είτε στη συνέχεια 

παρακολουθώντας το μάθημα δύο και 

τρία παιδιά μαζί από το ίδιο laptop. 

Βρισκόταν δηλαδή σε ένα σπίτι, όποιος 

δεν… όποιος δεν είχε και 

παρακολουθούσαν μαζί τα μαθήματα εν 

γνώση βέβαια και της διευθύντριας και 

των καθηγητών είχε τύχει να βάλουν 

ακόμη και κοινό όνομα για να 

καταλάβεις στο webex σε δυο-τρεις 

μαθητες μαζί για κάποιες φορές. 

Ε: Από τους μαθητές που είχαν την 

υποδομή αυτήν, είχαν τις απαραίτητες 

τεχνολογικές δεξιότητες για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

μαθήματος· 

Σ1: […] Βέβαια εντάξει υπήρχε και 

πρόβλημα με την πλατφόρμα στην αρχή 

κολλούσε λόγω του όγκου των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών νομίζω 

το έχεις ήδη ακούσει οπότε υπήρχαν και 

τεχνικά προβλήματα και από τη μεριά 

της πλατφόρμας της ίδιας της 

πλατφόρμας αλλά πλέον δεν έχουμε 

δυσκολίες σε θέματα σύνδεσης και τα 

σχετικά. 

Ε: Ωραία, η διεύθυνση του σχολείου 

πώς ενεπλάκη στην επιμόρφωση σου 

 

 

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης 

των μαθητών στην εξΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογικά προβλήματα της ψηφιακής 

πλατφόρμας 
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και στην επιμόρφωση των μαθητών 

σχετικά με την εξ αποστάσεως· 

Σ1: Η διεύθυνση αρχικά μας είχε 

ενημερώσει για τις διαθέσιμες 

πλατφόρμες που έχουμε. Κάναμε ένα 

μίνι σύλλογο όλων των διδασκόντων, 

όπου απλά μας έδειξε το πώς μέσα από 

ένα laptop μπορούμε να συνδεθούμε στο 

πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, το πώς 

μπορούμε όσοι δεν έχουμε κωδικούς να 

συνδεθούμε, γιατί υπήρχαν και κάποιοι 

εκπαιδευτικοί, που δεν ήτανε 

εγγεγραμμένοι, άρα σίγουρα σε πρώτη 

φάση μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όλοι 

μας έχουμε άνεση στο να συνδεθούμε. 

Όσοι δυσκολεύτηκαν τους έδωσε η ίδια 

η διευθύντρια, τους έφτιαξε η 

διευθύντρια κωδικούς, γιατί υπήρχαν 

και δυο-τρεις που δεν ήταν καθόλου 

εξοικειωμένοι και στη συνέχεια το μόνο 

που έγινε είναι ότι μας έδειξε το πώς 

μπορούμε να βρούμε το σημείο που 

συνδεόμαστε για να ανοίξουμε ένα νέο 

μάθημα, το σημείο που μπορούμε να 

βρίσκουμε την ηλεκτρονική μας τάξη, 

καθώς και το πού αναρτάμε έγγραφα ή 

ασκήσεις ή λαμβάνουμε μηνύματα. Τα 

2-3 δηλαδή πολύ βασικά εργαλεία. Όλα 

αυτά έγιναν σε μία συγκεκριμένη μέρα, 

δεν υπήρχε στη συνέχεια έξτρα 

καθοδήγηση στον καθένα από μας 

προσωπικά. Βέβαια μας είπε ότι αν 

αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα τον 

 

 

 

 

 

Επιμόρφωση από τη διεύθυνση του 

σχολείου για τις βασικές λειτουργίες 

των ψηφιακών πλατφορμών στους 

εκπαιδευτικούς 
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πρώτο που θα πρέπει να ενημερώσουμε 

εννοείται είναι το σχολείο και όποιοι  

εκπαιδευτικοί  μάλιστα είχανε θέματα 

μπορέσαν επικοινωνώντας με το 

σχολείο να έχουνε σίγουρα μία 

καλύτερη καθοδήγηση. 

Ε: Υπήρχε κάποια επιμόρφωση 

αντίστοιχη και στους μαθητές· 

Σ1: Απ’ όσο γνωρίζω όχι, το μόνο που 

έγινε ήταν ότι εστάλη στην αρχή σε 

όλους τους μαθητές και στα e-mail που 

είχαν δηλώσει οι μαθητές και εννοείται 

και στο e-mail των γονέων και 

κηδεμόνων γενικότερα μια γενική 

οδηγία το πώς δηλαδή μπορεί κάποιος 

να πατήσει να βρει το site πώς μπορει 

να εγκαταστήσει το webex τα οποία 

βέβαια υπήρχαν και ήδη αναρτημένα 

στο διαδίκτυο απλά εστάλη ένα μαζικό 

e-mail από τη διεύθυνση σε όλες όλες 

τις διευθύνσεις email δηλαδή μαθητών 

και κηδεμόνων αυτό. 

Ε: Από ποιους φορείς πιστεύεις ότι 

μπορείς να λάβεις βοήθεια ώστε να 

βελτιώσεις την εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας σου· 

Σ1: Πιστεύω ότι πλέον όπως ήδη είπα 

είμαι σε θέση να παρέχω ένα αρκετά 

ποιοτικό μάθημα εξ αποστάσεως 

παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να 

παρακολουθήσω το σεμινάριο που 

παρέχεται, που παρέχεται δωρεάν 

δηλαδή από το κράτος. Άρα, αν 

 

 

 

 

Επικοινωνία με το σχολείο για την 

αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων 

 

 

 

 

Ένδειξη έλλειψης επιμόρφωσης των 

μαθητών από το σχολείο για τη χρήση 

των ψηφιακών πλατφορμών 

 

 

Οδηγίες από τη διεύθυνση του σχολείου 

προς τους μαθητές και γονείς για 

εγκατάσταση και σύνδεση στο webex.  
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μπορέσω να προσαρμόσω και κάποιο 

άλλο στοιχείο που θα δω μέσα σε αυτό 

ευχαρίστως θα το κάνω. Για την ώρα 

αυτό προβλέπεται στη συνέχεια και από 

κει και πέρα δεν γνωρίζω οτιδήποτε 

άλλο σεμινάριο δω να διοργανώνεται 

και με ενδιαφέρει από οποιοδήποτε 

φορέα ίσως να το παρακολουθήσω 

συμπληρωματικά 

 

 

 

 

 

 

Επιμόρφωση από οποιονδήποτε φορέα 

ως συμπληρωματική γνώση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Δεντροδιάγραμμα με την απεικόνιση των ευρημάτων (θέματα και κωδικοί) στο ερευνητικό ερώτημα: 

Τεχνολογική ετοιμότητα 
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