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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σημερινή εποχή που η αλλαγή είναι η μόνη και αμετάκλητη σιγουριά  και κάθε 

«πτυχή» της μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να μεταβληθεί, το οικονομικό, 

πολιτικό, κοινωνικό, εργασιακό και εκπαιδευτικό τοπίο απαιτούν ετοιμότητα, 

ανθεκτικότητα και θετική ψυχολογία για μια βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία,  

προσωπική και παγκόσμια. Σίγουρα ο τομέας στον οποίο μπορεί να «ζυμωθεί»  και  να 

αποκτηθεί  δια βίου ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων είναι η εκπαίδευση μέσω 

ενός εκπαιδευτικού αποτελεσματικού και προσαρμόσιμου, δεκτικού σε καινοτομίες. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδειχτεί ο ρόλος της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας στην ενίσχυση δύο βασικών δεξιοτήτων, της αυτοαποτελεσματικότητας 

και της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σε δείγμα 206 εκπαιδευτικών, από τους 

οποίους οι 104 (50,5%) εθελοντικά συμμετείχαν σε καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Αξιοποιήθηκαν για τη μέτρηση τους σε ηλεκτρονική μορφή ένα 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, το Ερωτηματολόγιο 

μέτρησης της Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών «Teacher’s Sense of 

Efficacy Scale», στη σύντομη έκδοση της κλίμακας με 12 προτάσεις (Tsigilis, 

Koustelios, & Grammatikopoulos, 2010) καθώς και το Ερωτηματολόγιο 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (CAAS. Savickas & Porfeli, 2012) 

(προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα: Σιδηροπούλου–Δημακάκου Δ., Μικεδάκη Κ., 

Αργυροπούλου Κ., Καλίρης .Α, (2018). 

Όσον αφορά στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε 

μεγάλος βαθμός αυτής  γενικά και ειδικότερα στη Διδακτική Στρατηγική μεγάλος προς 

αρκετά μεγάλος, ενώ στη Διαχείριση της τάξης και στην Κινητοποίηση των μαθητών  

μεγάλος βαθμός. Αντίστοιχα, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των 

εκπαιδευτικών ήταν αναπτυγμένη σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικότερα στο 

Ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία ελάχιστα λιγότερο προς πολύ έντονα, στον Έλεγχο 

πάρα πολύ έντονα, στην Περιέργεια πολύ έντονα και  στην Αυτοπεποίθηση λίγο 

περισσότερο από πολύ έντονα. 

Επίσης όσον αφορά στη διερεύνηση και συσχέτιση των 2 κλιμάκων με τα κοινωνικο-

δημογραφικά στοιχεία, στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στην ηλικία, 

στην οικογενειακή κατάσταση, στα χρόνια προϋπηρεσίας και στη σχέση εργασίας με 

την Αυτοαποτελεσματικότητα. Στην Επαγγελματική προσαρμοστικότητα βρέθηκαν 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «ανώτερες σπουδές». Μέσω της 

διερεύνησης των 2 soft skills μεταξύ τους φάνηκε η  θετική συσχέτιση και  πιθανόν 

αλληλεπίδραση των δυο soft skills στην κοινότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το κυριότερο  συμπέρασμα –αποτελεί και το πιο 

ενδιαφέρον εύρημα- ήταν ότι όσοι εκπαιδευτικοί είχαν εμπλακεί εθελούσια σε 

καινοτόμο πρόγραμμα ή δράση εμφανίστηκαν να έχουν και υψηλότερα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας και επαγγελματικής προσαρμοστικότητας έναντι 

συναδέλφων τους που δε συμμετείχαν. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική καινοτομία, Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών, 

Επαγγελματική προσαρμοστικότητα εκπαιδευτικών, Εθελούσια συμμετοχή 

  



9 
 

ABSTRACT 

Nowadays, change is the only and irreversible certainty and every «aspect» of it can 

change from one moment to the next, the economic, political, social, work and 

educational landscape require readiness, resilience and a positive psychology for 

sustainable development. and prosperity, personal and global. Certainly, the area in 

which a multifaceted network of skills can be «kneaded» and acquired over a lifetime 

is education through an effective and adaptable, receptive to innovation education. 

The purpose of this study was to highlight the role of educational innovation in 

enhancing two key skills, self-efficacy and career adaptability in a sample of 206 

teachers, of whom 104 (50.5%) voluntarily participated in innovative educational 

programs. For their measurement were used in electronic form an improvised 

questionnaire with socio-demographic data, the Teacher's Sense of Efficacy Scale, the 

short version of the scale with 12 proposals as well as the Questionnaire of Career 

Adaptability (CAAS. Savickas & Porfeli, 2012) (adaptation in Greek language: 

Sidiropoulou–Dimakakou D., Mikedaki K., Argiropoulou K., Kaliris.,A (2018) to 

complete this study. 

Regarding Teacher’s Self-Efficacy, a high degree of it was found in general and in 

particular in the Teaching Strategy between high and very high degree, while in 

Classroom Management and Student Mobilization a high degree. Respectively, 

Teacher’s Career Adaptability  was developed to a very high degree and in particular 

to the Career interest almost very high degree, to the Control extremely high degree, 

to the Curiosity very high degree and to the Self-Confidence a just above very high 

degree. 

Regarding the correlation of the 2 scales with the socio-demographic data, statistically 

significant differences were found between self-efficacy and  age, family status, work 

experience and work status. There were statistically significant differences in the 

«higher education studies» factor in Career Adaptability. The investigation of the 2 soft 

skills between them showed the medium positive correlation and possible interaction 

of the two soft skills in the community of primary and secondary school teachers and 

the main conclusion - is the most interesting finding - was that those teachers who were 
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voluntarily involved in an innovative program or action appeared to have higher levels 

of self-efficacy and career adaptability compared to their non-participating colleagues. 

Keywords: Educational innovation, Teachers self-efficacy, Teacher’s career 

adaptability, voluntarily participation. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

1.1 Η έννοια της καινοτομίας (innovation) 

Ως «καινοτομία» ορίζεται η ουσιώδης τροποποίηση, η ριζική αλλαγή 

(Μπαμπινιώτης, 2019) Πρόκειται δηλαδή «για μια νέα πρωτοποριακή ιδέα για την 

υλοποίηση ενός προγράμματος  ή η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς και 

η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου 

αποτελέσματος». Συχνά ο όρος  χρησιμοποιείται σε οικονομικό, επιχειρηματικό και  

εμπορικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο «εγχειρίδιο frascati» (OECD, 2002), πρόκειται για μετατροπή 

μιας ιδέας  σε εμπορεύσιμο προϊόν  ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής, 

διανομής -νέα ή βελτιωμένη- ή ακόμα σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. 

Συνεπώς ο όρος αναφέρεται σε διαδικασία  και μάλιστα στην Ε.Ε η καινοτομία είναι 

επιτεύξιμος στόχος μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ 

διακρατικών εταίρων. Η καινοτομία μετράται με το innovation Scorecard που ξεκίνησε 

ως θεσμός το 2006 και μετράται με δείκτες. 

1.2 Ο ρόλος της καινοτομίας στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα 

Όπως στις επιχειρήσεις η καινοτομία αποτελεί το ζητούμενο, έτσι και στην 

εκπαίδευση του 21ου αιώνα απαιτούνται η διαμόρφωση μιας κουλτούρας καινοτομίας 

που να ενημερώνεται από τα δεδομένα, έρευνα και κριτική, δημιουργική σκέψη. Αυτός 

ο συνδυασμός προάγει τη δημιουργική σκέψη και την ικανότητα να δημιουργεί με 

άλλους (Pacific Policy Research Center, 2012). H εκπαιδευτική καινοτομία αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως (Fullan, 2010). Η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτόμων προγραμμάτων -εθνικών ή ευρωπαϊκών- η 

βιωματική μάθηση και η εκπαίδευση STEAM συνδράμουν στην υλοποίηση 
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αυθεντικών μαθησιακών περιβαλλόντων στα οποία οι μαθητές συνεργαζόμενοι 

διευρύνουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

της σύγχρονης εποχής, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας κ.ά. (Chyrk, et al., 2015).  

Ειδικότερα ως εκπαιδευτική καινοτομία ορίζεται μία σειρά ενεργειών που 

εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις α) 

στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων  β) στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων  

και γ) στη  χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991; Δακοπούλου, Αθανασούλα-

Ρέππα, Κουτούζης, Μαυρογιώργος, & Χαλκιώτης , 2008). Ακόμη μια καινοτομία στη 

διδακτική πράξη χαρακτηρίζεται από συνειδητή θέληση για ποιοτική αλλαγή και τόλμη 

στην εισαγωγή του νέου εγχειρήματος (Shapiro, Haahr, Bayer, & Boekhalt, 2007). H 

αποτελεσματική εφαρμογή όμως μιας καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λειτουργίας της (Σπυροπούλου, 

Βαβουράκη , Κούτρα, Λουκά, & Μπούρας, 2007). 

Στο νέο δημιουργικό σχολείο του 21ου αιώνα η εισαγωγή και ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας αποτελεί μονόδρομο. Η ποιοτική αναβάθμιση του πιο 

βασικού θεσμού, της εκπαίδευσης πρέπει να ενσωματώσει σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης καινοτόμες δράσεις που με τη σειρά τους θα ενδυναμώσουν τις δεξιότητες 

και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων τους. Το νέο σχολείο ήδη αξιοποιεί –

όχι όμως σε ικανοποιητικό βαθμό- τα προσφερόμενα καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Ο στόχος είναι στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που 

παρέχει ίσες ευκαιρίες να αξιοποιηθούν και οι νέες τεχνολογίες προς όφελος του 

σχολείου και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από αρχές της αειφορίας 

και να κάνει χρήση νέων μεθόδων στη διδασκαλία, προωθώντας τη συνεργατική, τη 

βιωματική και την εξατομικευμένη μάθηση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Εκπαίδευση 

και Δια βίου Μάθηση», 2015). 

Η καινοτομία στο χώρο του σχολείου αφορά το περιεχόμενο των καινοτόμων 

δράσεων και προγραμμάτων, τον ενστερνισμό νέων αντιλήψεων αλλά κυρίως την 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Αυτό είναι μια αλλαγή που γίνεται στη σχολική μονάδα, αλλά 

απαιτεί μάχιμους εκπαιδευτικούς με ισχυρές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας 

και επαγγελματική προσαρμοστικότητα, δύο δηλαδή soft skills εξαιρετικά σημαντικά. 

Σύμφωνα μάλιστα με τη Σιακοβέλη (2011) η καινοτομία πρέπει να έρχεται από μέσα 

και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως μια εξωτερική επιβολή. Από την άλλη, το σχολείο δε 
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μένει  ανεπηρέαστο στις αλλαγές που συμβαίνουν -ειδικά μετά την πρόσφατη 

πανδημία- σε οικονομικό, κοινωνικό, επαγγελματικό, πολιτικό, στο Ελληνικό και 

παγκόσμιο σκηνικό. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να παραμένει παθητικός θεατής ή 

κομπάρσος σε μια παράσταση που το σενάριο αλλάζει, οι πρωταγωνιστές βιώνουν 

απρόβλεπτες καταστάσεις και αναγκάζονται να παίξουν νέους ρόλους… Η 

ενσωμάτωση, λοιπόν, και η δημιουργική αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

καινοτομιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα καταστήσει τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας συνδιαμορφωτές και διαχειριστές των όποιων 

προ(σ)κλήσεων προκύψουν! 

Ήδη βέβαια, έχουν ιδρυθεί και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες πολλές 

κοινότητες μάθησης για εκπαιδευτικούς, όπως η «Επιστημονική Ένωση για την 

Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με έδρα την Λάρισα  ή και 

άλλες διαδικτυακές, όπως η  «Διδασκαλία και Καινοτομία» με σχεδόν 10.000 

εγγεγραμμένα μέλη. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών, 

ως Εθνική Μονάδα ΕRAMUS+ ανακοίνωσε τη θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και απονομή από το 2021 «Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας» για να 

αναδειχτούν οι εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ και για να αναγνωριστεί το έργο των εκπαιδευτικών και των 

σχολείων σε εθνικό επίπεδο.  

1.3 Προϋποθέσεις, σκοπός και περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας 

Σύμφωνα με τον Fullan (1991) η καινοτομία μπορεί να τύχει θετικής 

ανταπόκρισης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό όταν ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Τίθενται στόχοι ευδιάκριτοι 

 Υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

 Η σύγκρουση αντιμετωπίζεται εποικοδομητικά μέσω επιλυτικών μεθόδων 

 Η καινοτομία παίρνει συλλογικό χαρακτήρα μέσα στη σχολική μονάδα και δε 

μένει υπόθεση ενός εκπαιδευτικού και μιας τάξης 

 Υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση καταστάσεων 

 Μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης θα δίνονται πληροφορίες και 

θα σχεδιάζονται βελτιώσεις 
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 Προωθείται η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού 

 Βελτιώνει τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών, χωρίς να επιδεινώνει τα 

προβλήματά τους 

Σκοπός μάλιστα των εκπαιδευτικών καινοτόμων  προγραμμάτων, τα οποία 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. σε θέματα ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί η βελτίωση του 

ρόλου της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό 

επίπεδο.  

Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο της καινοτομίας, μπορεί να καθοριστεί όταν 

κάποιος απαντήσει σε δύο θεμελιώδη ερωτήματα  α) «Γιατί μια κατάσταση που τις 

περισσότερες είναι αρνητική ή ένα πρόβλημα το οποίο δε θέλουμε, επιμένουν να 

υπάρχουν;» και β) «Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση;». Οι 

απαντήσεις στα δύο ερωτήματα καθορίζουν και το περιεχόμενο των καινοτόμων 

δράσεων. Το περιεχόμενο αυτό σχετίζεται με τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές, όπως 

είναι για παράδειγμα η υιοθέτηση μιας παιδαγωγικής μεθόδου, σε δομές που θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν μια αναδιοργάνωση του συστήματος, σε τεχνικές όπως η 

εισαγωγή και η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και σε 

άτομα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές 

καινοτομίες ακολουθώντας τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, εντάχθηκαν 

πιο ενεργά μετά το 2000 -η εισαγωγή έγινε το 1992- αλλά καταγράφηκαν αδυναμίες 

στον αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής τους που εντοπίζονται κυρίως στην ελλιπή 

μέθοδο αξιολόγησής τους, στο συγκεντρωτισμό και στην γραφειοκρατία. Γι’ αυτό  

σημαντικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής καινοτομίας και 

της επιτυχούς έκβασής της είναι η ορθή αξιολόγηση, ξεκινώντας από το σαφή 

προσδιορισμό του θεωρητικού της υπόβαθρου που ορίζει τους στόχους, τους σκοπούς 

και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα που θα φέρει η εφαρμογή τους (Μπελαδάκης, 

2007). Τέλος, σημαντικότατο ρόλο  για την επιτυχία της καινοτομίας διαδραματίζει 

σαφέστατα η ύπαρξη ανθρώπινων και υλικών πόρων. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που 

διαθέτουν τις απαιτούμενες προσωπικές, κοινωνικές, επιστημονικές δεξιότητες, πείρα 
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και πάθος για το κοπιώδες λειτούργημά τους, αποτελούν βασικότατο παράγοντα 

επιτυχίας (Γιαννακάκη, 2005)). 

1.4 Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις  

Η εισαγωγή των καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση  στηρίχτηκε σε 

πορίσματα ερευνών από την εφαρμογή και την αξιολόγηση αντίστοιχων 

προγραμμάτων σε άλλες χώρες της Ε.Ε αλλά και της στην Ελλάδα, όπου ευχών 

εφαρμοστεί σε προαιρετική βάση (Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, 

& Μπούρας, 2008). Η παγκοσμιοποίηση η πολυπολιτισμικότητα, οι ραγδαίες αλλαγές 

σε όλα τα επίπεδα –με πιο πρόσφατη την υγειονομική κρίση με τον κοροναΪο- άλλαξαν 

άρδην το σκηνικό και απαιτείται πλέον επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου 

μάθησης, των διδακτικών στρατηγικών και  ενίσχυση εγκάρσιων δεξιοτήτων (soft 

skills). Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μέσα από 

διαθεματικές, βιωματικές, ενεργητικές και ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης. 

Όσον αφορά στη διαδικασία εισαγωγής των καινοτομιών στην εκπαίδευση 

περιλαμβάνει τρία στάδια που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό. Πρόκειται για τη φάση της υιοθέτησης (initiation), τη φάση της 

εφαρμογής (implementation) και τη φάση της εσωτερίκευσης ή θεσμοθέτησης 

(institutionalization) (Fullan, 1988). Κατά την πρώτη φάση εισάγεται η καινοτομία και 

υπάρχει δέσμευση των εμπλεκομένων για την εφαρμογή της. Στη δεύτερη φάση 

αναλύονται τα στοιχεία και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της 

καινοτομίας, όπως πχ τα χαρακτηριστικά και εξωτερικοί παράγοντες, καθώς μπορεί να 

προκύψουν δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Τέλος, στην τρίτη φάση της 

θεσμοθέτησης η καινοτομία δεν είναι κάτι νέο, αλλά έχει ενταχθεί στο σύστημα του 

σχολείου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής λειτουργίας και όλων 

των εμπλεκομένων (Miles, 1998). 

1.4.1 Υποχρεωτικά καινοτόμα προγράμματα 

1.4.1.1  Ευέλικτη ζώνη 

H «Ευέλικτη ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» 

εντάσσεται στα υποχρεωτικά καινοτόμα προγράμματα και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του σχολικού εβδομαδιαίου προγράμματος. Το πλεονέκτημά της ήταν η 

αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών στρατηγικών για την υλοποίηση διαθεματικών 
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δράσεων. Επίσης η θεματολογία συνδεόταν με την ύλη των μαθημάτων και αφορούσε: 

αγωγή υγείας, κυκλοφοριακή αγωγή, αγωγή του καταναλωτή, περιβαλλοντική αγωγή, 

ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα φύλων, αποδοχή ετερότητας, ρατσισμό-ξενοφοβία, 

παιχνίδια, αθλήματα, τεχνολογία-ανακαλύψεις, φυσικές επιστήμες στην καθημερινή 

ζωή και  άλλα. Γενικά οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με επίκαιρα 

θέματα, εντός του πεδίου των ενδιαφερόντων τους μέσω σχεδίων δράσης («project»). 

Η φιλοσοφία της καινοτομίας αυτής στην υποχρεωτική εκπαίδευση προϋπέθετε την 

εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών, συνεργατικών, διεπιστημονικών σχεδίων 

εργασίας (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

1.4.1.2 Εργαστήρια Δεξιοτήτων ( 2020) 

Mε το νόμο 4692/2020 για την Αναβάθμιση του Σχολείου εισήχθησαν πιλοτικά 

για το σχολικό έτος 2020-21 τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε 217 σχολικές μονάδες. 

Σκοπός της εισαγωγής  τους στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, 

δημοτικών και γυμνασίων  είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων (soft 

skills), δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στη διδακτική και 

παιδαγωγική μεθοδολογία και σε συνάφεια με το συνολικό πρόγραμμα σπουδών.  

Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους: 

 Ευ ζην –ζω καλύτερα 

 Περιβάλλον-φροντίζω το περιβάλλον 

 Κοινωνική συναίσθηση κ ευθύνη-ενδιαφέρομαι κ ενεργώ 

 Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία –δημιουργώ και καινοτομώ 

Και καλλιεργούν 4 κύκλους δεξιοτήτων 

 Δεξιότητες μάθησης 

 Δεξιότητες ζωής 

 Δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης  

 Δεξιότητες του νου 

1.4.2 Προαιρετικά καινοτόμα προγράμματα και σχολικές δράσεις 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 163790/Γ7/31-10-2013, τα Π.Σ.Δ (Προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αφορούν την Αγωγή σταδιοδρομίας, την Αγωγή Υγείας, την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά θέματα και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα  
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τελευταία περιλαμβάνουν μετά τις τροποποιήσεις εγκυκλίων το 2015 κ 2016 τα 

Erasmus+  και e-Twinning  καθώς και δράσεις Comenius, Leonardo da Vinci. Από το 

2017-2018 στις εγκυκλίους (188142/ΓΔ4/02-11-2017 Κ 212004/Δ7/07-12-2018) για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δε γίνεται πλέον αναφορά σε 

συγκεκριμένα ευρωπαϊκά  προγράμματα.  

Ακολουθεί παρουσίαση ορισμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων: 

Αγωγή σταδιοδρομίας, Αγώνες επιχειρηματολογίας/Αγώνες λόγου/Ρητορικής, 

Εκπαιδευτική  ρομποτική, Ευρωπαϊκά προγράμματα κ σχολικοί ευρωπαϊκοί 

διαγωνισμοί: COMENIUS, ERASMUS+, e-TWINNING, EUROSCOLA. 

1.4.2.1 Αγωγή σταδιοδρομίας 

Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος  είναι:  

 Η αξιοποίηση κεκτημένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων προσωπικής ανάπτυξης  

των μαθητών. 

 Η υποστήριξή τους στον σχεδιασμό και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

 Η συμβολή τους στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και η 

ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

 Οι μαθητές γίνονται  σημαντικοί εταίροι στην παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και κατανοούν πώς οι επιλογές σχετίζονται με 

επαγγελματικές διεξόδους. 

 Αποκτούν κίνητρα να εμπλακούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να 

αποσαφηνίσουν προσωπικούς στόχους και να ανακαλύψουν τους 

ενδεδειγμένους τρόπους επίτευξής τους  

(Αργυροπούλου, Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας) 

1.4.2.2 Αγώνες επιχειρηματολογίας/Αγώνες λόγου/Ρητορικής 

Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων  που 

καλούνται να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων σε 4 

αγωνίσματα: 

 Την επιχειρηματολογία (Debate),  

 τον αυθόρμητο λόγο, 
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 τον προτρεπτικό λόγο και 

 την εκφραστική ανάγνωση. 

Καλούνται να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη λογική διάρθρωση των 

επιχειρημάτων, τη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους μέσα στα πλαίσια άμιλλας, 

σεβασμού και κατανόησης της άποψης της αντίπαλης ομάδας. Συμβάλλει επίσης το 

πρόγραμμα στην αξιοποίηση των γνώσεων που αντλούν οι έφηβοι μαθητές από τη 

διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ώστε να προετοιμαστούν 

για το μελλοντικό τους ρόλο ως ενεργοί σκεπτόμενοι πολίτες. 

1.4.2.3 Εκπαιδευτική ρομποτική 

Καθώς η εκπαίδευση στην Ε.Ε εστιάζει πλέον περισσότερο στην 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, η ρομποτική συνεχίζει 

να ενσωματώνεται μέσα στις σχολικές τάξεις. Τα ρομπότ αποδεικνύονται χρήσιμα 

τόσο σαν εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης –αλλά και εκτός 

σχολείου- όσο και σαν μια νέα τεχνολογία την οποία τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι 

μπορούν να μελετήσουν. Η εκπαίδευση στη ρομποτική πραγματοποιείται με την 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών ή φοιτητών οικοδομώντας τη γνώση μέσα από το 

παιχνίδι (Hussain, Lindh, & Shukur, 2006), το οποίο ενσωματώνεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να 

μάθουν παίζοντας και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Ειδικά στα πλαίσια της 

σύγκλισης των κομβικών δεξιοτήτων (transversal skills, ATS2020, E.E) (European 

Commission, 2020) των Ευρωπαίων μαθητών μέχρι το 2020 αναφέρονται μεταξύ 

άλλων: 

 Η αυθόρμητη μάθηση 

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών 

 Ο πληροφοριακός γραμματισμός 

 Η επικοινωνία-συνεργασία 

 Η δημιουργικότητα-καινοτομία 

 Ο ψηφιακός γραμματισμός 
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1.4.2.4 Ευρωπαϊκά προγράμματα και σχολικοί ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί : 

COMENIUS, ERASMUS+, e-TWINNING, EUROSCOLA. 

COMENIUS: Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής 

εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της μέσω 

διακρατικών συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των σχολικής και 

προσχολικής εκπαίδευσης και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αφορά τη 

δημιουργία σχολικών συμπράξεων, κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών και 

επιμόρφωσης.  

ERASMUS +: Πρόκειται για συνένωση των ήδη υφισταμένων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού. Συμβάλλει στη επίτευξη γενικότερων στόχων της στρατηγικής της 

Ευρώπης 2020 και του στρατηγικού πλαισίου  στους τομείς που προαναφέρθηκαν, 

προάγοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες βάσει του άρθρου 2 της Συνθήκης της 

Ε.Ε (οδηγός προγραμμάτων ERASMUS +, 2017). Έχει σχεδιαστεί για την περίοδο 

2014-2020 και περιλαμβάνει 3 δράσεις:  

 Βασική δράση 1: κινητικότητα ατόμων 

 Βασική δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 

 Βασική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων της εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

e-TWINNING: Πρόκειται για πρόγραμμα ψηφιακής αδελφοποίησης σχολείων 

που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, από το 2013 επεκτάθηκε και σε 

γειτονικές χώρες της Ευρώπης και από το 2014 και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάδειξη των πυλώνων Delor, της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρώπης 

για τη Δια βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: 

 να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε 

 να μάθουμε να πράττουμε 

 να μάθουμε να συνυπάρχουμε  

 να μάθουμε να υπάρχουμε (UNESCO, 1996)) 

EUROSCOLA: Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (χώρο, λειτουργία) και να διατυπώσουν τις προσδοκίες 
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τους για το μέλλον της Ευρώπης συμμετέχοντας ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, 

ζώντας την εμπειρία της πολυμορφίας και της συλλογικότητας. Οι μαθητές Β’ και Γ’ 

τάξης Λυκείου διαγωνίζονται εκφράζοντας γραπτώς τις απόψεις τους για θέματα που 

καλείται να διαχειριστεί η Ε.Ε. όπως τις κλιματικές αλλαγές, την διαφορετικότητα και 

άλλα. 

1.5 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή καινοτομιών 

Στο σχολείο του 21ου αιώνα οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται την ευθύνη να 

εισάγουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά καινοτόμες δράσεις, όπως αυτές που ήδη 

προαναφέρθηκαν. Επειδή λοιπόν αυτοί θα τις υλοποιήσουν (Παπακωνσταντίνου, 

2008), πρέπει να διατίθενται ευνοϊκά και στις τρεις φάσεις εισαγωγής των καινοτόμων 

προγραμμάτων (φάση υιοθέτησης, εφαρμογής, εσωτερίκευσης της καινοτομίας που 

επίσης προαναφέρθηκαν) και να έχουν μια θετική στάση. Η πρωτοβουλία και η 

εθελούσια συμμετοχή τους  είναι  μια «αυτόβουλη στρατηγική ενός ή πολλών παικτών 

για να ευνοήσουν ή να προκαλέσουν ορισμένες αλλαγές» (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

1.5.1 Παράγοντες διευκόλυνσης ή αποτροπής της εθελούσιας 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες δράσεις. 

Για την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας πρέπει να γίνεται 

αξιολόγηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων (Κ.Π) και να αρθούν εμπόδια τόσο 

εξωτερικά, όπως η γραφειοκρατία, το κόστος και η έλλειψη πόρων, όσο και εσωτερικά, 

όπως η παράδοση του σχολείου, η σχολική κουλτούρα, η σχολική αδιαφορία και οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή (Kiprianos & Theodoropoulos, 

2017). Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και η έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων σχολικών δράσεων, γεγονός που επηρεάζει τη 

λειτουργική διεισδυτικότητα των ΚΠ και τη βιωσιμότητά τους (Σπυροπούλου, 

Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, & Μπούρας, 2008). Αντίθετα, η δημιουργία 

θετικού σχολικού κλίματος, η ποιότητα και καλλιέργεια υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων συνηγορούν στη 

συνέχιση της υλοποίησης ΚΠ. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί κατάλληλα 

επιμορφωμένοι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά καθώς και να εξασκούνται στα μέσα 

που αφορούν τις καινοτομίες (Ryan & Joong, 2005). Επιπλέον οι σχέσεις των 

εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην εφαρμογή της 

καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται κοινές συνθήκες εργασίας και βοηθούν ο 
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ένας τον άλλο, έχοντας αναπτύξει μεταξύ τους μια συλλογική δύναμη, ικανή να 

αντιμετωπίζει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν σε όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης της καινοτόμου δράσης (Sergiovanni, 2001)). Επίσης οι 

συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την καινοτομία, δεδομένου ότι κάθε εκπαιδευτικός δεν έχει 

φτάσει από μόνος του στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας που απαιτεί η εφαρμογή της 

(Fullan, 2005). Τέλος, και το Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να προσανατολιστεί προς 

την καινοτομία και να πείσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς και 

μαθητές να εμπλακούν ενεργά. 

1.6 Η συμβολή της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην 

εκπαιδευτική καινοτομία για μια βιώσιμη επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων  

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ευρύτερος 

όρος σε σχέση με τον όρο σταδιοδρομία, καθώς περιλαμβάνει  τόσο τα άτομα που 

προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους επιλογή και είσοδο στην αγορά εργασίας, 

όσο και τα ήδη ενταγμένα σε ένα επάγγελμα (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Η 

Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη σύγχρονη εποχή: Τάσεις 

και προοπτικές, 2004). Στην ουσία αποτελεί μια μορφή παρέμβασης, δηλαδή σκόπιμης 

ενέργειας που στοχεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να το 

καταστήσει ικανό να πάρει αποτελεσματικές αποφάσεις (Spokane, 1991). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης ο θεσμός «Συμβουλευτική–Προσανατολισμός» 

εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1978 ως Σ.Ε.Π, δηλ. Σχολικός 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός ενώ διευρύνθηκε το 1985. Αποτελεί  από το 1977 

(Νόμος 2525/97) με τη ίδρυση των ΚΕ.ΣΥ.Π (Κέντρων Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού) και στη συνέχεια ΚΕΣΥ (Κέντρο Επαγγελματικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης) μέρος του σχολικού προγράμματος με στόχο να 

διευκολύνει τους μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία, να τους 

εξοικειώσει με την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών. Ακόμη να τους βοηθήσει 

στην επίλυση των προβλημάτων τους στην ενίσχυση δεξιοτήτων, όπως η λήψη 

αποφάσεων αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της προσωπικής τους ωριμότητας και στο 

να τους προετοιμάσει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας σε μια εποχή με 

απρόβλεπτες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές αλλαγές. 
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 Περισσότερο παρά ποτέ οι υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 

κρίνονται πλέον αναγκαίες λόγω της πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει την 

ανθρωπότητα (ανθρωπιστική, οικονομική κ’ υγειονομική κρίση). Οι επιπτώσεις της 

πανδημίας θα επηρεάσουν τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες (Σιδηροπούλου-

Δημακάκου Δ. , 2021). Μάλιστα η κ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου στο Κύπρο-ελλαδικό 

Συνέδριο επεσήμανε ότι σε αναφορά της Deloitte Access Economies τα 2/3 των 

επαγγελμάτων –και φυσικά του εκπαιδευτικού και του επαγγελματικού συμβούλου- θα 

περιλαμβάνουν εργασίες στις οποίες θα είναι απαραίτητες ήπιες δεξιότητες , όπως : 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα/προσαρμογή στην αλλαγή  

 Προθυμία για αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Αποτελεσματική επικοινωνία 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Δημιουργικότητα και καινοτομία 

Η καινοτομία μεταξύ άλλων λοιπόν, προβάλλεται ως αναπόφευκτη για την 

πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας. Σε συνδυασμό με τη 

γκάμα ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), η επαγγελματική συμβουλευτική  μπορεί και 

πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο πλέον τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής 

κοινότητας. Η επανεκπαίδευση (reskilling) κυρίως των εκπαιδευτικών για καλύτερη 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η αναβάθμιση δια βίου των δεξιοτήτων τους, θα 

επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και στους  ίδιους και στους 

εκπαιδευόμενούς τους. Δεξιότητες που προαναφέρθηκαν, όπως η 

αυτοαποτελεσματικότητα, η προσαρμοστικότητα, η ενσυναίσθηση, το ομαδικό-

συνεργατικό πνεύμα, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία  ήδη αναδεικνύονται  

τόσο μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής όσο και μέσω της εθελούσιας 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 

«διαβατήριο ζωής» και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων τους. Έρευνες των 

Blokker et al. (Blokker, Akkermans, Tims, Jansen, & Khapova, 2019) αναφέρουν ότι 

τα άτομα που αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας είναι σε θέση να αξιοποιούν θετικά το σοκ σταδιοδρομίας 

(career shock), δηλαδή «ένα έκτακτο γεγονός αναστάτωσης που οφείλεται, κυρίως, σε 

εξωτερικούς παράγοντες εκτός ελέγχου του ατόμου, το οποίο όμως το ενεργοποιεί σε μια 

εσκεμμένη διαδικασία σκέψης σχετικά με την καριέρα του» (Akkermans, Seibert, & Mol, 
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2018), ενώ οι Akkermans, Brenninkeijer, Schaufeli, & Blonk (Akkermans, 

Brenninkmeijer, Schaufeli, & Blonk, 2015) θεωρούν ότι μέσω των δεξιοτήτων τα 

άτομα γίνονται πιο ανθεκτικά απέναντι στις αποτυχίες. 

Συμπερασματικά, η επαγγελματική συμβουλευτική και στη μετά Covid-19 

εποχή αξιοποιώντας τόσο αποτελέσματα ερευνών για τις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες συνέπειες στην επιλογή σταδιοδρομίας και επαγγελματικής 

συμπεριφοράς όσο και την καινοτομία στο νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μπορεί να ενθαρρύνει τη βιώσιμη 

επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων 

σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει… Η πολυπόθητη διασύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά εργασίας, όπως έχει αναπροσαρμοστεί πλέον, θα επιτευχθεί 

αποτελεσματικά μόνο μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της  λειτουργικής 

ενσωμάτωσής της στα σχολεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Self-Efficacy) 

 

Οι πεποιθήσεις σας γίνονται σκέψεις σας. Οι σκέψεις σας γίνονται τα λόγια σας. Τα 

λόγια σας γίνονται οι πράξεις σας. Οι πράξεις σας γίνονται οι συνήθειές σας. Οι 

συνήθειές σας γίνονται αξίες σας. Οι αξίες σας γίνονται το πεπρωμένο σας. 

Μαχάτμα Γκάντι 

2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση και Θεωρία 

αυτοαποτελεσματικότητας 

Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι μια ψυχολογική εννοιολογική κατασκευή 

που απαντάται στη βιβλιογραφία ως «αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα» (perceived 

self-efficacy), δηλαδή αντίληψη για την αποτελεσματικότητα του ίδιου του ατόμου» ή 

ως πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy/self -efficacy beliefs). 

Αναφέρονται  ειδικότερα στις υποκειμενικές εκτιμήσεις που κάνει το άτομο για την 

ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί με επιτυχία  σχέδια δράσης, τα οποία 

αποδεικνύονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων 

(Bandura, 1977). Είναι δηλαδή η πεποίθηση κάποιου ανθρώπου στην ικανότητά του να 

πετύχει και είναι σημαντικό όχι μόνο για το πώς νιώθει για τον εαυτό του, αλλά και στο 

αν εκπληρώνει με επιτυχία τους στόχους που θέτει. Δεν αφορούν τις πραγματικές μας 

δυνατότητες και ικανότητες. Οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας καθορίζουν το 

πώς αισθανόμαστε, το πώς συμπεριφερόμαστε καθώς αυτή η ψυχολογική κατάσταση 

αφορά τους στόχους, τη διαδικασία που ακολουθούμε για την υλοποίηση και πώς 

αξιολογούμε και την απόδοσή μας. Η συγγραφέας Κathy Kolbe (2009) συσχετίζει την 

έννοια με την αποφασιστικότητα και την επιμονή, καθώς βοηθά το άτομο να 

υπερνικήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια και να επιτύχει τους στόχους του. 

Ο αμερικανοκαναδός ψυχολόγος Albert Bandura (1986; 1997) θεμελιωτής 

της θεωρίας της αυτοαποτελεσματικότητας, την εντάσσει στην κοινωνιογνωστική 
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του θεωρία, σύμφωνα με την οποία «εξετάζεται η ικανότητα του ατόμου να 

αυτοκαθορίζεται και αναφέρεται στο ρόλο της ενίσχυσης στη μάθηση». Θεωρείται δηλ. 

«ότι μέσω της παρατήρησης ο άνθρωπος αναπτύσσει γνωστικές προσδοκίες για τη δική 

του επίδοση σε μελλοντικούς τύπους συμπεριφοράς και την αυτορρυθμίζει και 

αυτοκαθορίζεται» (Bandura, 1977). H αυτορρύθμιση γίνεται μέσω της από πριν 

τροφοδότησης. Γι’ αυτό θεωρείται βασικός μηχανισμός αυτορρύθμισης και 

συμπεριφορικής αλλαγής  και κατ’ επέκταση στρατηγικός παράγοντας της ανθρώπινης 

δράσης (Bandura, 1990; Pajares, 1997). 

Μπορούν επίσης οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας να αποτελέσουν 

ισχυρό διαμορφωτικό παράγοντα και συνεπώς προγνωστικό της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς (Bandura, 1986). Παράλληλα υποστηρίζεται «πως μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες επιβεβαιώνοντας πεποιθήσεις 

ικανότητας ή ανικανότητας» (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). Έτσι άτομα με υψηλές 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας εμπλέκονται σε πιο απαιτητικές 

δραστηριότητες, τις αντιμετωπίζουν ως προκλήσεις και καταβάλλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων τους σε σχέση με άτομα με χαμηλή 

αποτελεσματικότητα. Μάλιστα σε περίπτωση αποτυχίας οι πρώτοι θεωρούν ότι δεν 

κατέβαλαν επαρκή προσπάθεια, ενώ οι άλλοι την αποδίδουν στην περιορισμένη 

ικανότητά τους. Ακόμα με το μηχανισμό αυτό, το άτομο ερμηνεύει τα αποτελέσματα 

των ενεργειών του και τις επιδόσεις του  και μεταβάλλει και το περιβάλλον του και την 

αυτοπεποίθησή του, η οποία με τη σειρά της αλλάζει τις επιδόσεις (Pajares, 1997). 

Διεργασίες σημαντικές, όπως η λήψη απόφασης, οι ακαδημαϊκές γνώσεις-επιδόσεις και 

η επαγγελματική ανάπτυξη διευκολύνονται από μια ισχυρή αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας (Schwarzer & Hallum, 2008). 

Είναι ανάγκη, όμως, να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων 

διαστάσεων σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura α) των πεποιθήσεων 

αυτοαποτελεσματικότητας και β) των πεποιθήσεων προσδοκίας αποτελέσματος, δηλαδή 

με το αν οι ενέργειες θα έχουν μια συγκεκριμένη έκβαση (Bandura, 1977). Ειδικότερα 

η έννοια «του προσδόκιμου έκβασης» ή «προσδοκώμενου αποτελέσματος» (Henson, 

2002), ορίζεται «ως η εκτίμηση του ατόμου ότι μια δεδομένη συμπεριφορά θα οδηγήσει 

σε συγκεκριμένα αποτελέσματα». Αντίθετα οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας 

«αφορούν την αντίληψη ότι μ π ο ρ ε ί  κανείς να εκτελέσει με επιτυχία τη συμπεριφορά  

που απαιτείται για την παραγωγή αποτελεσμάτων» (Bandura, 1977). 
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Σύμφωνα με τον Bandura οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας ποικίλουν 

ως προς 3 διαστάσεις : 

1. Ως προς το επίπεδο που σχετίζεται με το βαθμό δυσκολίας των δράσεων ή των 

συμπεριφορών τις οποίες θεωρεί το άτομο ότι μπορεί να τις επιτελέσει με 

επιτυχία. 

2. Ως προς τη γενίκευση που σχετίζεται με το εύρος των εργασιών που το άτομο 

πιστεύει ότι μπορεί να υλοποιήσει και 

3. Ως προς την ισχύ, δηλαδή το βαθμό στον οποίο εμπιστεύεται τις ικανότητές του 

για να εκτελέσει επιτυχημένα μια ενέργεια (Bandura, 1977; Brouwers & Tomic, 

2000). 

Επιπλέον οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζουν μέσω 4 

διαμεσολαβητικών λειτουργιών και την ανθρώπινη λειτουργικότητα. 

Συγκεκριμένα επηρεάζουν: 

α) τη στοχοθεσία των ατόμων για τον εαυτό τους και τις στρατηγικές που 

ενεργοποιούν για να τις πετύχουν  

β) την παρακίνηση τους για την επιμονή που θα επιδείξουν προκειμένου να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια  

 γ) την εμπιστοσύνη για τον εαυτό τους, καθώς επιχειρούν να φτάσουν σε ένα 

στόχο και  

δ) τις προκλήσεις στις οποίες επιλέγουν να εμπλακούν (Brouwers & Tomic, 

2000). 

Συνεπώς «επιδρούν στη λειτουργικότητα του ατόμου ρυθμίζοντάς τη με 

γνωστικό, θυμικό ή βουλητικό τρόπο, επηρεάζοντας τον τρόπο σκέψης και τις 

συγκινησιακές του αντιδράσεις» (Bandura, 1986). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura –στην 

οποία στηρίχτηκε η Κοινωνιογνωστική Θεωρία για τη Σταδιοδρομία [(Social 

Cognitive Career Theory-SCCT, (Lent, Brown, & Hackett, 1994; 2000) το άτομο, 

«αφού επεξεργαστεί γνωστικά τις πληροφορίες που του παρέχει το περιβάλλον, τις 

αξιοποιεί προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του και επιφέρει αλλαγή στο περιβάλλον» 

(Bandura & Locke, 2003; Pajares, 1997). Με το συγκεκριμένο μηχανισμό, το άτομο 

ερμηνεύει τα αποτελέσματα των ενεργειών του και τις επιδόσεις του και μεταβάλλει το 

περιβάλλον και την αυτοπεποίθηση του, η οπoία στη συνέχεια αλλάζει και τις επιδόσεις 
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του (Pajares, 1997). Άρα, «η αυτοαποτελεσματικότητα ενδυναμώνεται περισσότερο 

από το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τις επιτυχίες τους και όχι από την επιτυχή 

έκβαση καθαυτή. Τα άτομα συνεπώς με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα επιδιώκουν 

περισσότερο την αριστεία και την καινοτομία και επικεντρώνονται στις ευκαιρίες 

χωρίς να προσκολλώνται στο ρίσκο και την ανασφάλεια» (Bandura, 1982). 

Αναλαμβάνουν να ρισκάρουν και δε φοβούνται να τολμήσουν ! 

2.1.2. Πηγές διαμόρφωσης  αυτοαποτελεσματικότητας 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura για την αυτοαποτελεσματικότητα  το 

περιβάλλον στο οποίο ζει, δραστηριοποιείται και δομεί τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας του το άτομο μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς μεταβάλλονται 

και οι πληροφορίες που λαμβάνει. Άρα, το άτομο «απαιτείται να επανεκτιμά τις 

ικανότητές του, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται, ώστε να 

αναπτύσσει ανάλογες ικανότητες». Μάλιστα η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

ξεκινά να σχηματίζεται από την πρώιμη παιδική μας ηλικία καθώς αντιμετωπίζουμε 

διάφορες εμπειρίες. Όμως, η εξέλιξή της δε σταματά σε εκείνη τη φάση, αλλά 

πρόκειται για μια δια βίου διαδικασία, καθώς  αποκτάμε νέες δεξιότητες και εμπειρίες 

σε όλη τη ζωή μας. Συγκεκριμένα ο Bandura επισημαίνει ότι «καλλιεργείται» η 

αυτοαποτελεσματικότητα, ενώ η διαδικασία ανάπτυξης αλλά και τροποποίησης των 

πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας των ατόμων επηρεάζεται από την ερμηνεία 

πληροφοριών 4 κύριων πηγών επιρροής: α) Προσωπικές εμπειρίες β) Εμπειρίες μέσω 

προτύπου γ) κοινωνική πειθώ και δ) σωματική και συναισθηματική διέγερση. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Προσωπικές εμπειρίες ή παλαιότερα επιτεύγματα απόδοσης ή εμπειρίες 

επιδόσεων του ατόμου: (past performance accomplishments): Αυτές οι εμπειρίες 

κατέχουν την πιο σημαντική πηγή πληροφοριών αυτοαποτελεσματικότητας. 

Αναφέρονται στην εμπειρία που αποκτούμε όταν εκπληρώσουμε με επιτυχία μια νέα 

πρόκληση. Ασκείται μέσω αυτών μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση πεποιθήσεων 

αυτοαποτελεσματικότητας καθώς παρέχουν στο άτομο τις πιο αυθεντικές ενδείξεις των 

ικανοτήτων του ατόμου να εκτελέσει με επιτυχία ένα έργο. Αφορούν επιδόσεις από το 

παρελθόν που, όταν είναι επιτυχείς, ενισχύουν την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, 

ενώ οι αποτυχίες αντίθετα την αποδυναμώνουν. Μέσω, λοιπόν, εξάσκησης μπορούμε 
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να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Είναι δε σημαντική η διαδικασία, διότι διδάσκουμε 

στον εαυτό μας ότι είμαστε ικανοί να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες. 

Β) Εμπειρίες μέσω προτύπων ή μοντέλα κοινωνικού ρόλου ή έμμεση 

λειτουργική μάθηση: (vicarious learning): Σχετίζονται με την παρατήρηση άλλων 

ανθρώπων να πετυχαίνουν ένα έργο. Το άτομο αντλεί πληροφόρηση για τις ικανότητες 

του έμμεσα, μέσω εμπειριών δηλαδή που αποκτά από την παρακολούθηση της δράσης 

άλλων προσώπων. Το άτομο παρατηρεί και  ο βαθμός ταύτισης  με το πρότυπο του, 

αλλά και η επιτυχία και αποτυχία εκείνου διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας του. Το άτομο επηρεάζεται «σημαντικά όταν παρακολουθεί 

τη δράση ατόμων που έχουν τις ίδιες εμπειρίες με αυτό, το ίδιο φύλο και την ίδια ηλικία 

και όχι όταν δεν παρουσιάζουν όμοια με αυτό χαρακτηριστικά» (Gould & Weiss, 

1981). Τέτοια πρότυπα θα μπορούσαν να είναι φίλοι, καθηγητές, μέντορες ή άτομα του 

οικογενειακού ή ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος. 

Γ) Κοινωνική πειθώ ή λεκτική πειθώ  (verbal persuasion):Το να λαμβάνει το 

άτομο θετική λεκτική ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση από τους άλλους, το πείθει ότι 

έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες να πετύχει το στόχο του. Υπερνικάται η 

αυτοαμφισβήτηση, καθώς εστιάζει στο καλύτερο δυνατό που μπορεί να επιτύχει τη 

δεδομένη στιγμή με ό, τι μέσα διαθέτει το άτομο. Αν και λιγότερο ισχυρό μέσο, μπορεί 

να ενισχύσει την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και τις επιτυχημένες επιδόσεις  

με την προϋπόθεση να γίνεται μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια, γιατί,  αν  η λεκτική πειθώ 

καλλιεργεί μη ρεαλιστικές πεποιθήσεις ικανότητας, την αποδυναμώνει. Ο αποδέκτης 

θα διαψευσθεί μέσω των αποτελεσμάτων της αποτυχίας  που θα βιώσει. 

Δ) Σωματική και συναισθηματική διέγερση ή φυσιολογία και συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου (physical, psychological and emotional states): «Οι ισχυρές 

συναισθηματικές αντιδράσεις σε έναν στόχο ή έργο προειδοποιούν για την 

προσδοκώμενη επιτυχία ή την αποτυχία της έκβασης μιας ενέργειας. Δηλαδή, όταν οι 

άνθρωποι βιώνουν αρνητικά συναισθήματα (π.χ. φόβο, άγχος) σχετικά με τις 

ικανότητές τους, οι συναισθηματικές αντιδράσεις μπορούν από μόνες τους να 

μειώσουν τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και να προσθέσουν επιπλέον 

αρνητικά συναισθήματα». Συνεπώς, η συναισθηματική, η σωματική και ψυχολογική  

ευεξία επιδρούν στο πώς νιώθει το άτομο για τις ικανότητές του σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγχώνεται υπερβολικά όταν πάει να κάνει μια 

ομιλία σε κοινό, θα αναπτύξει μια αδύναμη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας σε 
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ανάλογες περιπτώσεις. (Λάμπρος, 2021). Ο Bandura, βέβαια, επισημαίνει ότι δεν είναι 

σημαντική η ένταση αυτών των σωματικών και συναισθηματικών  αντιδράσεων, αλλά 

το πώς τις αντιλαμβάνεται και πώς τις ερμηνεύει το άτομο. Ο τρόπος ερμηνείας 

αυξάνει ή περιορίζει την αυτοαποτελεσματικότητα του. Αν λοιπόν ασκηθεί να 

διαχειρίζεται το άγχος, να το μειώνει και να βελτιώνει τη διάθεσή του κατά την 

επιτέλεση του έργου, ειδικά του απαιτητικού, μπορεί να αντιστραφεί το αρνητικό 

αποτέλεσμα. 

2.2. Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών 

Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή της θεωρίας της αυτοαποτελεσματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Ειδικά η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής) 

(teachers’ self-efficacy, teachers’sense of efficacy, self-perceptions of teaching 

competence) έχει συνδεθεί με πολλές μεταβλητές που αφορούν το σχολικό οργανισμό, 

τους μαθητές και φυσικά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Evers, Brouwers, & Tomic, 

2002). H έννοια αυτή περιγράφει «την πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να 

επηρεάσουν το πόσο καλά μαθαίνουν οι μαθητές, ακόμη και αυτοί που μπορεί να είναι 

«δύσκολοι» ή χωρίς κίνητρα» (Guskey & Passaro, 1994), όπως αναφέρουν οι 

Tschannen-Moran et al. (1998). Οι Skaalvik και Skaalvik (2007) προσθέτουν «πως 

πρόκειται για την εμπιστοσύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να 

οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν δράσεις απαραίτητες για την 

επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων». Πρόκειται για μια σημαντική 

μεταβλητή που «επηρεάζει τους μαθητές ως προς τα κίνητρα, τον σχολικό οργανισμό 

και τη μάθηση στο σύνολό της» (Schunk D. , 2010). 

 Μάλιστα οι Tschannen-Moran et al. (1998) επισημαίνουν ότι «καθώς ο 

εκπαιδευτικός εκτιμά τις αυτοαντιλήψεις του για τη διδακτική ικανότητά του, κρίνει 

ατομικές ικανότητες, όπως δεξιότητες, γνώσεις, στρατηγικές ή γνωρίσματα 

προσωπικότητας σε αντιπαράθεση με τις ατομικές αδυναμίες ή το «παθητικό» του σε 

ένα συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο» όπως αναφέρει και ο Henson (2002). Η στάθμιση 

των διαθέσιμων πόρων και περιορισμών διαμορφώνει τις κρίσεις του εκπαιδευτικού 

για την αυτοαποτελεσματικότητα του σε ένα καθορισμένο σχολικό περιβάλλον. Η 

αποτυχία μπορεί να υπομονεύσει την αυτοαποτελεσματικότητα και να πλήξει τις 

προσδοκίες του για το μέλλον ή και να προκαταλάβει αρνητικά τον εκπαιδευτικό για 

μελλοντικές επιδόσεις, ενσταλάζοντας μέσα του το φόβο μιας νέας αποτυχίας στο 
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μέλλον (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). Η κατασκευή σεναρίων επιτυχίας είναι 

γνώρισμα του εκπαιδευτικού που θεωρεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

και τις πιέσεις του λειτουργήματός του. Νιώθοντας αυτοαποτελεσματικός, θέτει  πιο 

ρεαλιστικούς στόχους: «το στάδιο μετά την απόφαση και πριν τη δράση είναι κρίσιμο 

για τη μετατροπή της πρόθεσης σε ενέργεια» (Schwarzer & Greenglass, 1999). Τέλος, 

σε έρευνες φάνηκε ότι η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζει και την ίδια 

τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας τους, τη στάση και τη διδασκαλία τους και 

συμβάλλει στην βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Huang, Liu, & Shiomi, 2007), 

ενώ οι Golia, Belias, Tsioli και Koustelios (2013) έδειξαν ότι συνδέεται και με τις αρχές 

της ηγετικής συμπεριφοράς, οι οποίες παρέχουν κίνητρα και ευκαιρίες για ευέλικτη και 

προσαρμοστική συμπεριφορά στην τάξη. 

Η αυτοαποτελεσματικότητα φυσικά, επιδρά σε διάφορους τομείς του 

εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε προσωπική (personal efficacy) και διδακτική 

(teaching efficacy). «Η πρώτη διάσταση αφορά την πίστη του εκπαιδευτικού για την 

ικανότητά του να εκθέτει τους μαθητές του με τρόπο κατανοητό το αντικείμενο της 

γνώσεις του και να κατευθύνει τους μαθητές στην κατανόηση και κατάκτησή του 

εκτελώντας με επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες» (Bandura, 1986). H δεύτερη, 

«αφορά στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να προβλέπει τις συνέπειες των ενεργειών σε 

σχέση με το επίπεδο των ικανοτήτων που νομίζει ότι έχει». 

Έτσι, εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα εμφανίζουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: έχουν υψηλό επίπεδο οργανωτικότητας και σχεδιασμού 

και είναι πιο αφοσιωμένοι στο διδακτικό τους έργο (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). 

Χαρακτηρίζονται επιπλέον από ισχυρή κινητοποίηση (Fives, 2003) και αντιμετωπίζουν 

επιτυχέστερα την αβεβαιότητα και ρευστότητα της σχολικής τάξης (Raudenbush, 

Rowan, & Cheong, 1992). Επίσης, θεσπίζουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

μαθητές τους υψηλότερα κριτήρια, προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους 

την αυτοδιαχείριση αντί για εφαρμογή άμεσα καθοδηγητικών/κηδεμονικών μεθόδων 

(Somech & Drach-Zahavy, 2000). Προτιμούν τον έπαινο έναντι της επίκρισης, είναι 

επικοινωνιακοί και δημοκρατικοί στο διάλογο με τους μαθητές, αφιερώνουν χρόνο 

στην προετοιμασία του μαθήματος, επενδύουν ενέργεια και προσπάθεια στους 

αδύναμους μαθητές, έχουν δεξιότητες διαχείρισης της τάξης, εφαρμόζουν 

καινοτομίες, πειραματίζονται και εμφορούνται από αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό 

(Sartawi & Alghazo, 2006; Henson, Kogan, & Yacha-Haase, 2001; Evers, Brouwers, 
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& Tomic, 2002). Σύμφωνα μάλιστα με τους Tschannen-Moran & Hoy (2007) η 

«αυτοαποτελεσματικότητα καθιστά  τους εκπαιδευτικούς προσαρμοστικούς σε μια 

ενδεχόμενη αποτυχία, αφού ισχυροποιεί τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των 

δύσκολων καταστάσεων». 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα έχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: Υπονομεύονται οι προσδοκίες τους για την επιτυχία των 

μαθητών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη προσπάθεια, την εγκατάλειψη διδακτικών 

στρατηγικών και την αβασάνιστη παραίτηση (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). Επίσης 

είναι απαισιόδοξοι, ασκούν αυστηρό έλεγχο στην τάξη και βασίζονται στην παροχή 

εξωτερικών κινήτρων (Brownell & Pajares, 1999) 

Ειδικά για τους δασκάλους ο Cherniss (1993) θεωρεί ότι η 

αυτοαποτελεσματικότητα περιλαμβάνει τρία πεδία : α) το έργο, δηλ. την ικανότητα του 

δασκάλου στη διδασκαλία, στην επιβολή πειθαρχίας και στην κινητοποίηση των 

μαθητών β) το διαπροσωπικό, δηλ. την ικανότητα του δασκάλου για αρμονική 

συνεργασία με τους άλλους και γ) την οργάνωση, δηλ. την ικανότητα του δασκάλου 

να ασκήσει επιρροή σε κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που δρουν στη σχολική 

οργάνωση (Friedman & Kass, 2002). 

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όπως αναφέρουν οι  

Coladarci & Breton (1997) οι έρευνες είναι περιορισμένες σε σχέση με την 

αυτοαποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αξιοποιώντας το 

ψυχομετρικό εργαλείο, την κλίμακα αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών /TES 

(Teacher Efficacy Scale) των Gibson & Dembo (1984), ο Allinder (1994) διερεύνησε 

την αυτοαποτελεσματικότητα των δασκάλων στα τμήματα ένταξης το 1994  και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δάσκαλοι με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα 

χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, ενθουσιασμό, προγραμματίζουν το μάθημα 

τους, είναι δίκαιοι και σαφείς στη διδασκαλία τους, δείχνουν τάσεις πειραματισμού 

και προθυμία για χρήση νέων προσεγγίσεων και νέου υλικού. Χαρακτηριστικά, δηλ. 

που απαντώνται και σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Coladarci & Breton, 1997). 

Παράλληλα η Πολύζου στη διπλωματική της (2018) διερεύνησε την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε μαθητές με δυσλεξία κατέληξε στο 

ότι οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν ένα μέτριο προς ικανοποιητικό βαθμό 

αποτελεσματικότητας. Μάλιστα, οι διαστάσεις αυτής, δηλαδή κινητοποίηση μαθητών, 
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διδακτική στρατηγική και διαχείριση της τάξης κυμάνθηκαν σε μέτρια προς υψηλά 

επίπεδα.  

Συμπερασματικά, η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο 

σχολείο είναι εμφανής μέσω της βιβλιογραφίας  και  επιβεβαιώνεται από ερευνητικά 

δεδομένα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί  με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα 

αντιμετωπίζουν θετικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιούν περισσότερο 

το διάλογο παρά την επιβολή στους μαθητές τους, έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν 

καλύτερα τη δουλειά τους (Allinder, 1994), αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τον 

έλεγχο των μαθητών τους με πιο ανθρωπιστικό τρόπο (Woolfolk & Hoy, 1990) ενώ 

παίζουν και καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των 

παιδιών (Ashton & Webb, 1986; Ross, 1992), Γενικά οι έρευνες τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν αποδείξει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ικανότητα τους να κινητοποιούν τους μαθητές τους, συνδέεται θετικά με αξιόλογα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε τύπο μαθητή που καλούνται να διδάξουν (Fackler 

& Malmberg, 2016; Schunk & DiBenedetto, Motivation and Social Cognitive Theory, 

2019). Οι εκπαιδευτικοί που είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά αυτοαποτελεσματικότητας και βιώνουν σε χαμηλότερο βαθμό 

αισθήματα άγχους (Fackler & Malmberg, 2016). 

2.2.1 Πηγές διαμόρφωσης της αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών 

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών είναι εφικτή,  σύμφωνα με τους Bandura  και Tschannen-Moran, 

καθώς αναγνωρίζονται 4 πηγές δόμησης της: 

 Α) Η προσωπική διδακτική εμπειρία: αφορά στα ως τώρα επιτεύγματα των 

εκπαιδευτικών και «αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή πληροφόρησης για την 

ικανότητά τους ως εκπαιδευτικοί». Όταν ο εκπαιδευτικός βιώνει εμπειρίες 

επίτευξης, ιδιαίτερα σε δύσκολα έργα που διεκπεραίωσε χωρίς τη βοήθεια 

άλλων, ενισχύει την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και την προσδοκία για 

μελλοντικές επιτυχίες. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι κάθε επιτυχία επιδρά 

ενισχυτικά πάντα, γιατί μπορεί να επιτεύχθηκε με τη συνδρομή άλλων ή να 

ήρθε με κάποια καθυστέρηση ή αφορά έργα εύκολα και ασήμαντα. Τότε δεν 

αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα. Αντίστοιχα οι αποτυχίες που δεν 
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αποδίδονται σε ελλιπή προσπάθεια ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες ή που 

συμβαίνουν αργά, μειώνουν την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και 

συνεπώς τις προσδοκίες για επιτυχία για το μέλλον (Tschannen-Moran, Hoy, & 

Hoy, 1998). 

 Β) Η εκπαιδευτική εμπειρία συναδέλφων: Είναι άμεση ή έμμεση παρατήρηση 

διδασκαλιών άλλων εκπαιδευτικών που διαμορφώνει εντυπώσεις σχετικές με 

τη διδασκαλία. Μέσω της παρατήρησης οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν την 

πεποίθηση στην ικανότητά τους για όσα μπορούν και οι ίδιοι να πετύχουν, αρκεί 

να ταυτιστούν ως προς τις ικανότητες, το θαυμασμό γι’ αυτό. Βέβαια, στην 

περίπτωση αποτυχημένων διδασκαλιών μπορεί να επιδράσει αρνητικά η 

παρατήρηση, εκτός αν ο εκπαιδευτικός θεωρήσει τον εαυτό του ικανότερο 

αυτού που παρατηρεί (Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998). 

 Γ) Η κοινωνική-λεκτική πειθώ: Αφορά τη λεκτική ενθάρρυνση και θετική 

ανατροφοδότηση που παίρνει ένας εκπαιδευτικός από συναδέλφους,  από το 

διευθυντή, από γονείς, μαθητές, όταν επιτυγχάνει ένα στόχο. Ο εκπαιδευτικός 

ενισχύει την αυτοαποτελεσματικότητα καθώς λαμβάνει πληροφορίες για τη 

στρατηγική διδασκαλίας, ή για τις ικανότητές του, την ενίσχυση στις δύσκολες 

φάσεις. Ρόλο, βέβαια, παίζουν στην εκτίμηση το κατά πόσο αξιόπιστο και 

έμπειρο θεωρεί αυτόν που τον ενισχύει λεκτικά και αν ενισχύθηκε η μάθηση 

των μαθητών. Η κοινωνική πειθώ, όταν είναι γενική ή πολύ αυστηρή μπορεί να 

μειώσει το επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για την 

ικανότητά τους στη διδασκαλία, καθώς μπορεί να εγείρει αμυντικές 

αντιδράσεις εκ μέρους τους, ώστε να θεωρούν την επίτευξη στόχων σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις αδύνατη (Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998). 

 Δ) Οι ψυχολογικές και συναισθηματικές εμπειρίες στην εργασία: Κατά τη 

διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συναισθηματική και φυσιολογική 

διέγερση, όπως καρδιοχτύπι, εφίδρωση που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η ένταση της διέγερσης μπορεί να επηρεάσει την 

αυτοαποτελεσματικότητα για τη διδασκαλία  εφόσον ερμηνεύεται από τον 

διδάσκοντα θετικά ή αρνητικά. Η αυτοαποτελεσματικότητα ενισχύεται κυρίως 

από θετικά συναισθήματα επιτυχίας και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους που τα 

βιώνουν, όταν ερμηνεύουν και αξιολογούν θετικά τις εμπειρίες τους 

(Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998). 
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Για την επίδραση των 4 πηγών βασικός είναι ο ρόλος των γνωστικών 

διεργασιών καθώς με βάση αυτές οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τις πληροφορίες που 

τους παρέχονται για την ικανότητα και το εκπαιδευτικό τους έργο. Βέβαια ο Gibbs 

(2000) προσθέτει άλλη μια πηγή, τον φανταστικό-συμβολισμό, καθώς θεωρεί ότι ο 

εκπαιδευτικός εικονοποιεί ή φαντάζεται τον εαυτό του να διδάσκει σε συγκεκριμένες 

συνθήκες. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής είτε από τον ίδιο είτε στα πλαίσια ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να ενισχύσει την αυτοαποτελεσματικότητα. 

2.2.2. Αξιολόγηση αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών 

Οι Tschannen-Moran & Hoy (2001) ορίζουν 3 άξονες για την αξιολόγηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών: 

 α) Αυτοαποτελεσματικότητα στις διδακτικές στρατηγικές, δηλ αφορά παροχή 

κινήτρων για μάθηση και τη θετική ενίσχυση στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι μαθητές, την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου, την 

προώθηση καινοτόμων στρατηγικών στη μάθηση 

 β) Αυτοαποτελεσματικότητα διαχείρισης της τάξης που αφορά στη χρήση 

κατάλληλων διδακτικών πρακτικών, την αντιμετώπιση προβληματικών 

συμπεριφορών, την ευγένεια και την απαλλαγή από την ειρωνεία   

 γ) Αυτοαποτελεσματικότητα στην εμπλοκή/δέσμευση των μαθητών που 

σχετίζεται με την παροχή κινήτρων μάθησης, τη συμμετοχή των μαθητών, την 

προσαρμογή της διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών και την 

ανατροφοδότηση. 

Για τον Gibbs (2000) υπάρχουν 4 τύποι αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών:  

 α) Συμπεριφορική αυτοαποτελεσματικότητα: Αφορά την πεποίθηση του 

εκπαιδευτικού για την ικανότητά του να δρα με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να 

διαχειρίζεται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προκλήσεις.  

 β) Γνωστική αυτοαποτελεσματικότητα: Αφορά την εμπιστοσύνη του 

εκπαιδευτικού στην ικανότητα να ελέγχει τη σκέψη του σε συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές συγκυρίες 

 γ) Συναισθηματική αυτοαποτελεσματικότητα: Αφορά την εμπιστοσύνη του 

εκπαιδευτικού στην ικανότητά του να ασκεί έλεγχο στα συναισθήματα του σε 

συγκεκριμένες διδακτικές συγκυρίες και 
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 δ) Πολιτιστική αυτοαποτελεσματικότητα: Αφορά την πίστη του εκπαιδευτικού 

στην ικανότητά του να δρα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συγκυρίες με τον 

κατάλληλο και πολιτιστικά συμβατό τρόπο 

Γενικά, στο θέμα της αξιολόγησης της επάρκειας των εκπαιδευτικών μέσω 

ψυχομετρικών εργαλείων δεν υπάρχει συναίνεση ως προς τη δομή της έννοιας και προς 

τον τρόπο μέτρησής της. Το 2001 δημιουργήθηκε από τους Tschannen-Moran και 

Woolfolk -Hoy το Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) στα πλαίσια ενός 

σεμιναρίου του Πανεπιστημίου του Οχάιο για την αξιολόγηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό 

εργαλείο χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα μεταφρασμένο από τους Tsigilis, 

Grammatikopoulos & Koustelios (2007; 2010) ενώ στη συγκεκριμένη εργασία 

αξιοποιήθηκε στη συντομευμένη μορφή του (βλ. εργαλεία και μέσα συλλογής 

δεδομένων).  

2.2.3 Αυτοαποτελεσματικότητα και τηλεκπαίδευση 

Πριν το COVID-19 υπήρχαν διάφορες μορφές διαδικτυακής διδασκαλίας και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν και η τηλεκπαίδευση δεν είναι νέο φαινόμενο, η 

μετάβαση στην διαδικτυακή διδασκαλία ως αποτέλεσμα του κοροναϊού δημιούργησε 

μια σειρά προκλήσεων και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Ειδικά η 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη 

στοχοθεσία, την επιμονή του απέναντι στις αντιξοότητες, τα κίνητρα, τη συμπεριφορά 

και τη χρήση ψηφιακού διδακτικού υλικού (Glakin & Hohenstein, 2018). Πρόσφατη 

έρευνα (Ma, Chutiayami, Zhang, & Nicol , 2021) σε 351  Κινέζους εκπαιδευτικούς 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των διαδικτυακών 

εκπαιδευτικών (on line teaching self-efficacy) αυξήθηκε μετά το κλείσιμο των 

σχολείων . 

2.3. Η αυτοαποτελεσματικότητα και επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα στην επαγγελματική συμβουλευτική ως 

soft skills για μια βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη. 

Στη μετά-covid 19 εποχή η αγορά εργασίας αλλάζει και γίνεται απρόβλεπτη και 

αβέβαιη. «Η επαγγελματική σταδιοδρομία παρομοίως δεν μπορεί να προβλεφθεί, 

καθώς είναι μια λειτουργία αναρίθμητων και απρόβλεπτων μαθησιακών εμπειριών που 
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αρχίζουν από τη γέννησή μας, είναι λιγότερο σταθερή και λιγότερο γραμμική». Τα 

τυχαία συμβάντα είναι αναπόφευκτα, μπορούν να αξιοποιηθούν για μια ικανοποιητική 

σταδιοδρομία και προσωπική ζωή. Γι’ αυτό πρέπει να μένουμε «ανοιχτοί» σε κάθε νέα 

εμπειρία, προσπαθώντας να κατευνάσουμε παράλογες και δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις, ώστε να βελτιώσουμε την επαγγελματική αλλά και την προσωπική μας 

ζωή. Παράλληλα η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί είναι από τη φύση της 

αβέβαιη, πολυσύνθετη και ευμετάβλητη και δημιουργεί περιορισμούς σε σχέση με 

αυτά που γνωρίζουμε και ελέγχουμε στη ζωή μας (Παναγοπούλου, 2021).  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας συνιστά 

μονόδρομο και η επαγγελματική συμβουλευτική θα κληθεί να διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις του μέλλοντος. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων (up 

skilling) είτε πρόκειται για hard skills είτε για soft skills αναδεικνύονται ως βασικά 

«όπλα» για την ευημερία των ατόμων, αλλά και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας του 

21ου αιώνα. 

 Μόνο που οι προαναφερθείσες δεξιότητες -και ειδικά τα soft skills- δεν 

αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απλά υπονοούνται στα αναλυτικά 

προγράμματα. Οπότε επιβάλλεται η εκπαίδευση να εναρμονιστεί με τα κελεύσματα της 

εποχής αντιμετωπίζοντας την «άνευ προηγουμένου κρίση» που βιώνει η ανθρωπότητα. 

Οφείλει να προετοιμάσει τους αυριανούς ενεργούς πολίτες και εργαζόμενους για τις 

προκλήσεις που αναμένονται. Η Ε.Ε θεωρεί ζωτικής σημασίας την ανάπτυξη 

κατάλληλων δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα 

διαμορφώσουν το μελλοντικό τοπίο της αγοράς εργασίας. Στην Ελλάδα  ήδη 

εκπονείται ένα εξαιρετικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα έργο από τον 

ΕΟΠΠΕΠ που υλοποιεί τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22-5-2018 

σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης «να μετασχηματιστούν οι 

δεξιότητες σε πλαίσια μαθησιακών αποτελεσμάτων», αλλά και του ELGPN «να 

αναπτύξει κάθε χώρα ένα εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας» 

(ΕΟΠΠΕΠ, 2018-2020). Ειδικά το δεύτερο, θα υποστηρίξει φορείς Συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, συμβούλους σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικούς. 

Μάλιστα μεταξύ των βασικότερων δεξιοτήτων αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία: οι «σκληρές δεξιότητες»(hard skills) και οι «ήπιες δεξιότητες» (soft 

skills). Ειδικά με τον όρο «ήπιες» ορίζεται το σύνολο των ενδοπροσωπικών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη, την 
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ευτυχία, την ατομική πρόοδο, την κοινωνική συμμετοχή και την εργασιακή επιτυχία. 

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αυτοαποτελεσματικότητα και η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα (θα αναλυθεί διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο). Ειδικά η πρώτη, 

τον 21ο αιώνα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στην εκπαίδευση και στην αγορά 

εργασίας. Γι’ αυτό απαιτείται άμεσα μετασχηματισμός της εκπαίδευσης με έμφαση  σε 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιημένα από εκπαιδευτικούς και 

επαγγελματικούς συμβούλους με υψηλές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, 

μεγάλη ευελιξία και επαγγελματική προσαρμοστικότητα, δηλ. ετοιμότητα στη 

διαχείριση των απρόβλεπτων μεταβάσεων (Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δ. , 

Αργυροπούλου, Μπεζεβέγκης, & Δρόσος, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Career Adaptability) 

 

Δεν είναι ο πιο δυνατός που επιβιώνει, ούτε ο πιο έξυπνος. Είναι εκείνος που 

προσαρμόζεται καλύτερα στην αλλαγή. 

Δαρβίνος 

3.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση όρου 

Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα (career adaptability) αποτελεί μια 

σχετικά πρόσφατη έννοια στη θεωρία της σταδιοδρομίας, η οποία αντικατέστησε την 

επαγγελματική ωριμότητα (vocational maturity) στην εξελικτική θεωρίας 

σταδιοδρομίας του Super. «Θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια πολυδιάστατη 

έννοια που σχετίζεται με τη μεταβλητή ικανότητα των ατόμων να διαπραγματευτούν 

με επιτυχία τις μεταβάσεις» (Savickas, Career Construction Theory and Practice, 

2013). Είναι μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, η οποία σχετίζεται με την 

ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του ζωής (Αργυροπούλου, Η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα προυπόθεση για μια σταδιοδρομία με νόημα, 2013). Η 

επαγγελματική προσαρμοστικότητα χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός κρίκος στην 

εξελικτική θεωρία Κατασκευής της σταδιοδρομίας (Career Construction Theory)  

Savickas (2005), o οποίος ενοποίησε τα τμήματα της θεωρίας του Super και στα 

πλαίσια της θεωρίας για το Σχεδιασμό Ζωής πρότεινε να αντικατασταθεί ο όρος 

«επαγγελματική ωριμότητα» του Super, με τον όρο «επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα». Κατά τον Savickas et al. (2009) «η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα περιγράφει την ετοιμότητα του ατόμου να ανταποκριθεί στη 

συνειδητή και διαρκή διερεύνηση εαυτού και περιβάλλοντος προκειμένου να 

αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να αποδεχτεί την αλλαγή των εργασιακών ρόλων στη 
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σταδιοδρομία του και να χειριστεί με επιτυχία όλες τις απρόβλεπτες προσαρμογές και 

μεταβάσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθούν από τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες 

και την αγορά εργασίας ευρύτερα». 

 Ο Hall (2004) θεώρησε ότι με την έννοια αυτή αναδεικνύεται ο ενεργός ρόλος 

του ατόμου, που προσπαθεί να ανταποκριθεί κάθε φορά στα νέα δεδομένα και δεν 

προβαίνει σε μια απλή και παθητική αποδοχή τους. Οι Rottinghaus, Day & Borgen 

(2005) συμπληρώνουν ότι η επαγγελματική προσαρμοστικότητα εκφράζει «την 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει και να αξιοποιήσει την αλλαγή 

στο μέλλον με νέα επαγγελματικά καθήκοντα, καθώς και να μπορέσει να ανακτήσει τις 

δυνάμεις του, όταν απρόβλεπτα γεγονότα μεταβάλλουν τα σχέδια της σταδιοδρομίας 

του». 

Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητή η επαγγελματική προσαρμοστικότητα θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι: επαγγελματική μετάβαση (transition), προσαρμογή 

(adaption), προσαρμοστικότητα (adaptability). Σε ό,τι αφορά την πρώτη, πρόκειται για 

οποιαδήποτε επιθυμητή ή μη, προγραμματισμένη ή τυχαία, απροσδόκητη, ευχάριστη ή 

δυσάρεστη αλλαγή που συμβαίνει στο χώρο εργασίας. Η αλλαγή περιλαμβάνει την 

εργασία, τις θέσεις εργασίας, ένα επαγγελματικό «τραύμα», όπως η απόλυση ή η 

συνταξιοδότηση ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων ή την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών 

(Savickas & Prorfeli, 2012). Η προσαρμογή προέρχεται από το ρήμα 

«προσαρμόζομαι», δηλ. εναρμονίζομαι με τις συνθήκες και μπορεί να θεωρηθεί ως η 

ισορροπία που χρειάζεται να επέλθει μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών. 

Ωστόσο, δεν προσαρμόζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

μεταβάσεων και την εναρμόνιση του ατόμου με τις εργασιακές συνθήκες, (ΕΟΠΠΕΠ, 

2013) απαιτείται προσαρμογή, ενώ η προσαρμοστικότητα αφορά και ενδοατομικά 

χαρακτηριστικά που βοηθούν στην ευελιξία και στην προθυμία του ατόμου να 

αντιμετωπίσει τους στόχους της σταδιοδρομίας του, τις μεταβάσεις ή τα απροσδόκητα 

γεγονότα και τις προσαρμογές που καλείται να διαχειριστεί με κατάλληλες ενέργειες 

(Sullivan, 1999). Απαιτείται, όμως, το άτομο που διαθέτει επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα να αναπτύξει  επιπλέον τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις, 

στάσεις, στρατηγικές για να φέρει την αλλαγή στη ζωή του και στο επαγγελματικό 

περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την αρμονία και την ισορροπία (Savickas & Prorfeli, 

2012). Συνεπώς, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα υποδηλώνει τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά και τις προσωπικές δυνάμεις  που το άτομο διαθέτει προκειμένου να 
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διαχειριστεί τις αλλαγές στη σταδιοδρομία του ή και να επιλύσει προβλήματα που 

παρουσιάζονται από τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και την εργασία ευρύτερα 

(Τσακανίκα, 2012). 

3.1.2.Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Savickas γνωστή ως «Σχεδιασμός Ζωής» (2012) 

το άτομο είναι πλέον υπεύθυνο να «χτίσει» το ίδιο τη ζωή και τη σταδιοδρομία του, 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο επαγγελματικά θέματα, αλλά και διάφορα άλλα 

προσωπικά ζητήματα που το επηρεάζουν. Είναι γενικά παραδεκτό ότι «οι ραγδαίες 

κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 

πραγματικότητα, επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη σταδιοδρομία του ατόμου. Οι 

στόχοι, οι ευκαιρίες, οι επιλογές και οι προοπτικές επαναπροσδιορίζονται διαρκώς σε 

κάθε επίπεδο της καθημερινής ζωής» (Αργυροπούλου, 2013). Με βάση αυτή την 

αντίληψη  η επαγγελματική προσαρμοστικότητα δεν αποτελεί ένα σταθερό 

χαρακτηριστικό, αλλά ένα πλέγμα αυτορρυθμιζόμενων ικανοτήτων που 

μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και τις εκάστοτε καταστάσεις -ειδικά στη 

μετά Covid-19 εποχή-, ενώ ενεργοποιούνται από παράγοντες που σχετίζονται με το 

άτομο, το περιβάλλον και τη συνέργεια ατόμου-περιβάλλοντος (Savickas & Prorfeli, 

2012). Έτσι η ετοιμότητα του ατόμου να εμπλακεί σε μια σύνθετη ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη προθυμία του να καλλιεργήσει και 

να αναπτύξει  κατάλληλες δεξιότητες γνώσεις και στάσεις για να πετύχει με 

περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα της μεταβάσεις και να κατανοήσει πώς 

θα σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα 

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δ. , Αργυροπούλου, Δρόσος , Καλλίρης, & Μικεδάκη, 

2014). 

Μάλιστα έρευνες της Bimrose και των συνεργατών της (2011) έδειξαν ότι η 

επαγγελματική προσαρμοστικότητα λειτουργεί σε 3 επίπεδα: 
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α) προσωπικότητα [αίσθηση προσωπικού ελέγχου, αυτορρύθμιση, διορατικότητα 

(openness), προνοητικότητα, σχεδιασμός, επαγγελματική ανθεκτικότητα]. 

Συγκεκριμένα αφορά ενδοατομικά χαρακτηριστικά , όπως η ευελιξία και το να είναι το 

άτομο «ανοιχτό» να μαθαίνει νέες δεξιότητες, η δεκτικότητα στην αλλαγή και η 

επαγγελματική ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο σχεδιασμός που βοηθούν το άτομο να 

διαχειρίζεται τις αλλαγές, να αναζητά καινούριες ευκαιρίες και να προνοεί για το 

μέλλον κάνοντας σχέδια. 

β) ψυχοκοινωνική ικανότητα (βαθμός αλληλεπίδρασης με άλλους). Αναφέρεται στην 

ικανότητα που αναπτύσσει το άτομο, ώστε να αλληλεπιδρά με τους άλλους. Δηλαδή 

αφορά το πόσο καλά δημιουργεί σχέσεις, διερευνά πιθανούς μελλοντικούς ρόλους και 

αποκτά νέες δεξιότητες λήψης απόφασης,  γεγονός που διευκολύνει τις μεταβάσεις  σε 

συνθήκες αλλαγής. 

 γ) πραγματική εμπειρία (το άτομο μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά κατά 

τη διάρκεια εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών μεταβάσεων). Αναλυτικότερα, αφορά 

τις γνώσεις που αποκομίζει το άτομο, όταν εμπλέκεται σε εκπαιδευτικές ή 

επαγγελματικές μεταβάσεις και μέσω αυτών διευκολύνεται να βελτιώσει ή να 

αναπτύξει δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σύμφωνες με το εκάστοτε 

πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο ζει. 

3.1.3.Διαστάσεις-ικανότητες-δεξιότητες της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας 

Η διαδικασία προσαρμογής ενός ατόμου στο εκπαιδευτικό, επαγγελματικό 

περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία του 21ου αιώνα είναι συνεχής και σύνθετη. Αρχικά 

το άτομο πρέπει να θέλει να προσαρμοστεί, μετά να αναπτύσσει ικανότητες 

προσαρμογής προβαίνοντας σε ενέργειες που ενισχύουν την προσαρμοστικότητά του 

και τελικά καταλήγει στο ζητούμενο, στην αλλαγή. Έτσι η επαγγελματική 
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προσαρμοστικότητα διαμορφώνεται από 4 ιεραρχικά δομημένες αυτορρυθμιζόμενες 

ικανότητες (πόροι ή δυνάμεις) που με τη σειρά τους οδηγούν σε αντίστοιχες 

στρατηγικές αντιμετώπισης: το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία, τον έλεγχο, την 

περιέργεια , την αυτοπεποίθηση (Savickas, 2004; Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, 

Argyropoulou, & Tampouri, 2012; Αργυροπούλου, 2013; Bocciardi, Caputo, 

Fregonese, Langher, & Sartori, 2017; McMachon, 2014) και το βαθμό δέσμευσης. 

Πιο αναλυτικά οι δεξιότητες: 

Α) Ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία (concern) «Έχω μέλλον;» 

Με τη δεξιότητα αυτή το άτομο ενισχύει το αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον 

και καλλιεργεί μια ενεργή στάση σχεδιασμού του μέλλοντος, εμπλεκόμενο σε 

εμπειρίες, ευκαιρίες, δραστηριότητες και προκλήσεις που του προσφέρει η 

σταδιοδρομία και η κοινωνία στην οποία ζει. Το άτομο συνδέει τις τωρινές 

δραστηριότητες με τις επαγγελματικές του προσδοκίες και το «όραμα» για το 

μελλοντικό του εαυτό, ενώ οραματίζεται ότι η σημερινή του προσπάθεια χτίζει την 

αυριανή επιτυχία του. Αν όμως έχει έλλειψη ενδιαφέροντος, τότε αδιαφορεί, γίνεται 

πιο απαισιόδοξο, παθητικοποιείται, μένει στάσιμο, δεν σχεδιάζει το μέλλον ή και 

παραιτείται (Hartung, Porfeli, & Vondracek, Career Adaptability in Childhood, 2008) 

Β) Έλεγχος (control) «Σε ποιον ανήκει το μέλλον μου;» 

Αφορά την ανάγκη του ατόμου να οικοδομήσει μόνο του τη σταδιοδρομία του, 

να φτιάξει ένα πλάνο αυτοανάπτυξης, ασκώντας επίδραση στο περιβάλλον του. 

Περιγράφει αυτή η ικανότητα το βαθμό στον οποίο το άτομο επιδρά στη διαμόρφωση 

των επαγγελματικών του ζητημάτων, με την αξιοποίηση της αυτοπειθαρχίας, της 

προσπάθειας και της επιμονής. Το άτομο αυτόνομα λαμβάνει αποφάσεις, εμπλέκεται 
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ενεργά στην διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης, στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας  

του, στη διερεύνηση των ευκαιριών και στη διαχείριση των μεταβάσεων. Αντίθετα, αν 

δεν υπάρχει η αίσθηση του ελέγχου, ενισχύεται η αναποφασιστικότητα, προκαλείται 

σύγχυση, αναβλητικότητα ακόμη και παρορμητικότητα . 

Γ) Περιέργεια (curiosity) «Τι θέλω να κάνω με το μέλλον μου;» 

Εμπεριέχει ο όρος τη διερεύνηση πιθανών μελλοντικών εαυτών και ευκαιριών, 

καθώς και την αντιμετώπιση ή την αποδοχή των μεταβαλλόμενων επαγγελματικών 

ρόλων. Αντανακλά μια στάση ενδοσκόπησης, παραγωγικής επαγγελματικής 

διερεύνησης και αναζήτησης της ενεργούς υποστήριξης της οικογένειας, των φίλων 

και γενικότερα των σημαντικών άλλων. Το άτομο διερευνά α) στον κόσμο της εργασίας 

πληροφορίες για τη σταδιοδρομία του ή για τα μελλοντικά του σχέδια β) στον εαυτό 

του τις  αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και γ) το περιβάλλον του (οικογένεια…). 

Μέσω αυτής της διαδικασίας μαθαίνει πολλά για τις ικανότητες του, τις 

επαγγελματικές του αξίες, πειραματίζεται σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους και 

δοκιμάζουν νέες επαγγελματικές εμπειρίες. Έτσι μπορούν να διαχωρίζονται πιο 

ρεαλιστικά τις επόμενες επαγγελματικές επιλογές επιτυγχάνοντας το καλύτερο 

ταίριασμα εαυτοί και καταστάσεων (Savickas, 2004; Θεοφάνους, 2018). Αντίθετα, η 

έλλειψη περιέργειας περιορίζει τη βαθύτερη διερεύνηση και πιθανόν να οδηγήσει σε 

μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το μέλλον και λανθασμένη αυτοεικόνα (Hartung, 

Porfeli, & Vondracek, Career Adaptability in Childhood, 2008).  

Δ) Αυτοπεποίθηση (confidence) «Μπορώ να το κάνω;» 

Πρόκειται για την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό του, όσον αφορά την 

υλοποίηση των στόχων της σταδιοδρομίας του, την επιτυχή επίλυση των προβλημάτων 

του και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που μεταβάλλουν τα σχέδια 



44 
 

της επαγγελματικής του πορείας. Αφορά την αυτοεικόνα του μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τους άλλους και συνδέεται με τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου (Hartung & Taber, 2008) Όταν το άτομο έχει 

αυτοπεποίθηση, ανταποκρίνεται σε περισσότερες επαγγελματικές εμπειρίες, ενώ 

αντίθετα η αδύναμη αυτοπεποίθηση οδηγεί σε αισθήματα απαισιοδοξίας και 

δημιουργεί εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

ατόμου (Θεοφάνους, 2018). Οι κρίσεις αυτές για τον εαυτό του, όσο υποκειμενικές κι 

αν είναι, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά, τον τρόπο ζωής, τις στάσεις 

του ατόμου προς τους άλλους, αλλά και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

του (Joud, 2016). 

E) Βαθμός δέσμευσης (commitment) 

Ενθαρρύνει το άτομο να πειραματιστεί επαγγελματικά εμπλεκόμενο σε νέες 

δραστηριότητες και σχέδια δράσης, ξεφεύγοντας από μια μεμονωμένη επαγγελματική 

επιλογή, που του στερεί πιθανόν άλλες δυνατότητες που έχει (Bimrose & Hearne, 

2012). Οι πρώτες επαγγελματικές δεσμεύσεις που γίνονται στην εφηβεία, με το χρόνο 

αλλάζουν κα γι’ αυτό είναι σημαντικές οι διαδικασίες που κάνουν τα άτομα να 

δημιουργήσουν ή να ανασχηματίσουν τις δεσμεύσεις τους. Το άτομο μαθαίνει να 

διερευνά και να επανεξετάζει προσωπικές πληροφορίες και έπειτα να τις αξιοποιεί για 

τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης επαγγελματικής ταυτότητας (Θεοφάνους, 2018). 

Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη, καλλιέργεια και κατάκτηση των παραπάνω 

δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας είναι εφικτή (Argyropoulou, Tsikoura, & Kaliris, 

2017). Η ανάπτυξη της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας βοηθά στην καλύτερη 

αξιοποίηση του δυναμικού των ατόμων και προωθεί την υλοποίηση θετικότερων 

ενεργειών (Μικεδάκη, 2015). Μακροπρόθεσμα τα άτομα που έχουν καλά αναπτυγμένα  
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βασικά επίπεδα προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας είναι γενικά πιο προσαρμόσιμα  

σε διάφορες καταστάσεις και είναι πιθανότερο να προωθήσουν και να διατηρήσουν την 

ευημερία τους σε βάθος χρόνου σε σχέση με εκείνα των οποίων η προσαρμοστικότητα 

είναι λιγότερο ανεπτυγμένη (Savickas, 2013). 

 

 

Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δε θα είναι εκείνοι που 

δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, αλλά εκείνοι που δεν 

μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. 

Άλβιν Τόφλερ 

3.2.Επαγγελματική προσαρμοστικότητα, εκπαίδευση και 

εκπαιδευτικοί. 

Στην εποχή της ύστερης νεοτερικότητας (1945 κ.ε.), οι δυνάμεις της 

παγκοσμιοποίησης, η πρόσφατη πανδημία του covid-19 σηματοδοτούν «ραγδαίες 

αλλαγές στην οικονομική, τεχνολογική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική 

πραγματικότητα, αλλαγές που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση και κατά 

συνέπεια και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης» (Δουράνου, 2007). Παρά τον φόβο και την αβεβαιότητα που 

δημιουργείται από τις τάσεις και τις εξελίξεις που επηρεάζουν καθοριστικά το χώρο 

εργασίας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται ως το πιο 

σημαντικό όλων. Οι άνθρωποι, ο τρόπος που επενδύουμε σ αυτούς και τους 

αναπτύσσουμε, τελικά θα καθορίσουν αν οι εταιρείες ή οι οργανισμοί (δημόσιου κ’ 

ιδιωτικού τομέα) θα επιτύχουν ή απλώς θα επιβιώσουν. Το ίδιο ισχύει και στην 

εκπαίδευση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση του covid-19 διέκοψε τη μάθηση παγκοσμίως, 

επιδεινώνοντας τις περιφερειακές και παγκόσμιες ανισότητες που προηγήθηκαν της 
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πανδημίας. Ίσως αυτή να είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή για να ξανασκεφτούν οι 

εμπλεκόμενοι φορείς εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό σύστημα σε περιόδους ηρεμίας και 

κρίσης. Έτσι σε πρόσφατο άρθρο τους οι (Green , et al., 2020) εισάγουν ένα Πλαίσιο 

για την Προσαρμοστικότητα (Frame of adaptability) που περιγράφει παραδείγματα 

ευέλικτης και δίκαιης προσαρμογής στις αλλαγές. Ορίζουν την Προσαρμοστικότητα 

ως την ικανότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκρίνονται σε ταχέως 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα την σταθερότητα, προωθώντας την 

ισότητα και επεκτείνοντας ουσιαστικές ελευθερίες και ευημερία. Τα βασικά στοιχεία της 

Εκπαιδευτικής Προσαρμοστικότητας είναι:  

 συνεργασία 

 ένταξη 

 ευελιξία  

και προτείνονται τρόποι διευκόλυνσης της Προσαρμοστικότητας στην Εκπαίδευση σε 

ατομικό, κοινοτικό, πολιτειακό και παγκόσμιο επίπεδο και αφορούν το συντονισμό 

επαγγελματικών, επιστημονικών, εταιρικών, κοινοτικών και κυβερνητικών 

ενδιαφερομένων για να διασφαλιστεί η συνέχεια -βιωσιμότητα -της παροχής 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, προωθώντας τη δια βίου μάθηση και τη συνολική 

συμμετοχή του εργατικού δυναμικού. 

Μάλιστα, ο Hargreaves είναι «από τους πλέον συστηματικούς ερευνητές που 

έχουν επιχειρηματολογήσει ευνοϊκά για τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία 

έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό του σχολείου και συγκεκριμένα 

μέσω της κινητοποίησης συγκεκριμένων τύπων πόρων που αναπτύσσονται εντός του» 

(Hargreaves, 2001). O πρώτος πόρος αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και ειδικότερα 

στην εκπαίδευση η επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τρόπο, ώστε να αποκτήσουν εκείνο 

το φάσμα εννοιών, δεξιοτήτων, γνώσεων σχετικά με την καινοτομία που θα τους 
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επιτρέψει να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στο σχολικό περιβάλλον. Η 

ικανότητα του σχολείου και των εκπαιδευτικών να κινητοποιήσουν αυτού του είδους 

το κεφάλαιο είναι κρίσιμη και καθοριστική, καθώς μόνο έτσι θα ευνοηθούν νέες 

μορφές γνώσης, οι οποίες να μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία και να κάνουν 

το σχολείο πιο αποτελεσματικό. «Είναι ένας τρόπος οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν 

εξυπνότερα και όχι σκληρότερα» (Hargreaves, 2001) 

Το έργο των εκπαιδευτικών, όμως, συνεπάγεται συνεχή αλλαγή. Οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές και μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των μαθητών, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με νέους συναδέλφους και 

διαφορετικούς γονείς/κηδεμόνες/ να διαχειρίζονται ενεργά προσαρμογές στο 

χρονοδιάγραμμα και να αλλάζουν καθημερινές δραστηριότητες, να ενσωματώνουν νέα 

επαγγελματική μάθηση ή πρόγραμμα σπουδών στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους 

(Collie & Martin, 2016). H αποτελεσματική ανταπόκριση σε αυτές τις αλλαγές είναι 

μια σημαντική ικανότητα για υγιή και αποτελεσματική ικανότητα στο χώρο εργασίας. 

Γι’ αυτό η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών αφορά την 

ικανότητα τους να προσαρμόζουν τη σκέψη, τις ενέργειες και τα συναισθήματα τους σε 

μεταβαλλόμενες, νέες ή αβέβαιες καταστάσεις (Martin, Nejad, Colmar, & Liem, 2012). 

Επίσης, έχουν γίνει μελέτες που θεωρούν την αίσθηση της 

προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών ως κεντρικό συστατικό της 

ανθεκτικότητας τους (Gu & Day, 2007; Heargreaves, 2005; Le Cornu, 2009; 

Mansfield , Beltman, Broadley, & Weatherby-Fell, 2016) Για παράδειγμα η Mansfield 

(Mansfield, Beltman, Price, & McConney, 2012) ανέλυσε τις περιγραφές 

εκπαιδευτικών της πρώιμης σταδιοδρομίας για το τι σημαίνει να είσαι ανθεκτικός 

δάσκαλος και διαπίστωσε ότι παράλληλα με την αυτοαποτελεσματικότητα, την 

αισιοδοξία και άλλες προσωπικές ικανότητες, το να είναι προσαρμόσιμο και ευέλικτο 
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ήταν ένα βασικό θέμα και περιλάμβανε δράσεις όπως η προσαρμογή σε νέους ρόλους, 

την αποδοχή αλλαγών και τη δημιουργία εφεδρικών ρυθμίσεων για τα πράγματα που δεν 

πάνε με το πλάνο. Συνοπτικά η προσαρμοστικότητα είναι σημαντική ικανότητα για τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα (Parsons, 2012). Ο 

πολυσύνθετος χαρακτήρας, άλλωστε των σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων συχνά 

αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές να κάνουν πολλά σε πολύ λίγο 

χρόνο και αυτό κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα εξάντλησης και 

φθοράς. Έτσι ενώ οι εκπαιδευτικοί συχνά θεωρούνται ανθεκτικοί και προσαρμόσιμοι, 

αυτό δεν συμβαίνει πάντα. 

Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας (UNSW)  οι 

ερευνητές Collie, Martin και Granziera (2018) εξέτασαν  τα οφέλη της 

προσαρμοστικότητας στην τάξη, ειδικά όταν πρόκειται για την ευημερία των 

εκπαιδευτικών. Ζήτησαν από 164 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  

Αυστραλίας να αξιολογήσουν την προσαρμοστικότητά τους μαζί με τις εμπειρίες τους 

στην αποδέσμευση της εργασίας και την εργασιακή δέσμευση. Βρέθηκε μάλιστα ότι η 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών συνδέεται με μεγαλύτερη εργασιακή 

δέσμευση. Έτσι η δέσμευση των εκπαιδευτικών στο σχολείο απασχόλησης τους, η 

οργάνωση συνδέονται με χαμηλότερη αποδέσμευση εργασίας. Η αποδέσμευση 

συμβαίνει όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν παραιτηθεί από 

την εργασία. Έτσι καταβάλλουν πολύ λίγη ή ελάχιστη προσπάθεια και προφανώς αυτό 

είναι απευκταίο. Οπότε η προσαρμοστικότητα δυνητικά είναι ένας τρόπος να το 

μειώσουμε. Επίσης στην ίδια έρευνα εξετάστηκε ο ρόλος της κύριας υποστήριξης από 

τους διευθυντές και διαπιστώθηκε ότι η προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών 

συνδέεται και μάλιστα βελτιώνει  την ευημερία τους και με τη σειρά τους με 
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μεγαλύτερη επίδοση των μαθητών μέσω της ώθησης που οι καθηγητές κερδίζουν στην 

ευημερία τους από την προσαρμοστικότητα. 

Ακολούθησε νέα μελέτη των Collie et al. (2020) για να εξεταστεί η 

εκπαιδευτική προσαρμοστικότητα όχι μόνο από τη οπτική των εκπαιδευτικών, αλλά 

από την οπτική των μαθητών, δηλ. τι βλέπουν οι μαθητές στην τάξη και πιο 

συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν την 

πρακτική τους στην τάξη στα μαθήματα των επιστημών. Ακόμη ερευνήθηκαν και ο 

ευρύτερος ρόλος της στο σχολείο, ο ρόλος της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ως 

πόρος ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας, άλλοι υποστηρικτικοί ή παρακωλυτικοί 

παράγοντες και αν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε διαφορετικές χώρες (Αυστραλία, 

Χιλή, Τσεχική δημοκρατία, Γερμανία, Νότια Κορέα, Πορτογαλία, Ισπανία και 

Αμερική) ενώ παράλληλα συσχετίστηκε με παράγοντες, όπως αυτονομία, ηγεσία και 

αυτοαποτελεσματικότητα. Μάλιστα, στο τέλος της έρευνας μεταξύ άλλων, για την 

ενίσχυση της συγκεκριμένης δεξιότητας στους εκπαιδευτικούς προτείνεται ως 

στρατηγική ο αυτοπροβληματισμός μέσω επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης, όπου 

οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται πρόσφατες περιπτώσεις, όταν συνέβη κάτι νέο, αβέβαιο 

στην τάξη και να σκεφτούν πώς προσαρμόστηκαν –δηλ. οι σκέψεις, οι συμπεριφορές, 

τα συναισθήματα-σε σχέση με αυτή την κατάσταση για να το διαχειριστούν- και μετά 

με καταιγισμό ιδεών να σκεφτούν διαφορετικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. 

Είναι τελικά σήμερα σημαντική η επαγγελματική προσαρμοστικότητα για τους 

εκπαιδευτικούς (και τους ηγέτες του σχολείου);  
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Η απάντηση είναι καταφατική. Όπως νέες αβέβαιες καταστάσεις συμβαίνουν στη 

ζωή, το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική ζωή –και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι  στην εργασία τους : 

 Θα συναντήσουν ένα διαφορετικό εύρος μαθητών στους οποίους πρέπει να 

ανταποκριθούν κατάλληλα 

 Θα  πρέπει να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες καταστάσεις στην τάξη ή 

αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν, 

 Θα πρέπει αλληλεπιδράσουν με νέους συναδέλφους, μαθητές κ γονείς 

 Θα  πρέπει να ενσωματώσουν νέες και μεταβαλλόμενες γνώσεις από την 

επαγγελματική μάθηση στις πρακτικές διδασκαλίας 

The Conversation (2018) 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν 

δεξιότητες αυτορρύθμισης, όπως την προσαρμοστικότητα, αναθέτοντάς τους την 

ευθύνη να παίρνουν πρωτοβουλίες, να αποφασίζουν από μόνοι τους για το είδος της 

σχολικής δραστηριότητας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της στα πλαίσια μιας 

ομαδικής εργασίας. Όσο πιο ενεργό είναι το άτομο σχετικά με τη σταδιοδρομία του και 

εμπλέκεται σε διεργασίες, όπως το να κάνει ερωτήσει, να αναζητά πληροφορίες και 

πρόσωπα που θα το υποστηρίξουν, να παρατηρεί, να δίνει και να παίρνει 

ανατροφοδότηση, να μαθαίνει από τα λάθη του, καθώς και να δοκιμάζει και να 

πειραματίζεται, τόσο καλλιεργεί την προσαρμοστικότητά του (Eraut, 2009). Αυτό 

ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς και για τους  εκπαιδευομένους τους, καθώς  οι 

ερευνητές Collie et al. στην προαναφερθείσα έρευνα απέδειξαν ότι  όταν οι 

εκπαιδευτικοί  ήταν πιο προσαρμόσιμοι, είχαν μεγαλύτερο βαθμό ευημερίας και οι 

μαθητές τους είχαν υψηλότερα επιτεύγματα (2018). 

Συνεπώς, η ικανότητα προσαρμογής στην τάξη, βελτιώνει την ευημερία και των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι πιο προσαρμόσιμοι είναι 
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σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στη μεταβαλλόμενη φύση της διδασκαλίας, να 

περιηγηθούν σε έναν περίπλοκο χώρο εργασίας  και να τους μιμηθούν οι μαθητές τους. 

3.2.1 Επαγγελματική προσαρμοστικότητα και τηλεκπαίδευση 

Στον κόσμο της εκπαίδευσης που εξελίσσεται, το διδακτικό εργατικό δυναμικό 

υπήρξε μια μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα (Ovenden-Hope & Passy, 2020) και 

παραμένει ένας στρατηγικός διεθνής στόχος για την UNESCO (2015). Ένα 

επαναλαμβανόμενο προς συζήτηση θέμα παραμένει ο ρυθμός αλλαγής στο 

εκπαιδευτικό τοπίο. Βέβαια, η πανδημία του covid-19 επιτάχυνε εξαιρετικά τις 

εξελίξεις, καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης έχουν 

πλέον προσαρμοστεί στην «απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης ανάγκης». Η 

ανάγκη να διδάσκει και να αναπτύσσεται επαγγελματικά το άτομο  σε αυτό το κλίμα, 

φέρνει νέες προκλήσεις, οπότε το γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έχει φτάσει σε 

αυτό επιδεικνύοντας ευελιξία, προσαρμοστικότητα και επινοητικότητα μαρτυρά τον 

«ηρωισμό» της. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί έχουν κάποια χαρακτηριστικά ηρώων υπό 

την έννοια ότι θαυμάζονται για το θάρρος τους, τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα-ειδικά 

σε καιρό κρίσης- και τις ευγενείς τους ιδιότητες. Η αγγλική λέξη HERO στους 4 

χαρακτήρες εμπεριέχει τα 4 συστατικά της έννοιας του ψυχοκοινωνικού κεφαλαίου 

(Luthans, Vogelgesang, & Lester, 2006; La Velle, 2021) :  

 Ελπίδα/ Hope,   

 (Αυτό)Αποτελεσματικότητα/ Efficacy,     

 Ανθεκτικότητα/ Resilience και  

 Αισιοδοξία/  Optimism. 

Σε πρόσφατη μάλιστα μελέτη των Chen, Liu, Chen (2018) για τον διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό, εξετάστηκε ο μηχανισμός της προσαρμοστικότητας της 

σταδιοδρομίας, της ανασφάλειας στην εργασία και της εργασιακής δέσμευσης των 
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διαδικτυακών εκπαιδευτικών. Έδειξε θετικές συσχετίσεις της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας με την εργασιακή δέσμευση και αρνητικές με την εργασιακή 

ανασφάλεια. Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση και το 

εργασιακό άγχος, οι διαδικτυακοί εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας, θα ασχολούνται περισσότερο με 

την εργασία τους και θα έχουν  χαμηλότερο επίπεδο ανασφάλειας στην εργασία. 

Επίσης η Αθανασιάδου Μ. (2018) στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας 

το 2018, εκπόνησε μια εμπειρική μελέτη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Ασχολήθηκε με τις νέες προοπτικές 

που διανοίγονται στη διαχείριση της σταδιοδρομίας λόγω της εξάπλωσης του 

διαδικτύου, το οποίο επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου. Η ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων για 

την on line  ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας θα βοηθήσει 

και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΣΕΠ (Σχολικό Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό) -πράγμα που εκ των υστέρων λόγω της πανδημίας επαληθεύτηκε- 

όσο και τους μαθητές (που ήταν το δείγμα της έρευνας), τους φοιτητές ή και τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, ώστε να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελεσματικά και στρατηγικά. Η ερευνήτρια εστίασε σε δραστηριότητες λήψης 

απόφασης της σταδιοδρομίας για την on line ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας μέσω της πλατφόρμας EDMODO, που όπως αποδείχτηκε 

αποτελεί ένα ισχυρό περιβάλλον μάθησης για την ενίσχυση συγκεκριμένα δεξιοτήτων 

επαγγελματικής προσαρμοστικότητας. Η αξιοποίηση γενικά των κοινωνικών δικτύων 

στο ΣΕΠ είναι μια εκπαιδευτική καινοτομία που συνδέεται άμεσα με τη 

μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 
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Σε περιόδους, όμως, κρίσης, όπως η πρόσφατη πανδημία, αποδείχτηκε ότι οι 

προσωπικοί προστατευτικοί παράγοντες των ανθρώπων είναι σημαντικοί για την 

ευημερία τους (Chen & Boanno, 2020). H δημιουργικότητα είναι μεταξύ αυτών -είναι 

και soft skill- και σε έρευνα στο Ισραήλ τον Απρίλιο του 2020 (Orkibi, 2020) εισήχθη 

η έννοια της δημιουργικής προσαρμοστικότητας (creative adaptability) και 

ορίστηκε ως η προσωπική ικανότητα δημιουργίας νέων και αποτελεσματικών 

γνωστικών-συμπεριφορικών-συναισθηματικών απαντήσεων σε καταστάσεις άγχους. Η 

νέα αυτή έννοια θα μπορούσε να συσχετιστεί-ενδεχομένως σε μελλοντική έρευνα- με 

την καινοτομία και την επαγγελματική προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών. Οι 

δημιουργικές προσπάθειες άλλωστε συχνά υποκινούνται από την αντιληπτή ανάγκη να 

λυθεί ένα πρόβλημα ή να αντιμετωπιστεί η ένταση κα το άγχος. Ο Runko (1999) 

σημείωσε ότι η ανάγκη προσαρμογής εξαρτάται από υποκειμενικές προσωπικές 

ερμηνείες εμπειριών, οι οποίες μπορεί να παρακινήσουν το άτομο να υιοθετήσει νέες 

γνώσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στη 

σχετική έρευνα, η πανδημία covid-19 ανάγκασε τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο 

να προσαρμοστούν στη διαδικτυακή διδασκαλία (Konig, Jager-Biela , & Glutsch, 

2020; Moorhouse, 2020; Scull, Phillips, Sharma, & Garnier, 2020). Ωστόσο, ένας 

δάσκαλος μπορεί να ερμηνεύσει αυτή τη νέα κατάσταση ως μια απειλητική και 

αγχωτική πρόκληση και μπορεί να παραμείνει σε δοκιμασμένες μεθόδους διδασκαλίας 

που ωστόσο είναι ακατάλληλες για διαδικτυακή διδασκαλία, ενώ ένας άλλος 

δάσκαλος μπορεί να αντιληφθεί αυτή την πρόκληση ως μια συναρπαστική ευκαιρία να 

αγκαλιάσει καινοτόμες μεθόδους δημιουργικής προσαρμογής (Δημιουργική 

Προσαρμοστικότητα) στη νέα κατάσταση. 

Πάντως, είτε είναι on line είτε offline ο ρόλος των εκπαιδευτικών δεν μπορεί 

να αντικατασταθεί και η τεχνολογία μπορεί να είναι μόνο μια πλατφόρμα για μάθηση 
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και δεν μπορεί να γίνει ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Η προσαρμοστικότητα από το 2020 

αναδείχτηκε ως ο νέος κανόνας στην πανδημία,  καθώς η ζωή άλλαξε μας και δεν θα 

είναι ποτέ ξανά η ίδια. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί –ειδικά λόγω της πανδημίας του 

Covid- προσαρμόστηκαν-ή τουλάχιστον προσπάθησαν με μεγαλύτερη ή μικρότερη 

επιτυχία- στον νέο κανόνα της μάθησης μέσω διαφόρων ψηφιακών πλατφορμών 

μάθησης (WEBEX, E-CLASS) διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές και οι φοιτητές  θα 

αποκομίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό γνώσεις και δεξιότητες, καθώς κάθε 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ προσπαθεί πάντα  να δώσει τον καλύτερο του εαυτό ακόμα κι αν οι 

συνθήκες είναι απρόβλεπτες! 

Η επόμενη μέρα μετά το πέρας της κρίσης (οικονομικής, υγειονομικής και 

κοινωνικής) για όλες τις μορφές και τις βαθμίδες εκπαίδευσης αναμένεται εντελώς 

διαφορετική και είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αυτή την απότομη 

αλλαγή να την εκμεταλλευτούν ως ευκαιρία παρέχοντας περισσότερες μαθησιακές 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Η αποτελεσματική ανταπόκριση  της διδασκαλίας στην καθημερινή 

καινοτομία, στην αλλαγή και στην αβεβαιότητα είναι εφικτή με το re-skilling και up- 

skilling όλων των εργαζομένων –πόσο μάλλον των εκπαιδευτικών!!! 

3.3. Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών ως soft 

skill για μια βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη 

Οι βασικές δεξιότητες (key competences) που θα πρέπει κάθε ενεργός πολίτης 

τον 21ου αιώνα όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (2002) είναι οι εξής: «η κατασκευή 

της γνώσης, η εύρεση, η διαχείριση και η οργάνωση της πληροφορίας, η ομαδική 

εργασία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλήματος, η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα, ο τεχνολογικός αλφαβητισμός με έμφαση στην παραγωγή και όχι 
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μόνο στην κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου» (Θωμά, 2018; Anderson, 2008; 

Voogt, 2010). Οι στόχοι, οι επιλογές και οι προοπτικές επαναπροσδιορίζονται - η 

πρόσφατη πανδημία το επιβεβαίωσε- συνεχώς σε κάθε επίπεδο της καθημερινής ζωής, 

με αποτέλεσμα η σημασία των «προσόντων» να μην περιορίζεται στις βασικές γνώσεις 

που δίνονται από την τυπική εκπαίδευση ή την άτυπη μάθηση και τις δραστηριότητες 

του ελεύθερου χρόνου. Είναι αναπόφευκτη, λοιπόν, η ανακατασκευή γνώσεων, ο 

επαναπροσδιορισμός δυνατοτήτων, η διεύρυνση των ικανοτήτων όλων των 

εργαζομένων (Ροδά, 2019). 

Η ετοιμότητα πρώτα απ’ όλα σε μεταβάσεις (επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα), ο μετασχηματισμός του τυχαίου γεγονότος σε επαγγελματική 

ευκαιρία, η καλλιέργεια μιας νέας οπτικής για την πραγματικότητα, η 

συνειδητοποιημένη επιμονή και ο πειραματισμός είναι μερικά από τα υλικά για μια 

επιτυχημένη σταδιοδρομία  σε όλους τους χώρους (Ροδά, 2019), και σίγουρα  στην 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη μετανεωτερική θεωρία του «Σχεδιασμού ζωής» του 

Savickas (2008) η ανάπτυξη και καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα σε νέα περιβάλλοντα, η ευελιξία, η ικανότητα συνεργασίας και 

αποδοχή της διαφορετικότητας λειτουργούν καταλυτικά στο σχεδιασμό της 

σταδιοδρομίας που πλέον χαρακτηρίζεται «πρωτεϊκή» (Hall, 2004). 

Ωστόσο, αν και η βιβλιογραφία είναι πλούσια στη διερεύνηση των ήπιων 

δεξιοτήτων για τους μαθητές και τους φοιτητές, είναι λιγοστά αντίστοιχα ερευνητικά 

δεδομένα για τις δεξιότητες αυτές και κυρίως για την επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα των «ενορχηστρωτών» της τάξης, των εκπαιδευτικών. Η ευελιξία 

και η προσαρμοστικότητα αποτελούν πλέον σημαντικές ιδιότητες που πρέπει να 

αναπτύσσει, να ενισχύει δια βίου ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και μάλιστα με δική του 

πρωτοβουλία. Η ευελιξία αφορά το ότι τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα και 
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απροειδοποίητα, ενώ η προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα προσαρμογής στην 

αλλαγή. Για παράδειγμα, αν κάποιος διδάσκει ένα γνωστικό αντικείμενο σε δυο 

διαφορετικά σχολεία, θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα με τους αποδέκτες τη 

μαθησιακή εμπειρία και κατανοώντας τις νέες καινοτομίες που θα ήταν επωφελείς σε 

κάθε περίπτωση, να τις εντάσσει ομαλά αλλάζοντας το στυλ διδασκαλίας και 

προσφοράς του μαθήματος. 

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι στη μέση ηλικία (30-45 έτη) -που αφορά ένα μεγάλο 

αριθμό εκπαιδευτικών- τα περισσότερα άτομα βιώνουν τη μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα, η συνέπεια είναι να φτάνουν στην κορύφωση της καριέρας τους και 

της επιτυχίας των στόχων τους όσον αφορά την εργασία. Αυτό δείχνει ότι η ηλικία δεν 

καθορίζεται βιολογικά, αλλά κοινωνικά (CEDEFOP, 2008) και η ανάπτυξη των ήπιων 

δεξιοτήτων είναι καθοριστική και δια βίου διαδικασία. Έρευνα μάλιστα  του 

Ευρωβαρομέτρου το 2010 που αφορούσε εργοδότες έδειξε ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι 

εξίσου σημαντικές για την πρόσληψη και απασχολησιμότητα των ατόμων –και φυσικά 

και των εκπαιδευτικών-και ως πιο σημαντικές αναγνώρισαν την ικανότητα του ατόμου 

να λειτουργεί σε μια ομάδα (98%), την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (97%),αλλά 

και τις επικοινωνιακές δεξιότητες (96%). Στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 

τις ίδιες με ποσοστά 98%(πολύ σημαντική 67% και μάλλον σημαντική 31%), 96% και 

97% αντίστοιχα. 

Ειδικότερα μετά την πανδημία covid-19  ως δεξιότητες απαραίτητες αναδείχτηκαν 

επίσης: (https://ec.europa.eu/eures) 

 Ηγετικές ικανότητες 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Τεχνολογικές δεξιότητες 
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 Ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες κωδικοποίησης 

 Προσαρμοστικότητα 

 Δημιουργικότητα και καινοτομία 

 Στοιχειώδεις γνώσεις για τα δεδομένα 

 Κριτική σκέψη 

3.3.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων Επαγγελματικής προσαρμοστικότητας 

Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα αποτελεί σαφώς μια δεξιότητα την οποία 

μπορεί κανείς να καλλιεργήσει και να ενισχύσει, καθώς αποκτά εμπειρίες από τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μεταβάσεις που καλείται να διαχειριστεί και από την 

ίδια την εργασία του (Argyropoulou, Tsikoura, & Kaliris, 2017; Bimrose, Brown, 

Barnes, & Hughes, 2011; Hirschi, 2009; Savickas, 2013). 

Επειδή η δεξιότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας αποτελεί 

βασικό συστατικό για την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων,  για να «μπορούν οι 

άνθρωποι να διαχειρίζονται τις μεταβάσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους» 

(Rottinghaus & Van Esbroeck, 2011), προτάθηκαν στα πλαίσια της Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής μοντέλα ενίσχυσης της δεξιότητας αυτής. Έτσι οι Creed, Fallon και 

Hood (2009) πρότειναν ένα μοντέλο που στηρίζεται στην εκπαίδευση τεχνικών 

επαγγελματικής διερεύνησης, επαγγελματικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ο 

Daffy (2010)με τη σειρά του υποστηρίζει ένα μοντέλο ανάπτυξης της ετοιμότητας του 

ατόμου να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τις αλλαγές στη σταδιοδρομία, 

προχωρώντας σε ένα επίπεδο προπόνησης, καλλιεργώντας δεξιότητες ελέγχου, θετικής 

προοπτικής για τη σταδιοδρομία και αναζήτησης της ενεργούς υποστήριξης από τρίτα 

πρόσωπα. Οι Rottinghaus, Day και Borgen (2005) παρουσιάζουν ορισμένες διαστάσεις 
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επαγγελματικής προσαρμοστικότητας που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που την ενισχύουν. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν:  

 στη γνώση του εαυτού και του επαγγελματικού περιβάλλοντος που αναφέρεται 

στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας (Armstrong & Rounds, 2008) και στις 

επιθυμίες και ανάγκες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία (Gore & Hitch, 

2005) 

 στην ανάληψη αυτοελέγχου σε σχέση με την επαγγελματική συμπεριφορά , που 

αναδεικνύει τον τρόπο αντίδρασης του ατόμου στα εμπόδια που συνδέονται με 

τη σταδιοδρομία, τις επαγγελματικές μεταβάσεις ,τις εργασιακές συγκρούσεις 

και το εργασιακό άγχος (Chen, Powell, & Greenhaus, 2009; Fouad & Bynner, 

2008). 

 στη διασύνδεση επαγγελματικής αυτοαντίληψης και σχεσιακού κόσμου , που 

αφορά ζητήματα σχετικά με την ισορροπία προσωπικής ζωής και εργασίας που 

με τη σειρά τους μπορεί να προκύψουν για τα άτομα που περνούν από ένα 

στάδιο ζωής σε ένα άλλο (Kalliath & Brough, 2008) 

Στην Ελλάδα το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική 

Συμβουλευτική του τομέα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Σιδηροπούλου -Δημακάκου, Αργυροπούλου , Δρόσος , Μικεδάκη, & 

Τσακανίκα, 2012) έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πρόγραμμα παρέμβασης  7 

συναντήσεων διάρκειας 1 διδακτικής ώρας 1 φορά την εβδομάδα για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο οι δραστηριότητες 

δανείζονται στοιχεία από την αφηγηματική προσέγγιση και στοχεύουν να 

ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους: 
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 Να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις τους παρατηρώντας πώς ο 

«εαυτός του σήμερα» διαμορφώθηκε από τον « εαυτό του χτες» και θα 

οδηγήσει στον «εαυτό του αύριο» 

 Να αναλάβουν δράση, ώστε να δημιουργήσουν επαγγελματικές 

ευκαιρίες 

 Να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο αναζήτησης εργασίας προκειμένου 

να νιώσουν ικανοποίηση και να βιώσουν μια ζωή με νόημα 

Άλλα προγράμματα που διαμορφώθηκαν για την Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα είναι της Ginevra (2012)που αποτελείται από 7 διδακτικές 

ενότητες που αφορούν :  

1. Διορατικότητα 

2. Ευκαιρίες και Σχέδια για το μέλλον, 

3. Περιέργεια και Επαγγελματική διερεύνηση, 

4. Δημιουργικότητα,  

5. Αισιοδοξία, 

6. Μεταβάσεις ,Αίσθηση της χρονικής προοπτικής και  

7. Επαγγελματικοί στόχοι.  

Ο Koen και οι συνεργάτες του (2012) ανέπτυξαν ένα σύστημα εκπαίδευσης που 

αποσκοπούσε στην αύξηση της προσαρμοστικότητας της σταδιοδρομίας σε μια ομάδα 

αποφοίτων μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Σ’ αυτό προτείνονται ασκήσεις για κάθε 

διάσταση της. Αρχικά, εστίασαν κυρίως στην Περιέργεια για τη σταδιοδρομία για να 

κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις δικές τους αξίες. Στη συνέχεια δόθηκε η 

δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτό-ιδέα τους μέσω της επιλογής εναλλακτικών 

δυνατοτήτων σταδιοδρομίας, ενώ οι συμμετέχοντες επεδίωξαν να εφαρμόσουν τις 
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αυτό-ιδέες τους σε επαγγελματικούς ρόλους (έλεγχος του μέλλοντος). Η αυτοπεποίθηση 

ελέγχτηκε με όλα τα παραπάνω. 

Ο σχεδιασμός, όμως, προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη και ενίσχυση 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για εκπαιδευτικούς είναι ένας 

αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας στην Ελλάδα, αν και στο εξωτερικό έχουν γίνει 

πρόσφατα έρευνες όπως της Collie et al. (2020) για την επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών που ειδικά λόγω και της πανδημίας του covid-

19 αναδείχτηκε ως μια από τις κορυφαίες ήπιες δεξιότητες των εργαζομένων, πόσο 

μάλιστα των εκπαιδευτικών που εκτός των άλλων αλλαγών έπρεπε να κάνουν και 

τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα στο ΚΕΣΥΠ Κομοτηνής ο υπεύθυνος, Καρακασίδης Αλ. 

εφάρμοσε το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ που προαναφέρθηκε σε καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ροδόπη, τα αποτελέσματα του οποίου 

παρουσιάστηκαν στο Κυπροελλαδικό συνέδριο το 2014. Τέλος, ο  Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) από το Σεπτέμβριο του 2013  «στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του για την ενίσχυση της συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας και ως Κέντρο EUROGUIDANCE της Ελλάδας 

υλοποίησε το έργο εκπόνησης επιστημονικού υλικού και προγράμματος ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντικείμενο 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι 

για την τριετία 2018-2020 ο ΕΟΠΠΕΠ συνεχίζει με υλοποίηση του νέου έργου 

«Μελέτη-Ανάπτυξη Πλαισίου Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας, ένα 

εξαιρετικά καινοτόμο έργο που θα υποστηρίξει το έργο των συμβούλων 

σταδιοδρομίας, των εκπαιδευτικών όχι μόνο στη διδασκαλία, αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας των μαθητών με αντικειμενικό 

και μετρήσιμο τρόπο. Θα ήταν αναγκαίο να αξιοποιηθεί  πιο συστηματικά και για την 
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ενδυνάμωση ειδικά των εκπαιδευτικών, μιας και το λειτούργημά τους απαιτεί 

δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας. 

Η παρούσα εργασία που μεταξύ άλλων αξιολογεί την επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης 

και ενίσχυσης ήπιων δεξιοτήτων στο μέλλον στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και στην Επαγγελματική συμβουλευτική. 

Συνοψίζοντας, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα είναι προϋπόθεση για μια 

σταδιοδρομία με νόημα (Αργυροπούλου, 2013). Γι’ αυτό αναπτύσσοντας ένας 

εργαζόμενος και κυρίως ένας εκπαιδευτικός  τις δεξιότητες της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας, μέσα σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικής 

συμβουλευτικής γίνεται πιο ικανό για να σχεδιάζει δια βίου τη ζωή και τη σταδιοδρομία 

του με ένα τρόπο που θα το οδηγήσει στην επιτυχία και κυρίως στην ευτυχία 

(Θεοφάνους, 2018), όχι μόνο τη δική του, αλλά και των εκπαιδευόμενων του και όλης 

της σχολικής κοινότητας! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

4. ΣΧΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ 

Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα και η αυτοαποτελεσματικότητα στο 

χώρο της εκπαίδευσης έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Μάλιστα έχουν 

συσχετιστεί με διάφορες μεταβλητές και με παράγοντες, όπως με την  επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Savas, Bozgeyik, & Eser, 2014; Motallebzadeh, 

Ashraf, & Tabatabaee, 2014) ή και με την επαγγελματική ικανοποίηση  των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Viel-Ruma, Houchins, Jolivette, & Benson, 2010). 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση η επαγγελματική προσαρμοστικότητα έχει 

συσχετιστεί θετικά με παράγοντες όπως ο έλεγχος, η αυτορρύθμιση, η 

αυτοαποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η ανοιχτοσύνη, η προνοητικότητα, ο 

σχεδιασμός του μέλλοντος και η ανθεκτικότητα (Bimrose, Brown, Barnes, & Hughes, 

2011; Greed, Fallon, & Hood, 2009; Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δ. , Αργυροπούλου, 

Δρόσος , Καλλίρης, & Μικεδάκη, 2014). Επίσης  η Καραβία  (2015) σε έρευνα της σε 

δείγμα εργαζόμενων μητέρων συσχετίζοντας την αυτοαποτελεσματικότητα στο 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας με την προσαρμοστικότητα, διαπίστωσε ότι από την 

πρώτη επηρεάστηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες   που ενισχύουν την 

προσαρμοστικότητα. Και η Αναγνώστου (2015) συσχέτισε την 

αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας  με την ψυχική 

ανθεκτικότητα  διαπιστώνοντας ικανοποιητική συνάφεια,  ενώ η Μικεδάκη  (2015) σε 

έρευνα της σε φοιτητές διαπίστωσε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και αυτοεκτίμησης. Πρόσφατα επίσης 

ερευνητικά δεδομένα συσχετίζουν θετικά την επαγγελματική προσαρμοστικότητα και 

την αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και μάλιστα βρίσκουν 
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ότι η αίσθηση προσωπικής επάρκειας στη σταδιοδρομία επιδρά θετικά σε κάθε μία από 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας: τον έλεγχο, το ενδιαφέρον 

για τη σταδιοδρομία, την περιέργεια και την αυτοπεποίθηση (Sidiropoulou-

Dimakakou, Argyropoulou, Drosos, Kaliris, & Mikedaki, 2015). Γενικά αποδείχτηκε η 

αλληλεπίδραση και μάλιστα η θετική συσχέτιση της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας με την αυτοαποτελεσματικότητα, δύο δεξιότητες –«κλειδί» για 

την  επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των ανθρώπων σε όποιο «μονοπάτι 

ζωής» αποφασίσουν να πάρουν, όπως κι αν σχεδιάσουν τη ζωή και τη σταδιοδρομία 

τους. 

Ακόμα πιο πρόσφατα, όμως, το Μάρτιο του 2020, ο Chui και οι συνεργάτες 

(Chui, Li, & Ngo, 2020) του σε έρευνά τους σε δείγμα 170 φοιτητών στο Χονγκ Κογκ 

συνέδεσαν τον πρωτεϊκό προσανατολισμό της σταδιοδρομίας με τη αισιοδοξία στη 

σταδιοδρομία (career optimism)  ως διαμεσολαβητές της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας και της αυτοαποτελεσματικότητας στη λήψη απόφασης. 

Αξιοποίησαν τη θεωρία κοινωνικής κατασκευής και την κοινωνιο-γνωστική θεωρία 

της σταδιοδρομίας, θεωρώντας την προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία και την 

αυτοαποτελεσματικότητα  ως πιθανούς μεσολαβητές στο μοντέλο που ανέπτυξαν για 

να διερευνήσουν τη σχέση της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας και της αισιοδοξίας 

σταδιοδρομίας, δηλ τη θετική προσδοκία για μια μελλοντική εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη θετική σχέση των προηγούμενων 

παραγόντων με διαμεσολαβητές την προσαρμοστικότητα και την 

αυτοαποτελεσματικότητα στη λήψη απόφασης. 

Θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί και η συσχέτιση της Δημιουργικής 

Προσαρμοστικότητας (creative adaptability), δηλαδή η γνωστική-συμπεριφορική –

συναισθηματική ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται δημιουργικά και 
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προσαρμοστικά σε αγχωτικές καταστάσεις που προαναφέρθηκε, με τη Δημιουργική 

Αυτοαποτελεσματικότητα( creative self-efficacy). Σε έρευνα του Orkibi (Orkibi, 

2020) τον Απρίλιο του 2020  κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας του 

covid-19 σε 310 ενήλικες στο Ισραήλ, οι διερευνητικές αναλύσεις έδειξαν ότι η 

συσχέτιση της δημιουργικής προσαρμοστικότητας και της ευημερίας επηρεαζόταν από 

τη δημιουργική αυτοαποτελεσματικότητα και μπορούσε να μειωθεί η επίδραση της 

ανησυχίας των ατόμων για τον κορονοβάιρους στην ευημερία τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι και οι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως βρέθηκαν μπροστά στην πρόκληση της 

τηλεκπαίδευσης στην οποία έπρεπε άμεσα και με δημιουργικό τρόπο (ιδέες, επίλυση 

προβλημάτων, επιστημονικά, καλλιτεχνικά επιτεύγματα) να προσαρμοστούν. 

Η συσχέτιση όμως αποκλειστικά αυτών των δύο ήπιων δεξιοτήτων μεταξύ 

τους στους εκπαιδευτικούς δεν έχει μελετηθεί  στη χώρα μας ενώ στο εξωτερικό από 

το 2016 και μετά έχουν διεξαχθεί –και μάλιστα βρίσκονται και σε εξέλιξη –αρκετές 

έρευνες. Συγκεκριμένα ο McLennan (2017)και οι συνεργάτες του συσχέτισαν την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (pre-service teachers) ως μεσολαβητή 

στη σχέση προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας και αισιοδοξίας. Βρήκαν ότι σχετίζεται 

θετικά και προβλέπει άμεσα την αισιοδοξία της σταδιοδρομίας τους, ενώ μεσολαβεί 

στην επίδραση της προσαρμοστικότητας της σταδιοδρομίας (career adaptability), στην 

αισιοδοξία της σταδιοδρομίας (career optimism). 

O Loughland (2019) σε έρευνά του σε τάξεις 71 δασκάλων διερεύνησε τη σχέση 

της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών, της αυτοαποτελεσματικότητας και της 

αυτονομίας τους με τις προσαρμοστικές πρακτικές τους, δηλ. τις συμπεριφορικές 

εκφράσεις στην τάξη της προσαρμοστικότητας τους.  Θεωρεί ότι η 

προσαρμοστικότητα είναι μια σημαντική δεξιότητα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς η 

ανταπόκριση στην αλλαγή, στην καινοτομία και στην αβεβαιότητα είναι μεγάλης 
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σημασίας για την καθημερινή τους εργασία. Τη θεωρεί ως αναδυόμενο τομέα στην 

έρευνα  σχετικά με τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών στην τάξη με αποδεικτικά 

δεδομένα που συσχετίζονται με βελτιωμένα αποτελέσματα τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς, όσο και για τους μαθητές. Μάλιστα αποδείχτηκε ότι μόνο η 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να προβλέψει μια υποκλίμακα 

προσαρμοστικών πρακτικών που ωθούν την κριτική και δημιουργική σκέψη των 

μαθητών. 

Τέλος, έρευνες και μελέτες έχουν κάνει η Collie και οι συνεργάτες της  (2016; 

2018; 2019) και το 2020 ( ήδη έχει γίνει εκτενής αναφορά στο 3.2). Η πιο πρόσφατη, 

βασίστηκε σε δεδομένα από το Πρόγραμμα Διεθνούς αξιολόγησης Φοιτητών (PISA 

2015) από 2.189 σχολεία από οκτώ χώρες (Αυστραλία, Χιλή, Τσεχική Δημοκρατία, 

Γερμανία, Νότια Κορέα, Πορτογαλία, Ισπανία και Η.Π.Α)  με δείγμα 14.182 καθηγητές 

επιστημών και 57.131 μαθητές και αφού ερευνήθηκε η συσχέτιση της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών με την αυτοαποτελεσματικότητα βρέθηκε 

σύνδεση μεταξύ των δύο δεξιοτήτων. Υποστηρίχτηκε από τους ερευνητές ότι η 

διδασκαλία χαρακτηρίζεται από συνεχή αλλαγή και γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να προσαρμόζονται τακτικά προκειμένου να τη διαχειριστούν. Για 

παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσαρμοστούν στις διαφορετικές και 

ποικίλες ανάγκες των μαθητών, να ενσωματώσουν τη νέα επαγγελματική μάθηση στις 

εκπαιδευτικές τους πρακτικές και να αλληλεπιδράσουν με νέους μαθητές, με 

συναδέλφους και γονείς κάθε χρόνο. Η προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών- η 

έρευνα αφορούσε καθηγητές επιστημών με έμφαση στη διδασκαλία- είναι η ικανότητά 

τους να προσαρμόζονται αποτελεσματικά εν όψει των αλλαγών και των νέων 

απρόβλεπτων καταστάσεων, ενώ η αυτοαποτελεσματικότητα -στην έρευνα εξετάστηκε 

η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών για τη γνώση και τη διδασκαλία- 
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αφορά στην αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών  προκειμένου να αναλάβουν και να 

διεκπεραιώσουν με επιτυχία ένα έργο. Μάλιστα όσοι είχαν υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας, είχαν και υψηλές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν και θετικές συσχετίσεις με την ευημερία τους, την 

εργασιακή τους δέσμευση και τις θετικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Επίσης εξετάστηκε 

και η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών για την εκτέλεση των μαθητικών 

καθηκόντων τους στις επιστήμες. Οι ερευνητές πρόβλεψαν ότι όπου οι καθηγητές είναι 

πιο σίγουροι για τις γνώσεις τους και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, 

αυτό θα συνδέεται και με υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα μεταξύ των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις παραπάνω προβλέψεις, ενώ κατέδειξαν την ανάγκη 

προώθησης της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών είτε μέσω επαγγελματικών 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων είτε μέσω άλλων στρατηγικών, όπως η καθοδήγηση από 

συναδέλφους. Παράλληλα καταδείχτηκε και η σημασία των πεποιθήσεων 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, προτείνοντας ενίσχυσή μέσω 

πρωτοβουλιών σε όλο το προσωπικό. Μάλιστα αποδείχτηκε ότι η 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών  μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην 

υποστήριξη ή την προώθηση της αποτελεσματικότητας τους , στην προώθηση της 

ευημερίας των εκπαιδευτικών και στη μείωση της φθοράς τους. Επίσης η 

επαγγελματική προσαρμοστικότητα βρέθηκε να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε 

διαφορετικές χώρες (η έρευνα έγινε σε 8 χώρες, όπως προαναφέρθηκε). Η 

ερευνήτρια μάλιστα πιθανολογεί ότι ερευνώντας  μελλοντικά την προσαρμοστικότητα  

ίσως αυτή  να οδηγεί σε αυτοπεποίθηση. Πρόκειται πιθανόν για ένα κύκλο που η 

προσαρμοστικότητα δημιουργεί αυτοπεποίθηση, η οποία στη συνέχεια αναπαράγει 

περισσότερη προσαρμοστικότητα, καθώς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να 
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αναλάβουν περισσότερους κινδύνους, και αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθηση …δηλ., το 

ένα οδηγεί στο άλλο. 

Σε άλλη πάλι έρευνα των Xiong et al. (2020) μελετήθηκε η επίδραση της 

αυτοαποτελεσματικότητας και της εργασιακής δέσμευσης στη δημιουργική 

διδασκαλία των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

βρέθηκε θετική συσχέτιση. 

Τέλος, σίγουρα η πρόσφατη πανδημία επηρέασε τον τρόπο  εργασίας όλων των 

εργαζομένων  και μάλιστα όλων των εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων που 

κατέφυγαν σε μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης. Αυτή με τη σειρά της ως 

πρόκληση επηρέασε τόσο την επαγγελματική προσαρμοστικότητα όσο και την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι 

επιπτώσεις ήδη ερευνώνται από την Petrea Redmond και τους συνεργάτες της στο 

Πανεπιστήμιο του Southern Queensland της Αυστραλίας. Σε έρευνα των Ma et al. 

(2021) που προαναφέρθηκε στη 2.2.3 τα ευρήματα έδειξαν ότι η 

αυτοαποτελεσματικότητα των διαδικτυακών εκπαιδευτικών αυξήθηκε ενώ η 

προσαρμοστικότητα και η εξουθένωση μπορούν να  την επηρεάσουν σε μέτριο βαθμό. 

Γι’ αυτό οι ερευνητές προτείνουν μεταξύ άλλων οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές 

διδασκαλίες να ενσωματωθούν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών για να τους παρέχουν δια βίου δεξιότητες στην τηλεκπαίδευση. Έτσι 

και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογικές δεξιότητες 

απαραίτητες για την αντιμετώπιση απροσδόκητων αλλαγών λόγω κρίσεων ή 

καταστροφών, όπως η πανδημία.  

Η παρούσα έρευνα ίσως αποτελέσει έναυσμα για τη μελέτη και συσχέτιση των 

δύο καθοριστικών ήπιων δεξιοτήτων, της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και 
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της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οι οποίοι εθελοντικά συμμετέχουν 

σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, και από Έλληνες και Κύπριους ερευνητές. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

1.2 Σκοπός  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας και 

της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας εκπαιδευτικών α/μιας και β/μιας 

εκπαίδευσης που συμμετέχουν εθελοντικά σε καινοτόμα προγράμματα, όπως τα 

Erasmus, οι Αγώνες Λόγου, Εκπαιδευτική ρομποτική και άλλα. 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποιο είναι το επίπεδο επαγγελματικής προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα καινοτόμα προγράμματα καθώς και το επίπεδο των 

βασικών παραγόντων που την συνθέτουν; 

2. Πώς διαφοροποιείται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα υπό την επίδραση 

δημογραφικών μεταβλητών; Η επίδραση αυτή εξειδικεύεται, ανάλογα με την 

υπό μελέτη ανεξάρτητη μεταβλητή; 

3. Ποιο είναι το επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα καινοτόμα προγράμματα και το επίπεδο των βασικών 

παραγόντων που την συνθέτουν; 

4. Πώς διαφοροποιείται η αυτοαποτελεσματικότητα υπό την επίδραση 

δημογραφικών μεταβλητών; Η επίδραση αυτή εξειδικεύεται, ανάλογα με την 

υπό μελέτη ανεξάρτητη μεταβλητή; 

5. Υπάρχει συνάφεια της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα καινοτόμα 

προγράμματα; 

2. Μέθοδος 

Κατά την έρευνα αξιοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Η ποσοτική είναι η πιο 

διαδεδομένη μορφή εμπειρικής  έρευνας για μελέτη φαινομένων κοινωνικής φύσης και 

παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερου μέρους πληθυσμού, 

ώστε να υποβάλει τη θεωρία σε έγκυρο και αυστηρό έλεγχο (Κυριαζή , 2002). Η έρευνα 
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ήταν νατουραλιστική (ex post facto) με μέσα συλλογής δεδομένων συνολικά 3 

ερωτηματολόγια (βλ. 2.2) 

2.1 Δείγμα-διαδικασία 

Xρησιμοποιήθηκε η δειγματοληπτική μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας. Το δείγμα 

ήταν 206 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) α/θμιας και β/θμιας 

εκπαίδευσης κυρίως από τη Θεσσαλία, αλλά και από όλη τη χώρα από σχολεία, 

ιδιωτικά και δημόσια (Δημοτικά, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) που υλοποίησαν καινοτόμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν λόγω της απαγόρευσης 

του covid-19 την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

(Google form) ενώ διασφαλίστηκε η ανωνυμία των υποκειμένων του δείγματος. 

Εστάλησαν με σαφείς οδηγίες μέσω e-mail σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας 

Θεσσαλίας και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ομάδες εκπαιδευτικών σε όλη 

την Ελλάδα. Ο διαδικτυακός τρόπος συλλογής δεδομένων είναι κάπως περιοριστικός 

εξαιτίας της δυσκολίας καθορισμού και ελέγχου του δείγματος και της απουσίας 

προσωπικής επαφής με τους συμμετέχοντες, υπάρχουν όμως και κάποια 

πλεονεκτήματα, καθώς η διαδικτυακή έρευνα εξασφαλίζει την ανωνυμία (Λιναρδής, 

Παπαγιανόπουλος, & Καλησπεράτη, 2011) και, σύμφωνα με τους Maslach et al. 

(1996), είναι προτιμότερο η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνει σπίτι, όπου οι 

ερωτώμενοι θα είναι απερίσπαστοι, χωρίς να δέχονται επιρροές από άλλους. 

2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

1. Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις –δηλώσεις για δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, βαθμίδα 

εκπαίδευσης, σπουδές, σχέση εργασίας, θέση ή μη ευθύνης, έτη προϋπηρεσίας, 

συμμετοχή ή μη σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). 
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2. Ερωτηματολόγιο μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

«Teacher’s Sense of Efficacy Scale (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σύντομη έκδοση της κλίμακας (Tsigilis, 

Koustelios, & Grammatikopoulos, 2010) με 12 προτάσεις.  

Αναλυτικότερα, 4 δηλώσεις (5,9,10,12) αφορούν στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες Διδακτικές Στρατηγικές/Στρατηγικές Διδασκαλίας, 4 

δηλώσεις (1,3,6,8) αφορούν στην αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση της τάξης και 4 

(2,4,7,11) μετρούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην 

Εμπλοκή/Κινητοποίηση των μαθητών. Τα ερωτήματα ξεκινούν: «Σε ποιο βαθμό 

μπορείς να…».  Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν σε τι βαθμό 

πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι αναφέρεται στις 12 δηλώσεις βάσει μιας 9/θμιας 

κλίμακας τύπου Likert όπου 1=καθόλου, 3=σε μικρό βαθμό, 5=σε κάποιο βαθμό,7=σε 

μεγάλο βαθμό  και 9=σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σχετικά με τα ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου (εγκυρότητα παραγόντων αλλά και 

διαπολιτισμική εγκυρότητα, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα (Tsigilis, 

Koustelios, & Grammatikopoulos, 2010). Οι Tsigilis et al.  το χορήγησαν 

μεταφρασμένο σε 405 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (φυσικής αγωγής) 

με στόχο την διερεύνηση της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και πολιτιστικής 

ουδετερότητας του «εργαλείου». Τα αποτελέσματα έδωσαν σε γενικές γραμμές καλές 

ψυχομετρικές ιδιότητες : διατήρηση της εννοιολογικής κατασκευής, ανεξαρτησία από 

το πολιτιστικό συγκείμενο, χρονική σταθερότητα και επαναληψιμότητα (2010). 

3. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (CAAS. Savickas & 

Porfeli, 2012) (προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα: Σιδηροπούλου – 

Δημακάκου Δ., Μικεδάκη Κ., Αργυροπούλου Κ., Καλίρης Α., (2018). 
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Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης αποτελείται 

από 24 δηλώσεις, εκ των οποίων 6 (1-6) μετρούν το Ενδιαφέρον για τη 

Σταδιοδρομία, 6 (7-12) μετρούν τον Έλεγχο, 6 (13-18) την Περιέργεια και 6 (19-24) 

την Αυτοπεποίθηση. Οι δηλώσεις για τις ικανότητες που έχει αναπτύξει ο 

συμμετέχων –ουσα αρχίζουν: «Το να…». Η μέτρηση γίνεται βάσει μιας 5/θμιας 

κλίμακας τύπου Likert  όπου 1=όχι έντονα 2=κάπως έντονα, 3=έντονα, 4=πολύ 

έντονα και 5=πάρα πολύ έντονα. Απαιτούνται λιγότερο από 10 λεπτά για τη 

συμπλήρωση, απευθύνεται τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες (15 ως 65 ετών 

περίπου) ενώ η βαθμολόγηση γίνεται με άθροιση των τιμών σε κάθε μία διάσταση 

και διαίρεση με τον αριθμό των δηλώσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ τόσο 

πιο ανεπτυγμένη θεωρείται η συγκεκριμένη δεξιότητα. Σχετικά με τα ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά του «εργαλείου», διαθέτει εγκυρότητα περιεχομένου, καθώς μετρά 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με τον ίδιο τρόπο σε όλες 

τις χώρες που μεταφράστηκε και δοκιμάστηκε ενώ η αξιοπιστία του κρίνεται πολύ 

ικανοποιητική. 

Για τα ερωτηματολόγια 2 και 3 που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα διενεργήθηκε έλεγχος 

αξιοπιστίας και κρίθηκε αρκετά έως πολύ ικανοποιητική (βλ. 3.1 Έλεγχος αξιοπιστίας). 

2.3 Στατιστική ανάλυση 

Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη 

χρήση του λογισμικού πακέτου «IBM SPSS Statistics» έκδοση 26.00, με τις μεθόδους 

της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής. 

Ειδικότερα η Περιγραφική Ανάλυση περιλάμβανε την κατανομή συχνοτήτων για τις 

ποιοτικές μεταβλητές (απόλυτη και σχετική % συχνότητα) καθώς και εκτιμήσεις των 

παραμέτρων θέσης και διασποράς για τις ποσοτικές μεταβλητές (μέση τιμή, τυπική 
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απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή). Η Επαγωγική Ανάλυση για τη διερεύνηση 

πιθανών συσχετίσεων περιλάμβανε τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, την 

ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA) για ανεξάρτητα 

δείγματα (για τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο LSD) 

καθώς και τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r). Τα επίπεδα σημαντικότητας (p-

value) ήταν αμφίπλευρα και το επίπεδο της αποδεκτής στατιστικής σημαντικότητας 

ορίστηκε στην τιμή p<0,05 (5%). 

3.Αποτελέσματα  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τα 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Αρχικά, παρουσιάζονται οι περιγραφικές αναλύσεις 

των ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας, που σκιαγραφούν το κοινωνικό - 

δημογραφικό προφίλ του δείγματος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, σχέση εργασίας, 

βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητα, επιπλέον σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, 

συμμετοχή σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καταγραφή του). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφική ανάλυση των εξαρτημένων μεταβλητών της 

έρευνας αναφορικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και την 

επαγγελματική τους προσαρμοστικότητα. 

Τέλος, παρατίθενται οι επαγωγικές αναλύσεις των μεταβλητών και οι συσχετιστικοί 

έλεγχοι μεταξύ τους. 
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3.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

Για να διερευνηθεί η εσωτερική αξιοπιστία των παραγόντων των κλιμάκων 

Αυτοαποτελεσματικότητας και Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s alpha (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Περιγραφή παραγόντων των κλιμάκων Αυτοαποτελεσματικότητας και Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας 

Παράγοντες / Μεταβλητές Δηλώσεις Cronbach’s 

alpha 

Κινητοποίηση/Εμπλοκή 

μαθητών   

B2, B4, B7, B11 0,76 

Διδακτική Στρατηγική 

/Στρατηγικές Διδασκαλίας 

B5, B9, B10, B12 0,75 

Διαχείριση τάξης B1, B3, B6, B8 0,79 

Συνολική Κλίμακα 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

B1 – B12 0,89 

Ενδιαφέρον για τη 

σταδιοδρομία   

Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Γ6 0,91 

Έλεγχος Γ7,Γ8,Γ9,Γ10,Γ11,Γ12 0,82 

Περιέργεια Γ13,Γ14,Γ15,Γ16,Γ17,Γ18 0,86 

Αυτοπεποίθηση Γ19,Γ20,Γ21,Γ22,Γ23,Γ24 0,88 

Συνολική Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Γ1 – Γ24 0,94 

 

Η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων όλων των παραγόντων κρίνεται αρκετά έως 

πολύ ικανοποιητική, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας τιμές 

του συντελεστή Cronbach’s alpha μεγαλύτερες του 0,6 θεωρούνται γενικά αποδεκτές 

(Tavakol & Dennick, 2011). 
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3.2 Περιγραφική Ανάλυση 

3.2.1 Κοινωνικό-Δημογραφικά στοιχεία 

Στον Πίνακα 2 (και στα Σχήματα 1-9) παρουσιάζονται τα κοινωνικο-

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, το οποίο αποτελείται από 206 εκπαιδευτικούς. 

Οι περισσότερες είναι γυναίκες (76,2%, Ν=157) και λιγότεροι άνδρες (23,8%, Ν=49). 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (37,9%, Ν=78) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 41-

50 ενώ περίπου ένας στους τρεις (32,5%, Ν=67) είναι 51 ετών και άνω. Η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι έγγαμοι (64,6%, Ν=133), ενώ ένας στους τρεις 

περίπου (29,1%, Ν=60) είναι άγαμος. Το 38,8% του δείγματος (Ν=80) έχει 13-20 έτη 

προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (71,8%, Ν=148) 

είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι (28,2%, Ν=58) αναπληρωτές/ωρομίσθιοι. 

Οι περισσότεροι (55,8%, Ν=115) ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 

44,2% (Ν=91) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 31,6% (Ν=65) των ερωτώμενων 

δήλωσε ότι είναι ΠΕ, το 19,4% (Ν=40) ανήκει στον κλάδο ΠΕ70 (Δασκάλων) και το 

16% (Ν=33) ανήκει στον κάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων). Όσον αφορά τις επιπλέον σπουδές, 

πέραν του βασικού πτυχίου, το 33,5% (Ν=69) έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά 

προγράμματα (7μηνα ή 9μηνα), το 14,6% (Ν=30) είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου, το 

41,7% (Ν=86) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το 3,4% (Ν=7) έχει 

διδακτορικό δίπλωμα ενώ το 29,1% (Ν=60) δεν έχει επιπλέον σπουδές. Οι μισοί 

περίπου (50,5%, Ν=104) έχουν συμμετάσχει σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (30,1%, Ν=62) έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το 19,9% (Ν=41) των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας και το 19,4% (Ν=40) σε πρόγραμμα ERASMUS. Λιγότεροι έχουν 

συμμετάσχει σε Αγώνες Επιχειρηματολογίας/Λόγου/Ρητορικής (9,7%, Ν=20), σε 

πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας (6,8%, Ν=14), σε πρόγραμμα Εκπαιδευτικής 
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Ρομποτικής (6,3%, Ν=13), σε Καλλιτεχνικούς Αγώνες (6,3%, Ν=13) και το 3,9% 

(Ν=8) σε άλλα προγράμματα (Πολιτιστικό Πρόγραμμα Ν=2, «Ευρωπαϊκή διάσταση 

και ευρωπαϊκά προγράμματα για Εκπαιδευτικούς» Ν=1, «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, 

Διδάσκουμε Ψηφιακά – Α΄ βάθμια» Ν=1, «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» Ν=1, 

Προγράμματα ΜΝΑΕΙ Ν=1, «Συγγραφή παραμυθιού» Ν=1 και «Ψυχολογία ή Ηγεσία 

στην εκπαίδευση» Ν=1). 

Πίνακας 2. Περιγραφή του δείγματος 

Χαρακτηριστικό Κατηγορίες Ν f % 

Φύλο Άνδρας 49 23,8 

Γυναίκα 157 76,2 

Ηλικία 22-30 33 16,0 

31-40 28 13,6 

41-50 78 37,9 

51 και άνω 67 32,5 

Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος 133 64,6 

Άγαμος 60 29,1 

Διαζευγμένος 10 4,9 

Συμβίωση 3 1,5 

Χρόνια Προϋπηρεσίας στην 

Εκπαίδευση 

1-5 36 17,5 

6-12 28 13,6 

13-20 80 38,8 

21-26 34 16,5 

27 και άνω 28 13,6 

Σχέση εργασίας Μόνιμος 148 71,8 



77 
 

Αναπληρωτής/Ωρομίσθιος 58 28,2 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια 91 44,2 

Δευτεροβάθμια 115 55,8 

Ειδικότητα ΠΕ 65 31,6 

ΠΕ01 3 1,5 

ΠΕ02 33 16,0 

ΠΕ03 6 2,9 

ΠΕ04 7 3,4 

ΠΕ05 1 0,5 

ΠΕ06 5 2,4 

ΠΕ07 2 1,0 

ΠΕ11 8 3,9 

ΠΕ31 1 0,5 

ΠΕ60 5 2,4 

ΠΕ70 40 19,4 

ΠΕ79.01 3 1,5 

ΠΕ80 1 0,5 

ΠΕ81 1 0,5 

ΠΕ83 1 0,5 

ΠΕ86 13 6,3 

ΠΕ87.09 1 0,5 

ΠΕ88 3 1,5 

ΠΕ91.02 1 0,5 

ΤΕ 6 2,9 
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Επιπλέον σπουδές πέραν του 

βασικού πτυχίου 

Επιμόρφωση (7μηνη ή 9μηνη) 69 33,5 

Άλλο πτυχίο 30 14,6 

Μεταπτυχιακό 86 41,7 

Διδακτορικό 7 3,4 

Κανένα από τα παραπάνω 60 29,1 

Συμμετοχή σε καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ναι 104 50,5 

Όχι 102 49,5 

Καινοτόμα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα 

Αγωγή σταδιοδρομίας 14 6,8 

Αγώνες επιχειρηματολογίας/ 

λόγου/ ρητορικής 

20 9,7 

ERASMUS 40 19,4 

Εκπαιδευτική ρομποτική 13 6,3 

Αγωγή υγείας 41 19,9 

Καλλιτεχνικοί αγώνες 13 6,3 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 62 30,1 

Άλλο 8 3,9 

N: Συχνότητα, f %: Σχετική συχνότητα % 
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Σχήμα 1. Κατανομή συχνοτήτων ως προς το φύλο 

 

 

Σχήμα 2. Κατανομή συχνοτήτων ως προς την ηλικία 
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Σχήμα 3. Κατανομή συχνοτήτων για την οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Σχήμα 4. Κατανομή συχνοτήτων για τα χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 
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Σχήμα 5. Κατανομή συχνοτήτων ως προς τη σχέση εργασίας 

 

 

Σχήμα 6. Κατανομή συχνοτήτων για την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν 
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Σχήμα 7. Κατανομή συχνοτήτων για τις επιπλέον σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου 

 

 

Σχήμα 8. Κατανομή συχνοτήτων για τη συμμετοχή σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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Σχήμα 9. Κατανομή συχνοτήτων για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουν συμμετάσχει 

 

3.2.2 Αυτοαποτελεσματικότητα 

3.2.2.1 Κινητοποίηση Μαθητών 

Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην Κινητοποίηση/Εμπλοκή των Μαθητών. 

Πίνακας 3. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Κινητοποίηση των Μαθητών 
(Ν=206) (1= Καθόλου, 9= Σε πολύ μεγάλο βαθμό) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

2. Σε ποιο βαθμό μπορείς να παρακινείς τους μαθητές 

που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

1 9 6,64 1,44 
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4. Σε ποιο βαθμό μπορείς να βοηθάς τους μαθητές σου 

να εκτιμούν την αξία της μάθησης; 

1 9 6,98 1,25 

7. Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τους μαθητές να 

πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά στις σχολικές 

εργασίες; 

1 9 7,46 1,15 

11. Σε ποιο βαθμό μπορείς να βοηθάς τις οικογένειες, 

ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

να πάνε καλά στο σχολείο; 

1 9 6,82 1,54 

Κινητοποίηση Μαθητών 1,00 9,00 6,97 1,04 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό απαντούν οι 

εκπαιδευτικοί στο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τους μαθητές να 

πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά στις σχολικές εργασίες», όπου δηλώνουν 

ανάμεσα από μεγάλο έως αρκετά μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=7,46, Τ.Α.=1,15), ενώ στο 

ερώτημα «Σε ποιο βαθμό μπορείς να βοηθάς τους μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της 

μάθησης» δηλώνουν κατά μέσο όρο σε μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=6,98, Τ.Α.=1,25). 

Συνολικά, στην Κινητοποίηση/εμπλοκή των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, 

κατά μέσο όρο, ότι είναι αποτελεσματικοί σε μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=6,97, Τ.Α.=1,04). 

 

3.2.2.2 Διδακτική Στρατηγική 

Ο Πίνακας 4 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την Διδακτική Στρατηγική. 
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Πίνακας 4. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Διδακτική Στρατηγική (Ν=206) 
(1= Καθόλου, 9= Σε πολύ μεγάλο βαθμό) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

5. Σε ποιο βαθμό μπορείς να θέτεις εύστοχες και 

κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος; 

2 9 7,72 1,04 

9. Σε ποιο βαθμό μπορείς να χρησιμοποιείς διάφορες 

μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

σου; 

2 9 7,31 1,28 

10. Σε ποιο βαθμό μπορείς να δίνεις εναλλακτική 

εξήγηση ή παράδειγμα όταν οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάτι που δίδαξες; 

3 9 8,03 0,93 

12. Σε ποιο βαθμό μπορείς να εφαρμόζεις 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη σου; 

1 9 7,26 1,39 

Διδακτική Στρατηγική 3,50 9,00 7,59 0,89 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό απαντούν οι 

εκπαιδευτικοί στο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό μπορείς να δίνεις εναλλακτική εξήγηση ή 

παράδειγμα όταν οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάτι που δίδαξες», όπου 

δηλώνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=8,03, Τ.Α.=0,93), και στο ερώτημα «Σε ποιο 

βαθμό μπορείς να θέτεις εύστοχες και κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος» δηλώνουν κατά μέσο όρο σε μεγάλο προς αρκετά μεγάλο βαθμό, με τάση 

προς αρκετά μεγάλο (Μ.Τ.=7,72, Τ.Α.=1,04). Συνολικά, στην Διδακτική Στρατηγική 

οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας είναι 

ανάμεσα από μεγάλος προς αρκετά μεγάλος, με τάση προς αρκετά μεγάλο βαθμό 

(Μ.Τ.=7,59, Τ.Α.=0,89). 

3.2.2.3 Διαχείριση Τάξης 

Ο Πίνακας 5 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την διάσταση της Διαχείρισης Τάξης. 
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Πίνακας 5. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Διαχείριση Τάξης (Ν=206) (1= 
Καθόλου, 9= Σε πολύ μεγάλο βαθμό) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

1. Σε ποιο βαθμό μπορείς να ελέγχεις συμπεριφορές 

που διασπούν τη συνοχή της τάξης; 

2 9 7,09 1,31 

3. Σε ποιο βαθμό μπορείς να ηρεμείς ένα μαθητή που 

είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία; 

3 9 6,99 1,25 

6. Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τα παιδιά να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της τάξης; 

4 9 7,48 1,01 

8. Σε ποιο βαθμό μπορείς να καθιερώσεις ένα σύστημα 

διοίκησης της τάξης; 

1 9 6,87 1,36 

Διαχείριση Τάξης 3,50 9,00 7,11 0,98 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό απαντούν οι 

εκπαιδευτικοί στο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τα παιδιά να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της τάξης», όπου δηλώνουν σε μεγάλο προς αρκετά 

μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=7,48, Τ.Α.=1,01), και στο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό μπορείς να 

ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης», όπου δηλώνουν κατά μέσο 

όρο ελάχιστα περισσότερο από μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=7,09, Τ.Α.=1,31). Συνολικά, στην 

Διαχείριση Τάξης οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι είναι σε μεγάλο 

βαθμό αποτελεσματικοί (Μ.Τ.=7,11, Τ.Α.=0,98). 

3.2.2.4 Κλίμακες Αυτοαποτελεσματικότητας 

Στον Πίνακα 6 και στο Σχήμα 10 απεικονίζονται τα περιγραφικά μέτρα των 

κλιμάκων της Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, τόσο για τη συνολική 

κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας όσο και για τις επιμέρους διαστάσεις της 

(Κινητοποίηση μαθητών, Διδακτική Στρατηγική, Διαχείριση τάξης). 
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Πίνακας 6. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Αυτοαποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών (1= Καθόλου, 9= Σε πολύ μεγάλο βαθμό) 

Κλίμακες/Υποκλίμακες Ν Min Max M.T. T.A. 

Κινητοποίηση μαθητών 206 1,00 9,00 6,97 1,04 

Διδακτική Στρατηγική  206 3,50 9,00 7,59 0,89 

Διαχείριση τάξης 206 3,50 9,00 7,11 0,98 

Συνολική Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας 206 3,08 9,00 7,22 0,84 

 

 

Σχήμα 10. Μέσες Τιμές και 95% Δ.Ε. για την Αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και τις διαστάσεις 
της 

Συνολικά, σε 9βαθμη κλίμακα Likert, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, κατά μέσο 

όρο, ότι ο συνολικός βαθμός της Αυτοαποτελεσματικότητας τους είναι μεγάλος 

(Μ.Τ.=7,22, Τ.Α.=0,84), με ελάχιστη τιμή 3,08 και μέγιστη 9. 
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Η ανάλυση για τις επιμέρους διαστάσεις της Αυτοαποτελεσματικότητας δείχνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, πως, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της Διδακτικής 

Στρατηγικής που ακολουθούν στη διδασκαλία είναι ανάμεσα από μεγάλος προς αρκετά 

μεγάλος, με τάση προς αρκετά μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=7,59, Τ.Α.=0,89). Τόσο για τη 

Διαχείριση της Τάξης όσο και για την Κινητοποίηση/εμπλοκή των μαθητών, οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικοί, 

με ελάχιστα μεγαλύτερη μέση τιμή στην διάσταση της Διαχείρισης Τάξης (Διαχείριση 

Τάξης: Μ.Τ.=7,11, Τ.Α.=0,98, Κινητοποίηση Μαθητών: Μ.Τ.=6,97, Τ.Α.=1,04). 

Στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών της συνολικής κλίμακας 

Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

 

Σχήμα 11. Ιστόγραμμα Κατανομής Τιμών συνολικής κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών 
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3.2.3 Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 

3.2.3.1 Ενδιαφέρον για Σταδιοδρομία 

Ο Πίνακας 7 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για το Ενδιαφέρον για Σταδιοδρομία. 

Πίνακας 7. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για το Ενδιαφέρον για Σταδιοδρομία 
(Ν=206) (1= Όχι έντονα, 5=Πάρα πολύ έντονα) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

1. Το να σκέφτομαι πώς θα είναι το μέλλον μου. 1 5 3,64 1,02 

2. Το να συνειδητοποιώ ότι οι σημερινές επιλογές μου 

διαμορφώνουν το μέλλον μου. 

1 5 4,02 0,90 

3. Το να προετοιμάζομαι για το μέλλον. 1 5 3,86 0,96 

4. Το να γνωρίζω τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές που πρέπει τελικά να κάνω. 

1 5 3,80 0,91 

5. Το να σχεδιάζω το πώς θα πετύχω τους στόχους μου. 1 5 3,95 0,89 

6. Το να ενδιαφέρομαι για τη σταδιοδρομία μου. 1 5 4,02 0,97 

Ενδιαφέρον για Σταδιοδρομία 1,00 5,00 3,88 0,78 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό δηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι έχουν αναπτύξει τις ικανότητές τους στο ερώτημα «Το να 

συνειδητοποιώ ότι οι σημερινές επιλογές μου διαμορφώνουν το μέλλον μου», όπου 

δηλώνουν, κατά μέσο όρο, πολύ έντονα  (Μ.Τ.=4,02, Τ.Α.=0,90), καθώς και στο 

ερώτημα «Το να ενδιαφέρομαι για τη σταδιοδρομία μου», όπου δηλώνουν, κατά μέσο 

όρο, επίσης πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,02, Τ.Α.=0,97). Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι έχουν αναπτύξει ελάχιστα λιγότερο από πολύ έντονα το 

Ενδιαφέρον για Σταδιοδρομία (Μ.Τ.=3,88, Τ.Α.=0,78). 
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3.2.3.2 Έλεγχος 

Ο Πίνακας 8 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες Ελέγχου. 

Πίνακας 8. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για τον Έλεγχο (Ν=206) (1= Όχι 
έντονα, 5=Πάρα πολύ έντονα) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

7. Το να διατηρώ την αισιοδοξία μου. 1 5 3,92 0,98 

8. Το να παίρνω αποφάσεις μόνος μου. 1 5 4,18 0,84 

9. Το να αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου. 1 5 4,59 0,66 

10. Το να εμμένω στα "πιστεύω" μου. 1 5 4,13 0,88 

11. Το να βασίζομαι στον εαυτό μου. 1 5 4,39 0,79 

12. Το να κάνω αυτό που είναι σωστό για μένα. 1 5 4,06 0,95 

Έλεγχος 1,50 5,00 4,21 0,62 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό δηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι έχουν αναπτύξει τις ικανότητές τους στο ερώτημα «Το να 

αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου», όπου δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ανάμεσα 

από πολύ έντονα και πάρα πολύ έντονα, με τάση προς πάρα πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,59, 

Τ.Α.=0,66), καθώς και στο ερώτημα «Το να βασίζομαι στον εαυτό μου», όπου 

δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ανάμεσα από πολύ έντονα και πάρα πολύ έντονα, με τάση 

προς πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,39, Τ.Α.=0,79). Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά 

μέσο όρο, ότι έχουν αναπτύξει πολύ με τάση προς πάρα πολύ έντονα ικανότητες 

Ελέγχου (Μ.Τ.=4,21, Τ.Α.=0,62). 
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3.2.3.3 Περιέργεια 

Ο Πίνακας 9 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για τη διάσταση της Περιέργειας. 

Πίνακας 9. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Περιέργεια (Ν=206) (1= Όχι 
έντονα, 5=Πάρα πολύ έντονα) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

13. Το να εξερευνώ το περιβάλλον μου. 1 5 3,97 0,85 

14. Το να αναζητώ ευκαιρίες για να εξελίξω την 

προσωπικότητά μου. 

1 5 4,13 0,87 

15. Το να διερευνώ σε βάθος τις επιλογές προτού πάρω 

αποφάσεις. 

2 5 4,12 0,79 

16. Το να διερευνώ διαφορετικούς τρόπους για να 

κάνω πράγματα. 

1 5 4,07 0,80 

17. Το να διερευνώ βαθιά ερωτήματα σχετικά με το 

μέλλον. 

1 5 3,73 0,95 

18. Το να με ενδιαφέρουν οι νέες ευκαιρίες. 1 5 4,02 0,91 

Περιέργεια 1,83 5,00 4,01 0,66 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό δηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι έχουν αναπτύξει τις ικανότητές τους στο ερώτημα «Το να αναζητώ 

ευκαιρίες για να εξελίξω την προσωπικότητά μου», όπου δηλώνουν, κατά μέσο όρο, λίγο 

περισσότερο από πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,13, Τ.Α.=0,87), καθώς και στο ερώτημα «Το 

να διερευνώ σε βάθος τις επιλογές προτού πάρω αποφάσεις», όπου δηλώνουν, κατά 

μέσο όρο, επίσης λίγο περισσότερο από πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,12, Τ.Α.=0,79). 

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι έχουν αναπτύξει πολύ 

έντονα ικανότητες Περιέργειας (Μ.Τ.=4,01, Τ.Α.=0,66). 
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3.2.3.4 Αυτοπεποίθηση 

Ο Πίνακας 10 αποτυπώνει τους περιγραφικούς δείκτες (μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή), τον δείκτη κεντρικής τάσης (Μέση Τιμή) και διασποράς (Τυπική Απόκλιση) των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την Αυτοπεποίθηση. 

Πίνακας 10. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Αυτοπεποίθηση (Ν=206) (1= 
Όχι έντονα, 5=Πάρα πολύ έντονα) 

Δηλώσεις Min Max M.T. T.A. 

19. Το να ολοκληρώνω επιτυχώς τις εργασίες μου. 2 5 4,34 0,74 

20. Το να αξιοποιώ τις δυνατότητές μου στο μέγιστο. 2 5 4,11 0,81 

21. Το να μαθαίνω νέες δεξιότητες. 2 5 4,11 0,78 

22. Το να κάνω τα πράγματα όσο καλύτερα μπορώ. 2 5 4,36 0,65 

23. Το πόσο έντονα έχεις αναπτύξει την ικανότητά 

σου. 

2 5 3,92 0,76 

24. Το να επιλύω προβλήματα. 2 5 4,19 0,73 

Αυτοπεποίθηση 2,00 5,00 4,17 0,58 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο βαθμό δηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι έχουν αναπτύξει τις ικανότητές τους στο ερώτημα «Το να κάνω τα 

πράγματα όσο καλύτερα μπορώ», όπου δηλώνουν, κατά μέσο όρο, περισσότερο από 

πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,36, Τ.Α.=0,65), καθώς και στο ερώτημα «Το να ολοκληρώνω 

επιτυχώς τις εργασίες μου», όπου δηλώνουν, κατά μέσο όρο, επίσης περισσότερο από 

πολύ έντονα (Μ.Τ.=4,34, Τ.Α.=0,74). Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά 

μέσο όρο, ότι έχουν αναπτύξει λίγο περισσότερο από πολύ έντονα τη διάσταση της 

Αυτοπεποίθησης (Μ.Τ.=4,17, Τ.Α.=0,58). 

3.2.3.5 Κλίμακες Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας 

Στον Πίνακα 11 και στο Σχήμα 12 οι μέσοι όροι των κλιμάκων της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών, τόσο για τη συνολική 

κλίμακα Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας όσο και για τις επιμέρους διαστάσεις 

της (Ενδιαφέρον για σταδιοδρομία, Έλεγχος, Περιέργεια, Αυτοπεποίθηση). 
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Πίνακας 11. Περιγραφικοί δείκτες, δείκτης κεντρικής τάσης και διασποράς για την Επαγγελματική 
Προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών (1= Όχι έντονα, 5=Πάρα πολύ έντονα) 

Κλίμακες/Υποκλίμακες Ν Min Max M.T. T.A. 

Ενδιαφέρον για σταδιοδρομία   206 1,00 5,00 3,88 0,78 

Έλεγχος 206 1,50 5,00 4,21 0,62 

Περιέργεια 206 1,83 5,00 4,01 0,66 

Αυτοπεποίθηση 206 2,00 5,00 4,17 0,58 

Συνολική Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 206 1,92 5,00 4,07 0,55 

 

 

Σχήμα 12. Μέσες Τιμές και 95% Δ.Ε. για την Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών και τις 
διαστάσεις της 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, ότι 

έχουν αναπτύξει ικανότητες συνολικής Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας σε πολύ 

έντονο βαθμό (Μ.Τ.=4,07, Τ.Α.=0,55), με ελάχιστη τιμή 1,92 και μέγιστη 5,00 σε 

5βαθμη κλίμακα Likert. 

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας, 

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, κατά μέσο όρο, πολύ με 

τάση προς πάρα πολύ έντονα αναπτυγμένες ικανότητες Ελέγχου (Μ.Τ.=4,21, 

Τ.Α.=0,62) και ικανότητες Αυτοπεποίθησης (Μ.Τ.=4,17, Τ.Α.=0,58). Πολύ έντονα 

έχουν αναπτύξει ικανότητες Περιέργειας (Μ.Τ.=4,01, Τ.Α.=0,66) ενώ το Ενδιαφέρον 

για Σταδιοδρομία είναι αναπτυγμένο ελάχιστα λιγότερο από πολύ έντονα (Μ.Τ.=3,88, 

Τ.Α.=0,78). 

Στο Σχήμα 13 παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών της συνολικής κλίμακας 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών. 

 

Σχήμα 13. Ιστόγραμμα Κατανομής Τιμών συνολικής Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών 
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3.2.3.6 Έλεγχος κανονικότητας κατανομών 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι έλεγχοι κανονικότητας κατανομών των 

μεταβλητών της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας. 

Πίνακας 12. Έλεγχοι Κανονικότητας Κατανομών μεταβλητών για την Αυτοαποτελεσματικότητα και την 
Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 

 Kolmogorov-Smirnov 

(B.E.=206) 

Shapiro-Wilk 

(B.E.=206) 

Κλίμακες 

Στατ. 

Κριτήριο p 

Στατ. 

Κριτήριο p 

Κινητοποίηση μαθητών 0,115 0,009 0,933 <0,001 

Διδακτική Στρατηγική  0,116 0,007 0,947 <0,001 

Διαχείριση τάξης 0,102 0,027 0,972 <0,001 

Συνολική Κλίμακα 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

0,076 0,186 0,963 <0,001 

Ενδιαφέρον για σταδιοδρομία   0,133 0,001 0,946 <0,001 

Έλεγχος 0,102 0,028 0,922 <0,001 

Περιέργεια 0,119 0,006 0,934 <0,001 

Αυτοπεποίθηση 0,089 0,077 0,946 <0,001 

Συνολική Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

0,092 0,060 0,959 <0,001 

 

Και οι δύο έλεγχοι (Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk) δίνουν στατιστικά 

σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή για αρκετές μεταβλητές της 

Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας, εκτός από 

τις μεταβλητές Συνολική Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας [D(206)=0,076, 
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p=0,186], Αυτοπεποίθηση [D(206)=0,089, p=0,077] και Συνολική Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα [D(206)=0,092, p=0,060], οι οποίες σχηματίζουν κανονική 

κατανομή. Εντούτοις, η τιμή του κριτηρίου Shapiro-Wilk για όλες τις μεταβλητές είναι 

πολύ υψηλή, κοντά στο 1,00. Ακόμη, επειδή τα δύο αυτά τεστ έχουν μεγάλη 

ευαισθησία στην παραμικρή απόκλιση από την κανονικότητα, υπολογίστηκαν η 

λοξότητα και η κύρτωση για καθεμιά από τις μεταβλητές (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13. Λοξότητα και Κύρτωση μεταβλητών για την Αυτοαποτελεσματικότητα και την Επαγγελματική 
Προσαρμοστικότητα 

Κλίμακες Λοξότητα Κύρτωση 

Κινητοποίηση μαθητών -1,185 4,868 

Διδακτική Στρατηγική  -0,919 1,898 

Διαχείριση τάξης -0,590 0,478 

Συνολική Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας -0,835 2,288 

Ενδιαφέρον για σταδιοδρομία   -0,832 0,846 

Έλεγχος -1,054 1,923 

Περιέργεια -0,882 1,419 

Αυτοπεποίθηση -0,735 0,898 

Συνολική Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα -0,764 1,396 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λοξότητα κάθε μεταβλητής είναι χαμηλή κατά 

απόλυτη τιμή (<1,5) (Chen & Zhu, 2001)και ότι η τιμή του κριτηρίου Shapiro-Wilk για 

όλες τις μεταβλητές είναι πολύ υψηλή (W>0,9), μπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι 

μεταβλητές έχουν κατά προσέγγιση κανονική κατανομή. 
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3.3 Επαγωγική Ανάλυση 

3.3.1 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς το Φύλο 

Για τη διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης της Αυτοαποτελεσματικότητας και 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς το φύλο πραγματοποιήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται 

στον Πίνακα 14. 

Πίνακας 14. Έλεγχοι διαφοράς μέσων τιμών της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς το φύλο 

Κλίμακα Φύλο Ν Μ.Τ. Τ.Α. t p-

value 

Αυτοαποτελεσματικότητα Άνδρας 49 7,35 1,03 1,242 0,216 

Γυναίκα 157 7,18 0,77   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Άνδρας 49 4,11 0,49 0,634 0,527 

Γυναίκα 157 4,05 0,57   

*p<0,05 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες, όσον αφορά την Αυτοαποτελεσματικότητα [t(204)=1,242, p=0,216] ή 

την Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα [t(204)=0,634, p=0,527]. 

 

3.3.2 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς την Ηλικία 

Για να εξεταστούν πιθανές διαφορές της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς την ηλικία πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way ANOVA) (Πίνακας 15). 
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Πίνακας 15. Διαφορά μέσων όρων της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ανάλογα με την ηλικία 

Κλίμακα Ηλικία Ν Μ.Τ. Τ.Α. F p 

Αυτοαποτελεσματικότητα 22 - 30 33 6,78 0,99 4,577 0,004** 

31 - 40 28 7,28 0,91   

41 - 50 78 7,21 0,80   

51 και άνω 67 7,43 0,71   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

22 - 30 33 4,12 0,51 0,260 0,854 

31 - 40 28 4,05 0,67   

41 - 50 78 4,03 0,59   

51 και άνω 67 4,09 0,48   

**p<0,01 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών 

κατηγοριών και της συνολικής κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας [F(3, 202)=4,577, 

p=0,004]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος (post-hoc test) με το κριτήριο LSD έδειξε ότι όσοι 

εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 22-30 ετών εμφάνιζαν χαμηλότερη 

επίπεδα Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με όσους είναι 31-40 ετών (22-30: 

M.T.=6,78, T.A.=0,99 έναντι 31-40: Μ.Τ.=7,28, Τ.Α.=0,91, p=0,020), σε σχέση με 

όσους είναι 41-50 ετών (22-30: M.T.=6,78, T.A.=0,99 έναντι 41-50: Μ.Τ.=7,21, 

Τ.Α.=0,80, p=0,013) και σε σχέση με όσους είναι 51 ετών και άνω (22-30: M.T.=6,78, 

T.A.=0,99 έναντι 51 ετών και άνω: Μ.Τ.=7,43, Τ.Α.=0,71, p<0,001). 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ανάλογα με την ηλικία [F(3, 202)=0,260, 

p=0,854]. 
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3.3.3 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς την Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Για να εξεταστούν πιθανές διαφορές της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way ANOVA) 

(Πίνακας 16). 

Πίνακας 16. Διαφορά μέσων όρων της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

Κλίμακα Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. F p 

Αυτοαποτελεσματικότητα Έγγαμος 133 7,33 0,75 3,587 0,015* 

Άγαμος 60 6,94 0,97   

Διαζευγμένος 10 7,38 0,83   

Συμβίωση 3 7,75 0,85   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Έγγαμος 133 4,07 0,50 0,696 0,556 

Άγαμος 60 4,03 0,66   

Διαζευγμένος 10 4,28 0,52   

Συμβίωση 3 4,24 0,87   

*p<0,05 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της οικογενειακής 

κτάσταση και της συνολικής κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας [F(3, 202)=3,587, 

p=0,015]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος (post-hoc test) με το κριτήριο LSD έδειξε ότι όσοι 

εκπαιδευτικοί είναι έγγαμοι εμφάνιζαν υψηλότερο βαθμό Αυτοαποτελεσματικότητας 

σε σχέση με όσους είναι άγαμοι (Έγγαμοι: M.T.=7,33, T.A.=0,75 έναντι Άγαμοι: 

Μ.Τ.=6,94, Τ.Α.=0,97, p=0,003). 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση [F(3, 

202)=0,696, p=0,556]. 
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3.3.4 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τα Χρόνια 

Προϋπηρεσίας στην Εκπαίδευση 

Για να εξεταστούν πιθανές διαφορές της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way 

ANOVA) (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Διαφορά μέσων όρων της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

Κλίμακα Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. F p 

Αυτοαποτελεσματικότητα 1 - 5 36 6,79 0,83 4,030 0,004** 

6 - 12 28 7,25 1,02   

13 - 20 80 7,21 0,86   

21 - 26 34 7,45 0,62   

27 και άνω 28 7,51 0,67   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

1 - 5 36 4,09 0,62 0,886 0,473 

6 - 12 28 4,07 0,55   

13 - 20 80 3,98 0,60   

21 - 26 34 4,16 0,48   

27 και άνω 28 4,15 0,41   

**p<0,01 

 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας και της συνολικής κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας [F(4, 

201)=4,030, p=0,004]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος (post-hoc test) με το κριτήριο LSD 

έδειξε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 1-5 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

εμφάνιζαν χαμηλότερο βαθμό Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με όσους έχουν 6-
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12 χρόνια προϋπηρεσίας (1-5: M.T.=6,79, T.A.=0,83 έναντι 6-12: Μ.Τ.=7,25, 

Τ.Α.=1,02, p=0,028), σε σχέση με όσους έχουν 13-20 χρόνια (1-5: M.T.=6,79, 

T.A.=0,83 έναντι 13-20: Μ.Τ.=7,21, Τ.Α.=0,86, p=0,012), σε σχέση με όσους έχουν 

21-26 χρόνια (1-5: M.T.=6,79, T.A.=0,83 έναντι 21-26: Μ.Τ.=7,45, Τ.Α.=0,62, 

p=0,001) και σε σχέση με όσους έχουν 27 και άνω χρόνια προϋπηρεσίας (1-5: 

M.T.=6,79, T.A.=0,83 έναντι 27 και άνω: Μ.Τ.=7,51, Τ.Α.=0,67, p=0,001). 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση [F(4, 201)=0,886, p=0,473]. 

 

3.3.5 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη Σχέση Εργασίας 

Για τη διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης της Αυτοαποτελεσματικότητας και 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη σχέση εργασίας 

πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18. Έλεγχοι διαφοράς μέσων τιμών της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς τη σχέση εργασίας 

Κλίμακα Σχέση 

Εργασίας 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. t p-

value 

Αυτοαποτελεσματικότητα Μόνιμος 148 7,30 0,84 2,021 0,045* 

Αναπληρωτής/ 

Ωρομίσθιος 

58 7,03 0,82   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Μόνιμος 148 4,05 0,56 -

0,628 

0,531 

Αναπληρωτής/ 

Ωρομίσθιος 

58 4,11 0,55   

*p<0,05 
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Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Αυτοαποτελεσματικότητας, όσον αφορά τη σχέση εργασίας [t(204)=2,021, p=0,045]. 

Πιο συγκεκριμένα, όσοι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Μ.Τ.=7,30, Τ.Α.=0,84) σε σχέση με όσους εργάζονται ως 

αναπληρωτές/ωρομίσθιοι (Μ.Τ.=7,03, Τ.Α.=0,82). 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη σχέση εργασίας [t(204)=-0,628, 

p=0,531]. 

 

3.3.6 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας ως προς τη Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Για τη διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης της Αυτοαποτελεσματικότητας και 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον Πίνακα 19. 

Πίνακας 19. Έλεγχοι διαφοράς μέσων τιμών της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

Κλίμακα Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. t p-

value 

Αυτοαποτελεσματικότητα Πρωτοβάθμια 91 7,22 0,82 0,043 0,966 

Δευτεροβάθμια 115 7,22 0,86   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Πρωτοβάθμια 91 4,00 0,60 -

1,584 

0,115 

Δευτεροβάθμια 115 4,12 0,51   

*p<0,05 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης για την Αυτοαποτελεσματικότητα [t(204)=0,043, p=0,966] ή την 

Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα [t(204)=-1,584, p=0,115]. 
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3.3.7 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τις ανώτερες 

επιπλέον σπουδές 

Για να εξεταστούν πιθανές διαφορές της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τις ανώτερες επιπλέον σπουδές, πέραν 

του βασικού πτυχίου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(one-way ANOVA) (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20. Διαφορά μέσων όρων της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς τις ανώτερες επιπλέον σπουδές 

Κλίμακα Ανώτερες 

επιπλέον σπουδές 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. F p 

Αυτοαποτελεσματικότητα Επιμόρφωση 

7μηνη ή 9μηνη 

41 7,31 0,94 0,785 0,536 

Άλλο πτυχίο 15 7,22 0,48   

Μεταπτυχιακό 83 7,24 0,91   

Διδακτορικό 7 7,61 0,59   

Κανένα από τα 

παραπάνω 

60 7,10 0,78   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Επιμόρφωση 

7μηνη ή 9μηνη 

41 3,96 0,47 4,372 0,002** 

Άλλο πτυχίο 15 4,08 0,43   

Μεταπτυχιακό 83 4,24 0,55   

Διδακτορικό 7 4,15 0,58   

Κανένα από τα 

παραπάνω 

60 3,89 0,58   

**p<0,01 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ανώτερων 

επιπλέον σπουδών και της συνολικής Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας [F(4, 

201)=4,372, p=0,002]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος (post-hoc test) με το κριτήριο LSD 

έδειξε ότι όσοι εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εμφάνιζαν 

υψηλότερο βαθμό Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας σε σχέση με όσους έχουν 
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παρακολουθήσει 7μηνη/9μηνη επιμόρφωση (Μεταπτυχιακό: M.T.=4,24, T.A.=0,55 

έναντι Επιμόρφωση: Μ.Τ.=3,96, Τ.Α.=0,47, p=0,005) και σε σχέση με όσους δεν έχουν 

άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (Μεταπτυχιακό: M.T.=4,24, T.A.=0,55 

έναντι Χωρίς επιπλέον σπουδές: Μ.Τ.=3,89, Τ.Α.=0,58, p<0,001). 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τις ανώτερες επιπλέον σπουδές [F(4, 201)=0,785, 

p=0,536]. 

3.3.8 Διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη συμμετοχή σε 

καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Για τη διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης της Αυτοαποτελεσματικότητας και 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test 

για ανεξάρτητα δείγματα (Πίνακας 21). 

Πίνακας 21. Έλεγχοι διαφοράς μέσων τιμών της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής 
Προσαρμοστικότητας ως προς τη συμμετοχή σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Κλίμακα Συμμετοχή σε 

καινοτόμο 

εκπ/κό 

πρόγραμμα 

Ν Μ.Τ. Τ.Α. t p-value 

Αυτοαποτελεσματικότητα Όχι 102 7,08 0,94 -2,331 0,021* 

Ναι 104 7,36 0,72   

Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα 

Όχι 102 3,97 0,60 -2,510 0,013* 

Ναι 104 4,16 0,49   

*p<0,05 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της Αυτοαποτελεσματικότητας 

ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

[t(188,772)=-2,331, p=0,021]. Πιο συγκεκριμένα, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 

συμμετάσχει σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό 
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Αυτοαποτελεσματικότητας (Μ.Τ.=7,36, Τ.Α.=0,72) σε σχέση με όσους δεν έχουν 

συμμετάσχει (Μ.Τ.=7,08, Τ.Α.=0,94). 

Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα [t(204)=-2,510, p=0,013]. Πιο συγκεκριμένα, όσοι 

εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφάνισαν 

μεγαλύτερο βαθμό Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (Μ.Τ.=4,16, Τ.Α.=0,49) σε 

σχέση με όσους δεν έχουν συμμετάσχει (Μ.Τ.=3,97, Τ.Α.=0,60). 

3.3.9 Συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας με την 

επαγγελματική προσαρμοστικότητα 

Για τη διερεύνηση πιθανής σχέσης μεταξύ της Αυτοαποτελεσματικότητας και 

της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας εφαρμόστηκε έλεγχος με το συντελεστή 

συσχέτισης Pearson’s (r) (Πίνακας 22). 

Πίνακας 22. Συσχέτιση Αυτοποτελεσματικότητας με την Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 

Κλίμακα 

Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 

r p-value 

Αυτοαποτελεσματικότητα 0,515 <0,001*** 

***p<0,001 

Από τον στατιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση, μέτριας ισχύος, μεταξύ της Αυτοαποτελεσματικότητας και της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (r=0,515, p<0,001). Πιο συγκεκριμένα, όσο 

αυξάνεται η Αυτοαποτελεσματικότητα τόσο αυξάνεται και η Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών. 
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Το διάγραμμα σκέδασης (Σχήμα 14) επιβεβαιώνει την μέτρια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της Αυτοαποτελεσματικότητας και της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας. 

 

4. Συζήτηση 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι συνεχείς και απρόβλεπτες κοινωνικές, 

δημογραφικές αλλαγές και η διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος αναδιαμορφώνουν το 

εργασιακό περιβάλλον και σαφώς και τον τομέα της εκπαίδευσης. Αντί όμως να 

εκφράζουμε επιφυλακτικότητα ή και φοβίες μπροστά στις σύγχρονες ανακατατάξεις, 

θα ήταν προτιμότερο να «ανοίξουμε» τους ορίζοντές μας και να κάνουμε κρίσιμα 

βήματα-επενδύσεις για το μέλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το ανθρώπινο κεφάλαιο 

είναι το πιο σημαντικό όλων. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που συνδιαμορφώνουν 

με το λειτούργημά τους το μέλλον των εκπαιδευομένων τους και της παγκόσμιας 

κοινωνίας, απαιτείται να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση, την ψυχολογία της 

βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία δίνει έμφαση στη θετική 

προσέγγιση, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την ευημερία, την αλλαγή, την πρόβλεψη, την 

ευελιξία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων (Argyropoulou, Mouratoglou, 

Mikedaki, & Charokopaki, 2020). Η έμφαση σε μια «βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη 



107 
 

είναι μονόδρομος καθώς συνδυάζει την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης 

σταδιοδρομίας με ένα σύνολο προσωπικών πόρων και δυνάμεων (Argyropoulou, 

Mouratoglou, Mikedaki, & Charokopaki, 2020). Η αξιοποίηση της θα συμβάλει στη 

βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη κάθε ατόμου-πόσο μάλλον του εκπαιδευτικού-

διευκολύνοντας την άνθηση των ταλέντων του, όχι μόνο σε ενδοπροσωπικό επίπεδο, 

αλλά και σε διαπροσωπικό, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ποιότητα της 

προσωπικής του ζωής, την ευημερία του περιβάλλοντος που διαβιώνει, αλλά και την 

ευημερία των διαφορετικών περιβαλλόντων και πλαισίων (προσωπικό, κοινωνικό, 

οργανωτικό, φυσικό) (Di Fabio, 2018). Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα πλέον πρέπει 

να αναρωτηθεί: «Σε ποιες δραστηριότητες μπορώ να εμπλακώ, προκειμένου να 

διαμορφώσω μια ενεργό ζωή που θα συμβάλει στην ανθρώπινη, δίκαιη και βιώσιμη 

παγκόσμια ανάπτυξη;» (Guichard, 2018). 

Οι δεξιότητες, λοιπόν, που μπορούν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν 

ενθαρρύνοντας την βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά και 

των μαθητών σε διαφορετικά πλαίσια είναι μεταξύ άλλων η αυτοαποτελεσματικότητα 

και η επαγγελματική προσαρμοστικότητα και κυρίως μέσω της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας. 

 Η αυτοαποτελεσματικότητα γενικά αφορά τις  υποκειμενικές εκτιμήσεις που 

κάνει το άτομο για την ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί με επιτυχία  σχέδια 

δράσης, τα οποία αποδεικνύονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

καταστάσεων (Bandura, 1997). Ειδικά η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

περιγράφει «την πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να επηρεάσουν το πόσο 

καλά μαθαίνουν οι μαθητές, ακόμη και αυτοί που μπορεί να είναι ’δύσκολοι’ ή χωρίς 

κίνητρα» (Guskey & Passaro, 1994; Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998). Οι  

Skaalvik και Skaalvik (2007) προσθέτουν «πως πρόκειται για την εμπιστοσύνη που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να 

πραγματοποιούν δράσεις απαραίτητες για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

στόχων». Πρόκειται «για μια σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει τους μαθητές ως 

προς τα κίνητρα, τον σχολικό οργανισμό και τη μάθηση στο σύνολό της» (Schunk & 

DiBenedetto, 2016). 

Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα για την αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών  ως προς την  Κινητοποίηση των μαθητών κατά μέσο όρο δηλώνουν ότι 
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είναι αποτελεσματικοί σε μεγάλο βαθμό ενώ στη Διδακτική στρατηγική είναι ανάμεσα 

στο μεγάλος προς αρκετά μεγάλος βαθμός,  με τάση προς αρκετά μεγάλος. Τέλος, στη 

Διαχείριση της τάξης δηλώνουν αποτελεσματικοί σε μεγάλο βαθμό και ο συνολικός 

βαθμός είναι μεγάλος. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα γενικά είναι μια 

πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου 

να διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής του ζωής (Αργυροπούλου, 2013). Ειδικότερα η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών αφορά την ικανότητα τους να προσαρμόζουν τη 

σκέψη, τις ενέργειες και τα συναισθήματα τους σε μεταβαλλόμενες, νέες ή αβέβαιες 

καταστάσεις (Martin, Nejad, Colmar, & Liem, 2012). 

Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα ως προς τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πολύ με τάση προς πάρα πολύ έντονα 

αναπτυγμένες δεξιότητες Ελέγχου και ικανότητες Αυτοπεποίθησης, ενώ πολύ έντονα τις 

ικανότητες Περιέργειας και λιγότερο από πολύ έντονα το Ενδιαφέρον για τη 

σταδιοδρομία. Συνολικά δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει τις ικανότητες 

προσαρμοστικότητας  σε πολύ έντονο βαθμό. 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τη σημασία των δύο 

δεξιοτήτων, της αυτοαποτελεσματικότητας και της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά σε 

καινοτόμα προγράμματα και σχολικές δράσεις επενδύοντας στη βιώσιμη 

επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων και κατ’ επέκταση και των μαθητών τους. 

Σχετικά με τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της Κλίμακας 

Αυτοαποτελεσματικότητας των Εκπαιδευτικών και της Κλίμακας Επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας, η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων κρίνεται αρκετά ως πολύ 

ικανοποιητική (0,89 και 0,94 αντίστοιχα), καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας οι τιμές του δείκτη Cronbach’s alpha μεγαλύτερες του 0,6 

θεωρούνται γενικά αποδεκτές (Tavakol & Dennick, 2011)(βλ. αναλυτικά 3.1). 

Συνεπώς, τα ευρήματα επιβεβαίωσαν  ότι πρόκειται για 2 αξιόπιστες κλίμακες 

μέτρησης των δύο δεξιοτήτων  αξιοποιήσιμες στην Επαγγελματική συμβουλευτική για 

τη διερεύνηση  και αξιολόγησή τους από τους επαγγελματικούς συμβούλους. 
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Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σχέσης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας με ανεξάρτητες μεταβλητές που σκιαγραφούν το κοινωνικο-

δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, σχέση εργασίας, βαθμίδα εκπαίδευσης, 

ειδικότητα, επιπλέον σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, συμμετοχή σε καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και καταγραφή του). Επίσης διερευνήθηκε η μεταξύ τους 

σχέση. 

Σχετικά με τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές και συγκεκριμένα ως προς 

το φύλο των εκπαιδευτικών δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, όσον αφορά την Αυτοαποτελεσματικότητα ή την 

Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα παρόλο που το δείγμα ήταν 157 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί και 49 άνδρες. Ίσως –αν συνδυαστεί με την ηλικία του δείγματος ( οι 

περισσότεροι ήταν πάνω από 40 έτη) να δείχνει σταδιακή υποχώρηση των 

στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων τουλάχιστον στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών και της συνολικής κλίμακας 

Αυτοαποτελεσματικότητας  και μάλιστα όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία 22-30 ετών εμφάνιζαν χαμηλότερη επίπεδα Αυτοαποτελεσματικότητας σε 

σχέση με όσους είναι 31 και πάνω ετών ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ανάλογα με την 

ηλικία. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ της οικογενειακής κατάσταση και της συνολικής κλίμακας 

Αυτοαποτελεσματικότητας και μάλιστα όσοι εκπαιδευτικοί είναι έγγαμοι εμφάνιζαν 

υψηλότερο βαθμό Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με όσους είναι άγαμοι. Δεν 

διαπιστώθηκε, όμως, κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 

Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Ως 

προς τα έτη προϋπηρεσίας διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των ετών προϋπηρεσίας και της συνολικής κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας καθώς 

όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 1-5 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση εμφάνιζαν 

χαμηλότερο βαθμό Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με όσους έχουν  πάνω από 6 

χρόνια προϋπηρεσίας ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση της Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας ως προς τα χρόνια 
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προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Ως προς τη σχέση εργασίας διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας και πιο συγκεκριμένα, όσοι 

εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι, εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό Αυτοαποτελεσματικότητας 

σε σχέση με όσους εργάζονται ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι ενδεχομένως γιατί οι 

μόνιμοι δεν βιώνουν το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας. Δεν διαπιστώθηκε  

όμως κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας ως προς τη σχέση εργασίας. Ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

(Α΄/θμια κ Β΄/θμια) και εδώ δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση για την Αυτοαποτελεσματικότητα την Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα. Διαπιστώθηκε όμως, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ των ανώτερων επιπλέον σπουδών και της συνολικής Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας καθώς όσοι εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών εμφάνιζαν υψηλότερο βαθμό Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας σε 

σχέση με όσους έχουν παρακολουθήσει 7μηνη/9μηνη επιμόρφωση και σε σχέση με 

όσους δεν έχουν άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου. Αυτό δείχνει ότι 

προφανώς οι   νέες μαθησιακές εμπειρίες και η απόκτηση μεταπτυχιακών προσόντων 

κάνουν πιο προσαρμοστικούς τους εκπαιδευτικούς. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, το 

45% περίπου του δείγματος έχουν ήδη κάνει ανώτερες σπουδές. Δεν διαπιστώθηκε 

όμως, κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της Αυτοαποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών ως προς τον παραπάνω παράγοντα. 

Διαπιστώθηκε όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά της 

Αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει 

σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό 

Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με όσους δεν έχουν συμμετάσχει. Επίσης, 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει 

σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας σε σχέση με όσους δεν έχουν συμμετάσχει. Τα ευρήματα αυτά 

απαντούν στα  ερευνητικά ερωτήματα και ενδεχομένως να αξιοποιηθούν μελλοντικά 

ως βασικό επιχείρημα για την ενίσχυση και επέκταση των εκπαιδευτικών καινοτομιών σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
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προγράμματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση 

των 2 δεξιοτήτων που μαζί με την καινοτομία και τον εθελοντισμό ως στάση ζωής θα 

επιδράσουν θετικά και στους εκπαιδευόμενούς τους. 

Σχετικά με τη συσχέτιση της Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών με 

την Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα από τον στατιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση, μέτριας ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, όσο 

αυξάνεται η Αυτοαποτελεσματικότητα τόσο αυξάνεται και η Επαγγελματική 

Προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό καθώς 

αναδεικνύει τη σημασία της αίσθησης της προσωπικής επάρκειας του εκπαιδευτικού 

για τον εαυτό του και την ετοιμότητά του να διαχειριστεί απρόβλεπτες καταστάσεις και 

μεταβάσεις στην επαγγελματική του πορεία. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα 

αντίστοιχα της έρευνας των McLennan et al. (2017) σύμφωνα με τα οποία η 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προβλέπει άμεσα την αισιοδοξία της 

σταδιοδρομίας τους και λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στην  επίδραση 

της προσαρμοστικότητας στην αισιοδοξία της σταδιοδρομίας. Και οι τρεις δεξιότητες 

μπορούν μέσω μαθησιακών εμπειριών-π.χ. καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων- να προωθηθούν. Σαφώς αυτό «το γεγονός υποστηρίζει την ανάπτυξη 

προγραμμάτων κατάρτισης και τη διαμόρφωση συμβουλευτικών παρεμβάσεων» –σε 

εκπαιδευτικούς- «με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας» (Sidiropoulou-Dimakakou, Argyropoulou, Drosos, Kaliris, & 

Mikedaki, 2015). Πιο πρόσφατη μάλιστα έρευνα το 2020 από την Collie et al. έδειξε 

ότι όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, είχαν και υψηλές 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, ενώ η παρούσα  έρευνα επιβεβαίωσε την 

αλληλεπίδρασή τους στην παρούσα χρονική φάση, καθώς όσο αυξάνεται η 

Αυτοαποτελεσματικότητα  τόσο αυξάνεται και η Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα  

των εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως πρόκειται για θετική  συσχέτιση ενώ η ύπαρξη 

αιτιώδους σχέσης  ίσως επιβεβαιωθεί από επόμενες νεότερες έρευνες σε 

εκπαιδευτικούς της Ελλάδας ή και της Κύπρου. 

5. Περιορισμοί έρευνας 

Η έρευνα αφορούσε ένα ικανοποιητικό δείγμα εκπαιδευτικών(Ν=206) , αλλά 

διεξήχθη σε χρονική φάση γενικής απαγόρευσης (Lockdown), γεγονός που δεν 
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επέτρεψε την δια ζώσης προσέγγιση των εκπαιδευτικών μονάδων, ειδικά της 

Θεσσαλίας, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός που αφορούσε ενημέρωση και διανομή 

και έντυπων ερωτηματολογίων (ίσως αυτό να προσέλκυε και εκπαιδευτικούς που δεν 

ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων). 

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα διεξαγωγής 

της έρευνας έκαναν τηλεκπαίδευση (τα Δημοτικά & τα Γυμνάσια  μία εβδομάδα πριν 

την έρευνα έκαναν δια ζώσης), γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας και την επαγγελματική προσαρμοστικότητα. Υπάρχει 

βέβαια μια πρώτη συσχέτιση και παρουσίαση ερευνών κατά την τηλεκπαίδευση 

(βλ.2.2.3 &3.2.1), απομένει η συνέχεια, όταν τελειώσει η πανδημία και εξαχθούν πιο 

εξειδικευμένα συμπεράσματα από νέες έρευνες. Ήδη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας για τις επιπτώσεις στους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς της απομάκρυνσης από τη δια ζώσης διδασκαλία και την 

εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης με συνέργεια μάλιστα ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων. 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε ήταν ότι για τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας 

δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα ειδικά για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα 

των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, οπότε έγινε συσχέτιση με 

έρευνες σε εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, αλλά πολύ πρόσφατες. 

Όσο για τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, προέκυψαν 

ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, καθώς διερευνήθηκε σε πρώτη φάση η 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών -νέος τομέας πρόσφορος για έρευνα και στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο- ενώ αναδείχτηκε η σημασία της εκπαιδευτικής καινοτομίας, 

η οποία λειτουργεί ως παράγοντας καλλιέργειας και ενίσχυσης δύο εξαιρετικά πολύτιμων 

-για τον 21ο αι.- δεξιοτήτων, της αυτοαποτελεσματικότητας και της επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εθελοντικά συμμετέχουν σε 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Απαιτείται, βέβαια, περαιτέρω έρευνα με νέες 

ψυχομετρικές κατασκευές πιο εξειδικευμένες για τους εκπαιδευτικούς για πιο 

λειτουργικές και πρακτικά αξιοποιήσιμες αξιολογήσεις. 
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6. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη «Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην 

Ευρώπη: Πρακτικές, Αντιλήψεις και Πολιτικές» (Δίκτυο Ευρυδίκη, 2017) αναλύει τη 

σχέση ανάμεσα στις πολιτικές που ρυθμίζουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και τις 

στάσεις, πρακτικές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτή καθίσταται  

σαφές- μεταξύ άλλων- ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη για επαγγελματική 

ανάπτυξη κυρίως σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και λιγότερο στο γνωστικό 

αντικείμενο. Γι’ αυτό η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) βρίσκεται στο 

επίκεντρο της στρατηγικής της Ε.Ε για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Εξίσου όμως σημαντικές αναδεικνύονται και οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, 

όπως ορίζει η Ε.Ε (2002) οι οποίες εφόσον ενισχυθούν θα συμβάλλουν στον 

μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Μεταξύ των δεξιοτήτων αυτών που αφορούν στους 

εκπαιδευτικούς κυρίαρχη θέση έχουν η αυτοαποτελεσματικότητα και η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα  και ειδικά μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας. Νέες έρευνες θα 

μπορούσαν να εστιάσουν σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης- και της τριτοβάθμιας- και να αξιοποιήσουν τόσο ποσοτικές (έντυπα και 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια) όσο και ποιοτικές προσεγγίσεις (πχ συνεντεύξεις, 

αφήγηση ιστοριών) και να ισχυροποιηθεί η στενή αλληλεπίδραση  των δύο soft skills 

με την εκπαιδευτική καινοτομία. 

Η καινοτομία «επιβίωσε» και σύμφωνα με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, 

Τιερί Μπρετόν «είναι  σημαντικότερη από ποτέ και βρίσκεται στο επίκεντρο των 

προσπαθειών μας να νικήσουμε την πανδημία του κοροναϊού» (2020). Η εκπαιδευτική 

καινοτομία ήταν παρούσα ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα σχολεία όλης 

της χώρας : στο 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου με το Erasmus+ «SOS SCHOOLS» (3/2021), 

στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καρδίτσας με το HORIZON 2020 «PHERECLOS», 

στο 1ο Γυμνάσιο Σοφάδων με «Eureka» και «Ξένες γλώσσες: ναι!» (2020), στο 20ο 

νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το eTwinning 2021 «TreeHugger’s:1,2,3 Tree..Hug the 

Trees with me», στο 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων 

για το σχολικό εκφοβισμό (6/3/2021), στο 2ο Γυμνάσιο Σάμου με το ηλεκτρονικό 

μπαστούνι-ηλεκτρονικό βοήθημα για τυφλούς, το Ultimate Stick 2019 στα πλαίσια του 

«Aegean Robotics Competition»… 
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Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι το «διαβατήριο» για τη νέα 

κανονικότητα,  τη νέα πραγματικότητα (εκπαιδευτική και εργασιακή) και η παρούσα 

εργασία τα συνδέει με δύο πολύτιμα soft skills που κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

αναπτύσσει ή να ενισχύει  μέσω αυτών των καινοτομιών, αναβαθμίζοντας έτσι δια βίου 

τις δεξιότητες του για να είναι αποτελεσματικός στο σύνθετο ρόλο του και να 

«διαμορφώσει» αντίστοιχα τους εκπαιδευόμενούς τους. Κι όλα αυτά με εθελούσια 

συμμετοχή, γιατί η κρίση άνευ προηγουμένου είναι και ανθρωπιστική…και ο 

εθελοντισμός είναι μονόδρομος! Η παιδεία μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Τα παιδιά 

μπορούν, αρκεί να τους δείξουν οι εκπαιδευτικοί το δρόμο… Η ιστορία μπορεί να 

ξαναγραφεί … 

Ο εκπαιδευτικός, όπως κι ένας επαγγελματικός σύμβουλος, μπορεί να 

λειτουργήσει όπως ένας οδηγός στο βουνό που καθοδηγεί τους ταξιδιώτες να φτάσουν 

στο πέρασμα και μετά τους αφήνει να ανέβουν στην κορυφή μόνοι τους, αφού όμως 

προηγουμένως τους έχει δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να φέρουν εις πέρας 

το υπόλοιπο της διαδρομής (Nathan & Hill, 2006). Έτσι ο εκπαιδευτικός με υψηλές 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και δεξιότητες επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας θα αφήσει τους μαθητές του εξοπλισμένους με δεξιότητες και 

εμπιστοσύνη στη δυνατότητά τους να υλοποιήσουν τα σχέδια δράσης τους μόνοι τους 

και τώρα και στο μέλλον! 

 

Η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Και στην αλλαγή 

βρίσκουμε το σκοπό.  

Ηράκλειτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγια 

Αυτοαποτελεσματικότητα και επαγγελματική προσαρμοστικότητα εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εθελούσια συμμετοχή τους σε 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1 Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

2. Ηλικία 

 22- 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 και άνω 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 Έγγαμος 

 Άγαμος 

 Διαζευγμένος 

 Συμβίωση 

4. Χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

 1 - 5 

 6 - 12 

 13 - 20 

 21 – 26 

 27 και πάνω 

5. Σχέση εργασίας 

 Μόνιμος 

 Αναπληρωτής/Ωρομίσθιος 

6. Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε 

 Πρωτοβάθμια 

 Δευτεροβάθμια 

7.  Ειδικότητα ΤΕ ή ΠΕ 
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8. Άλλες σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου 

 Επιμόρφωση 7μηνη ή 9μηνη 

 Άλλο πτυχίο 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Κανένα από τα παραπάνω 

9. Συμμετοχή σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 Όχι 

 Ναι 

10. Αν συμμετείχατε σε κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα, επιλέξτε σε ποιο 

 Αγωγή σταδιοδρομίας 

 Αγώνες επιχειρηματολογίας/λόγου/ρητορικής 

 ERASMUS 

 Εκπαιδευτική ρομποτική 

 Αγωγή υγείας 

 Καλλιτεχνικοί αγώνες 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Άλλος ……………………………………………. 

 

Β. Ερωτηματολόγιο αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών. 

Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν κατασκευαστεί για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε 

καλύτερα τις αιτίες που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των 

σχολικών τους δραστηριοτήτων.  

Παρακάτω επιλέξτε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

Κλίμακα απαντήσεων 

Καθόλου  

Σε 

μικρό 

βαθμό  

Σε 

κάποιο 

βαθμό  

Σε 

μεγάλο 

βαθμό  

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Σε ποιο βαθμό μπορείς να ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν την συνοχή της τάξης; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

2. Σε ποιο βαθμό μπορείς να παρακινείς τους μαθητές σου που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Σε ποιο βαθμό μπορείς να ηρεμείς έναν μαθητή που είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

4. Σε ποιο βαθμό μπορείς να βοηθάς τους μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της μάθησης;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Σε ποιο βαθμό μπορείς να θέτεις εύστοχες και κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

6. Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τα παιδιά να συμμορφώνονται με τους κανόνες της τάξης; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

7. Σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις τους μαθητές να πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά στις 

σχολικές εργασίες;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

8. Σε ποιο βαθμό μπορείς να καθιερώσεις ένα σύστημα διοίκησης της τάξης; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

9. Σε ποιο βαθμό μπορείς να χρησιμοποιείς διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των 

μαθητών σου; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10. Σε ποιο βαθμό μπορείς να δίνεις εναλλακτική εξήγηση ή παράδειγμα, όταν οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάτι που δίδαξες; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

11. Σε ποιο βαθμό μπορείς να βοηθάς τις οικογένειες ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους, ώστε να πάνε καλά στο σχολείο;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12. Σε ποιο βαθμό μπορείς να εφαρμόζεις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη σου;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Γ. Ερωτηματολόγιο επαγγελματικής προσαρμοστικότητας.  

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε διαφορετικές ικανότητες ο καθένας για να 

διαμορφώσουμε τη σταδιοδρομία μας. Κανείς δεν είναι καλός σε όλα, ο καθένας από 

μας είναι περισσότερο ικανός σε κάποιους τομείς και λιγότερο σε κάποιους άλλους. 

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί σας παρακαλούμε να αξιολογήσετε 

πόσο έντονα έχετε αναπτύξει καθεμία από τις ακόλουθες ικανότητες επιλέγοντας την 

επιλογή που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.  

Κλίμακα βαθμολόγησης των ικανοτήτων που έχω αναπτύξει. 

Όχι έντονα Κάπως έντονα Έντονα Πολύ έντονα Πάρα πολύ 

έντονα 

1 2 3 4 5 

 

Ικανότητες που έχω αναπτύξει: 

1. Το να σκέφτομαι πώς θα είναι το μέλλον μου. 

1 2 3 4 5 

     

2. Το να συνειδητοποιώ ότι οι σημερινές επιλογές μου διαμορφώνουν το μέλλον μου. 

1 2 3 4 5 

     

3. Το να προετοιμάζομαι για το μέλλον. 

1 2 3 4 5 

     

4. Το να γνωρίζω τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που πρέπει τελικά να κάνω. 

1 2 3 4 5 

     

5. Το να σχεδιάζω το πώς θα πετύχω τους στόχους μου. 

1 2 3 4 5 
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6. Το να ενδιαφέρομαι για τη σταδιοδρομία μου. 

1 2 3 4 5 

     

7. Το να διατηρώ την αισιοδοξία μου. 

1 2 3 4 5 

     

8. Το να παίρνω αποφάσεις μόνος μου. 

1 2 3 4 5 

     

9. Το να αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου. 

1 2 3 4 5 

     

10. Το να εμμένω στα «πιστεύω» μου. 

1 2 3 4 5 

     

11. Το να βασίζομαι στον εαυτό μου. 

1 2 3 4 5 

     

12. Το να κάνω αυτό που είναι σωστό για μένα.  

1 2 3 4 5 

     

13. Το να εξερευνώ το περιβάλλον μου. 

1 2 3 4 5 

     

14. Το να αναζητώ ευκαιρίες για να εξελίξω την προσωπικότητά μου.  

1 2 3 4 5 

     

15. Το να διερευνώ σε βάθος τις επιλογές προτού πάρω αποφάσεις. 

1 2 3 4 5 

     

16. Το να διερευνώ διαφορετικούς τρόπους για να κάνω πράγματα. 
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1 2 3 4 5 

     

17. Το να διερευνώ βαθιά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον. 

1 2 3 4 5 

     

18. Το να με ενδιαφέρουν οι νέες ευκαιρίες. 

1 2 3 4 5 

     

19. Το να ολοκληρώνω επιτυχώς τις εργασίες μου. 

1 2 3 4 5 

     

20. Το να αξιοποιώ τις δυνατότητές μου στο μέγιστο. 

1 2 3 4 5 

     

21. Το να μαθαίνω νέες δεξιότητες. 

1 2 3 4 5 

     

22. Το να κάνω τα πράγματα όσο καλύτερα μπορώ. 

1 2 3 4 5 

     

23. Το πόσο έντονα έχεις αναπτύξει την ικανότητά σου. 

1 2 3 4 5 

     

24. Το να επιλύω προβλήματα. 

1 2 3 4 5 

     

 


