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Εισαγωγή

Αναμφίβολα η εξάπλωση της πανδημικής κρίσης επηρέασε ευθέως και με ιδιαίτε-
ρα αρνητικό τρόπο όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων. Πέρα από το τραγικό 
παράγωγο της απώλειας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, προκάλεσε μια 
εξαιρετικά αβέβαιη προοπτική για το μέλλον της δημόσιας υγείας και ασφάλειας 
ενώ επηρέασε έντονα τις τοπικές, εθνικές και υπερεθνικές οικονομίες, περιθωριο-
ποιώντας σημαντικές κατηγορίες εργαζομένων αλλά και ευρύτερων παραγωγικών 
δυνάμεων. Εκτός των άλλων δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η διαχείρισή 
της σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνει μια εξαιρετικά προβληματική προοπτική 
που ενδεχομένως να επηρεάσει ακόμα και τους όρους άσκησης βασικών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, αφού κανείς μέχρι σήμερα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με 
βεβαιότητα την έκβαση των εξελίξεων. Είναι σαφές πως βρισκόμαστε ενώπιον ενός 
δυστοπικού φάσματος ραγδαίων εξελίξεων, μεταλλάξεων και μετασχηματισμών 
που οφείλουμε όχι μόνο να κατανοήσουμε αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε και να 
διαχειριστούμε ορθολογικά. 

Αναμφίβολα, ένας από τους θεσμικούς χώρους που δέχτηκε και εξακολουθεί να 
υφίσταται σοβαρές «πιέσεις» από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης είναι ο χώ-
ρος της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους σχεδόν τους τύπους που 
αυτή παρέχεται. Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι κίνδυνοι που η πανδημική 
κρίση διασκόρπισε, ένας από τους μετασχηματισμούς συμπεριφοράς που έγινε 
άμεσα αισθητός ήταν η επιφυλακτικότητα απέναντι σε βασικά χαρακτηριστικά κάθε 
εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως η συλλογικότητα, η δια ζώσης επαφή, η ομαδική 
ζωή, η εγγύτητα της επικοινωνίας κ.α.

Τα στοιχεία αυτά, από κυρίαρχα, οδηγούνται στο να θεωρούνται σημεία μιας, μη συμ-
βατής συμπεριφοράς με τους νέους κανόνες που η κυρίαρχη «υγειονομική κανονι-
κότητα» προτάσσει, επιβάλλοντας τη χρήση μάσκας, την τήρηση των αποστάσεων, 
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την επιφυλακτικότητα απέναντι στην νθρώπινη επαφή, την κοινωνική απόσταση 
ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας κ.α. Ταυτόχρονα εξ αιτίας της επι-
βεβλημένης αναστολής λειτουργίας των σχολείων και γενικότερα όλων των εκπαι-
δευτικών δομών εισήχθη ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας η τηλεκπαίδευση, 
η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, τόσο λόγω της έλλειψης προετοιμασίας 
από άποψης παιδαγωγικών προδιαγραφών και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, όσο και 
από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών σύνδεσης και επάρκειας ισχύος των δικτύων. 
Επιπροσθέτως η εφαρμογή της ανέδειξε και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως οι 
ανισότητες στην κατοχή και χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας, οι σημαντικές 
ελλείψεις σε υποδομές και δίκτυα σε απομακρυσμένες περιοχές, οι διαφορετικές 
δυνατότητες αντιμετώπισης των δυσχερειών εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης κ.α 
συμπτώματα που σχετίζονται ευθέως με τις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, πο-
λιτισμικές αλλά και περιφερειακές ανισότητες που ενδημούν στη χώρα διαχρονικά.

Με αφορμή την παρούσα συγκυρία και εν μέσω μιας παγκόσμιας υγειονομικής και 
όχι μόνο κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εν λόγω προσέγγιση, αποσκοπεί στη 
διερεύνηση του ρόλου που το εκπαιδευτικό επάγγελμα καλείται στην εποχή της 
Covid-19 να διαδραματίσει δίνοντας έμφαση σε όψεις και διαστάσεις της γενικότε-
ρης πραγματικότητας που διαμορφώνεται στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα από 
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα τα ερευνητικά μας ερωτήματα 
σχετίζονται με μια σειρά θεμάτων τα οποία περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες 
που οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να ικανοποιήσουν, τις κυριότερες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, τα εμπόδια που διαφαίνονται να ορθώνονται μπροστά τους, τα 
εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τις μεταλλάξεις και τους μετασχηματισμούς 
που διαισθάνονται να παγιώνονται, το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους μέσα στην 
πανδημική κρίση, το πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτή τη νέα κανονικότητα κ.α

Αναμφίβολα βρισκόμαστε μεσούσης μιας εξαιρετικά δύσκολης, από πολλές πλευ-
ρές,  περιόδου που, αναμφίβολα θα αφήσει έντονο το αποτύπωμά της όχι μόνο στην 
ελληνική κοινωνία αλλά ευρύτερα στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς πολλά στοιχεία 
και χαρακτηριστικά της κοινωνικής μας ζωής, μέσα σε λίγους μήνες άλλαξαν δρα-
ματικά προς μια πρωτόγνωρη κατεύθυνση με πολλά κενά, αντιφάσεις ενδεχομένως 
και ερωτηματικά. Ωστόσο, το ειδικό μας ενδιαφέρον να εστιάσουμε την προσοχή 
μας στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, στους όρους και στις συνθήκες λειτουργίας του 
στην εποχή της Covid-19, πηγάζει από τον νευραλγικό ρόλο που οι εκπαιδευτικοί 
ως «συλλογικό υποκείμενο» διαδραματίζουν στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» αναλαμ-
βάνοντας, εκτός των άλλων το σημαντικό και ταυτόχρονα απαιτητικό  εγχείρημα 
κοινωνικοποίησης αλλά και ένταξης των παιδιών και εφήβων μας στην κοινωνία της 
εποχής τους. Υπό την έννοια αυτή, ο ρόλος τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος σε μια 
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εποχή που περισσότερο από ποτέ το περιεχόμενο των ανθρωπίνων σχέσεων αλλά 
και της επικοινωνίας ατόμων και ομάδων βρίσκονται σε έντονη δοκιμασία όχι μόνο 
από το φόβο της αρρώστιας και του θανάτου αλλά και από το γενικευμένο αίσθημα 
μιας ασύμμετρης αγωνίας για το τι μέλλει γενέσθαι. 

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσθυμη περίοδο με εκατομμύρια ασθενείς και θανάτους 
σε όλο τον κόσμο, κάθε κοινωνία καταβάλλει το δικό της τίμημα με συνέπεια την 
έντονη αγωνία αλλά και το άγχος της επόμενης μέρας. Όπως σε όλες τις χώρες έτσι 
και στην Ελλάδα, εν μέσω πανδημίας, χιλιάδες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν σε εξαιρε-
τικά ταχύτατους χρόνους να συνεχίσουν το έργο τους, να  διαχειριστούν το ζήτημα 
της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας μέσα στις σχολικές αίθουσες, να περιφρουρή-
σουν  την ασφαλή διδασκαλία των μαθητών τους, να διαχειριστούν υπεύθυνα την 
ψυχολογική και συναισθηματική αναστάτωση που προκλήθηκε υλοποιώντας στην 
πράξη, ανάμεσα σε άλλα, και το εγχείρημα της τηλεκπαίδευσης, χωρίς  ωστόσο, να 
υπάρχει πρόσφατο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προηγούμενο. Κατά συνέ-
πεια, σε συνθήκες πανδημικής κρίσης εγείρονται πια πάρα πολλά ζητήματα και προ-
κλήσεις γύρω από το ποιος είναι ή πώς θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευ-
τικών, πώς επηρεάζεται η επαγγελματική τους ταυτότητα από τις πιέσεις που τους 
ασκεί μια τέτοια συγκυρία, πώς βλέπουν οι ίδιοι την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και την ανατροφοδότηση της δυναμικής τους σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον, 
ποιες είναι οι καινούριες απαιτήσεις και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπί-
σουν,  πώς μέσα σε όλα αυτά αναπτύσσεται η ατομική τους δράση αλλά και πώς 
διαρθρώνεται ο ρόλος των οργανωμένων συμφερόντων τους απέναντι στις πιέσεις 
και τις επιταγές της κυρίαρχης πολιτικής εξουσίας.

Ειδικότερα στη χώρα μας οι κυρίαρχες επιλογές της πολιτικής εξουσίας κινήθηκαν 
γύρω από τη λειτουργία ή μη των σχολείων, ως αναγκαίων μέτρων ευθυγράμμισης 
με τη γενικότερη υγειονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την 
επιβολή της εξ αποστάσεως μάθησης μέσω τηλεκπαίδευσης που παρά τις προ-
σπάθειες των εκπαιδευτικών, το εγχείρημα δεν είχε σχεδιαστεί με επάρκεια αλλά 
ούτε και είχαν προβλεφθεί επαρκή μέτρα για την ουσιαστική υλοποίησή του, στους 
σωστούς χρόνους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα 
μας, αναδύονται πολλά ερωτήματα αλλά και εξαιρετικά ουσιαστικές προκλήσεις 
που διαμορφώνουν νέα δεδομένα και απαιτήσεις σε αυτό που αποκαλούμε στη 
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία «εκπαιδευτικό επάγγελμα». 

Είναι σαφές πως η συζήτηση για τους όρους «εκπαιδευτικό λειτούργημα» και «εκ-
παιδευτικό επάγγελμα» είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στην χώρα μας που η έννοια του 
επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών ακόμα και σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί επαρ-
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κώς, καθώς έρχεται αρκετά καθυστερημένα σε σχέση με άλλες χώρες,1 ωστόσο 
παρά τον περιεκτικό διάλογο και τις αρκετά χρήσιμες και ουσιαστικές προσεγγίσεις 
στο πεδίο (Παπαναούμ, 2003, Ξωχέλλης, 2005, Μαυρογιώργος, 2007) δεν δυνάμε-
θα να υπεισέλθουμε στην ουσία της συζήτησης για ευνόητους λόγους. Η επιλογή 
ωστόσο να αναφερθούμε στον όρο «εκπαιδευτικό επάγγελμα» εδράζεται κυρίως 
στις διεθνείς και «ηγεμονικές» πια τάσεις που ενδημούν στο πλαίσιο της διεθνούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και διεθνούς βιβλιογραφίας (Hargreaves 2000, 
Baggini, 2005, Ball, 2009, Beck & Young, 2005, Evans, 2008, Hilferty, 2008), οι 
οποίες αναφέρονται σε εκείνα τα συντεταγμένα και συστημικά χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα ενσωματώνοντας δομικά λειτουργίες 
και διαδικασίες όπως: η βασική εκπαίδευση, η επιμόρφωση και γενικότερα τα προ-
σόντα των εκπαιδευτικών πριν την πρόσληψη, αλλά και καθόλη την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), η οργάνωση και διοίκηση 
των εκπαιδευτικών δομών, η διασφάλιση της ποιότητας, η διαμόρφωση και ανάπτυ-
ξη της επαγγελματικής ταυτότητας, της επαγγελματικής κουλτούρας κ.α.  

Παράλληλα η επιλογή αυτή επιχειρεί συνειδητά να αναπτύξει μια κριτική θεώρηση 
με πολιτικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, όλων εκείνων των διαστάσεων που 
η διεθνής εκπαιδευτική πολιτική επιβάλλει διαρκώς στη δημόσια σφαίρα τόσο ως 
πεδίο συζήτησης όσο και ως πλέγμα κοινωνικών πρακτικών για το ρόλο των εκπαι-
δευτικών και της εκπαίδευσης συνολικότερα. Αναμφίβολα λοιπόν, στην εποχή της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα στην εποχή της 4ης βιομηχανι-
κής επανάστασης, η εκπαίδευση ως συστημικό πεδίο καλείται ακόμα πιο πιεστικά να 
λειτουργήσει ως  δομικός παράγοντας μετασχηματισμού του ανθρωπίνου κεφα-
λαίου, σε μια παγκόσμια συγκυρία που η πανδημική κρίση επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναμ-
φίβολα, μια τέτοια εσπευσμένη διαδικασία προσαρμογής σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί και να αποτιμηθεί με απόλυτους όρους 
επιστημονικής αποστασιοποίησης και «αξιολογικής ουδετερότητας», αφού ενέχει 
διαδικασίες και λειτουργίες που ήδη διενεργούνται και βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. 

Ωστόσο το εγχείρημά μας αποσκοπεί σε μια αρχική διερεύνηση αλλά και κριτική 
θεώρηση των όρων άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, εν μέσω πανδημί-
ας, αξιοποιώντας τα εργαλεία μιας ποιοτικού τύπου προσέγγισης που επί της ουσί-
ας, ούτε την αντιπροσωπευτικότητα, ούτε τη γενίκευση των υποθέσεων αλλά και 

1 Σχετικά με τη συζήτηση για το θέμα αυτό βλ. το ευσύνοπτο κείμενο της Σιάνου-Κύργιου 
Ελ. με τίτλο: «Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα» όπως υπάρχει στο http://
ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/93776/mod_resource/content/3/%CE%95%CE%9D%CE%9
F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%207%CE%B7.pdf (τελευταία ανάκτηση 23/12/2020)
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των ευρημάτων της διεκδικεί. Αντίθετα, όπως προδίδει και ο υπότιτλος της μελέτης, 
η εστίαση δίνεται σε μεμονωμένα εμπειρικά στιγμιότυπα που προκύπτουν από τα 
ευρήματα επιλεγμένων ημιδομημένων συνεντεύξεων εκπαιδευτικών, στελεχών 
αλλά και συνδικαλιστικών εκπροσώπων από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης σε μια 
προσπάθεια να διαμορφωθεί το ερευνητικό μείγμα μιας σύνθεσης διαφορετικών 
περιπτώσεων. Το «κειμενικό σκέλος» των απαντήσεων στην εν λόγω μελέτη λει-
τουργεί ως εκείνο το μεθοδολογικό και ερμηνευτικό έναυσμα για μια θεωρητική 
και κοινωνιολογική προσέγγιση που επιχειρεί ουσιαστικά να συμβάλει στην ανατρο-
φοδότηση, στη διεύρυνση αλλά και στην εμβάθυνση του δημόσιου και κοινωνικού 
διαλόγου.

Εν κατακλείδι η μελέτη μας δομείται σε 3 μέρη. 

Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό και εννοιολογικό σκέλος της προβληματικής 
μας, περιλαμβάνοντας στοιχεία από την ευρύτερη συζήτηση γύρω από το ρόλο, τις 
δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις απειλές με τις οποίες το εκπαιδευτικό επάγ-
γελμα έρχεται αντιμέτωπο στην εποχή της πανδημίας. Αφορά ουσιαστικά τη θεω-
ρητική και βιβλιογραφική αναψηλάφηση μιας σειράς ζητημάτων που αναδύονται 
από τους νέους και πρωτόγνωρους όρους τους οποίους επέβαλλε η πανδημική κρί-
ση μέσα από το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, την κοινωνική απόσταση (social 
distancing), την ανάδυση μιας γενικευμένης ανησυχίας απέναντι στην ασθένεια και 
τις οδυνηρές της συνέπειες. Ουσιαστικά τα ζητήματα που τίθενται σχετίζονται με 
την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε συνθήκες πανδημίας, την 
επίτευξη των στόχων και των λειτουργιών της κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών δομών, το ύφος και το περιεχόμενο της δυναμικής των σχέσεων και 
των ομάδων στο πλαίσιο της καθημερινότητας του σχολείου, τις έκδηλες και τις μη 
έκδηλες συνέπειες από την επιβολή μιας κουλτούρας «τήρησης των αποστάσεων», 
τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων από την άνιση και διαφοροποιημένη 
διαχείριση και αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
πανδημίας κ.α.

Το δεύτερο μέρος αφορά το ερευνητικό και εμπειρικό σκέλος της μελέτης, το οποίο 
βασίζεται σε μια κατά κανόνα ποιοτική προσέγγιση. Πρόκειται για την ανάλυση και 
ερμηνεία 10 ημιδομημένων συνεντεύξεων τόσο σε μάχιμους εκπαιδευτικούς όσο 
και στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, επιχειρώντας ουσιαστικά να 
καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα από όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Παρόλο που τα ευρήματα 
δεν προκρίνονται ως αντιπροσωπευτικά σχήματα τα οποία δύνανται να γενικευτούν 
στο σύνολο του εκπαιδευτικού πληθυσμού, στην εν λόγω προσέγγιση αποτελούν 
μεμονωμένα εμπειρικά στιγμιότυπα που δύνανται να αξιοποιηθούν στην ερμηνευ-
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τική ανάλυση και την κοινωνιολογική θεώρηση των επιδράσεων που η πανδημική 
κρίση ασκεί στην εκπαιδευτική και κατ΄ επέκταση κοινωνική πραγματικότητα.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα και την ευρύτερη συζήτηση 
που τόσο η θεωρητική όσο και η εμπειρική αποτύπωση παράγουν. Ειδικότερα αξι-
οποιούνται όψεις και διαστάσεις των εμπειρικών μας δεδομένων σε συνδυασμό με 
σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές, επιχειρώντας τη σύνθεση και προβολή ενός 
κριτικού και περιεκτικού πλαισίου ανάλυσης και ερμηνείας μιας εξόχως ιδιαίτερης 
και κοινωνικά πρωτόγνωρης κοινωνικής πραγματικότητας.

Αναντίρρητα όλοι συγκλίνουμε στην άποψη πως προέχει η προστασία της δημόσιας 
υγείας και η διασφάλιση του αγαθού της ζωής και αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να υποβαθμίζεται ή να περιθωριοποιείται ως κοινωνικό πρόταγμα. Όλοι 
αντιλαμβανόμαστε πως ο άνθρωπος οφείλει να παλέψει για την υπεράσπιση της 
κοινωνικότητάς του, την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής του ταυτότητας, 
τη μεταβίβαση των αξιακών του καταβολών, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των 
οριζόντων του κ.α. Παράλληλα το σχολείο και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί χώροι, 
αποτελούν εκείνους τους κατεξοχήν θεσμούς κοινωνικοποίησης οι οποίοι συμβάλ-
λουν ευθέως στην εδραίωση και τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής και πολιτισμι-
κής συνείδησης των ατόμων, δεδομένο πάνω στο οποίο οι ανθρώπινες κοινωνίες 
δομούν την προοπτική και τους προσανατολισμούς τους. Κομβικό ρόλο στο σχο-
λείο και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς χώρους καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, 
αφού αποτελούν εκείνα τα φυσικά αλλά και συμβολικά υποκείμενα που καλούνται 
να εφαρμόσουν προτάγματα, σχέδια και πολιτικές, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να διεκπεραιωθούν, έστω και συμβατικά. 

Αν το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της 4ης βιομη-
χανικής επανάστασης, των προσφυγικών κρίσεων και των μεταναστευτικών ροών, 
των ψηφιακών και άλλων τεχνολογικών κοσμογονικών μετασχηματισμών αποτε-
λούσε από μόνο του πρόκληση, στην εποχή της Covid-19 γίνεται ακόμα πιο σύνθετο 
και πολλαπλώς απαιτητικό. Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω μελέτη φιλοδοξούμε να 
συμβάλει ενεργητικά στην ανάδειξη μιας σειράς σημαντικών και κρίσιμων όψεων 
επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει και να αναπλαισιώσει τη δημόσια συζήτηση με 
τους όρους μιας σύγχρονης ορθολογικής και μεθοδολογικά οριοθετημένης πολιτι-
κής και κοινωνιολογικής προσέγγισης.
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◗ Εισαγωγικές επισημάνσεις για 
το «εκπαιδευτικό επάγγελμα» στην εποχή 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης: 
μεταλλάξεις και μετασχηματισμοί

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν αναφερόμαστε στο ζήτημα του εκπαιδευτικού επαγ-
γέλματος στη σύγχρονη εποχή, να εστιάζουμε σε όλες εκείνες τις διαστάσεις που 
οριοθετούν και νοηματοδοτούν τον εν λόγω όρο, αφού στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Carr, 1992, Helsby, 1995, Glazer, 2008, Biesta, 2015), ολοένα και περισσότερο, επι-
κρατεί μια τάση οριοθέτησης, συστηματοποίησης και ταξινόμησης του έργου που 
παράγεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον και ευρύτερα στις εκπαιδευτικές δομές. 
Η επισήμανση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, από τη στιγμή που, παρά τις υπαρκτές 
αντιφάσεις αλλά και τις διαφοροποιήσεις, γίνεται ολοένα και πιο ορατή μια σταδια-
κή μετατόπιση από τον «παραδοσιακό» όρο του «εκπαιδευτικού λειτουργήματος» 
προς αυτόν του «εκπαιδευτικού επαγγέλματος», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε μια 
εποχή που οι μετασχηματισμοί στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» αποδεικνύονται έντονοι, 
αντιφατικοί, ταχύτατοι και ιδιαίτερα απαιτητικοί (Παπαναούμ, 2003, Ξωχέλλης, 2005, 
Μαυρογιώργος, 2007). Πρόκειται για μετατόπιση που, παρά τη γενικότερη σύγχυση 
στη χρήση των όρων, δεν αποτελεί μια απλή και «ουδέτερη» ιδεολογίας διαδικασία, 
καθώς συνδέεται με σειρά συγκεκριμένων μεταβολών στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής σε διεθνές επίπεδο (Evans, 2008). Αναμφίβολα, οι μετασχηματισμοί αυτοί 
δεν αφορούν μονομερώς το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Απεναντίας, συν-
δέονται με μια σειρά μεταλλάξεων στα πεδία της οικονομίας, της τεχνολογίας, της 
παραγωγής και της διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, στις επικοινωνίες και στις 
μεταφορές, στις δυνατότητες, στους τύπους και στις πρακτικές κινητικότητας, στην 
ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας, στις στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης 
της γνώσης σε ένα περιβάλλον που τα παραδοσιακά τοπικά και εθνικά όρια «καταρ-
γούνται» στην πράξη από την ορμή ενός παγκοσμιοποιημένου μοντέλου (Graham, 
1998, Townsend, & Bates, 2007) κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης που αποικι-
οποιεί κάθε θεσμικό και μη πεδίο κοινωνικών σχέσεων.

Αν ο παραδοσιακός όρος «εκπαιδευτικό λειτούργημα» μας παραπέμπει, ιδιαίτερα 
στη χώρα μας, σε μια «αρχετυπική» ιδεαλιστική προσέγγιση του ρόλου και της απο-
στολής των εκπαιδευτικών, στις μέρες μας ο όρος «εκπαιδευτικό επάγγελμα» σημα-
τοδοτεί ένα περισσότερο οργανωμένο περίγραμμα χαρακτηριστικών, ενεργειών και 
πρακτικών περιλαμβάνοντας τη συστηματοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών, 
που μόνο μέσα από τη διασφάλιση της ποιότητάς του κατοχυρώνεται η «πολιτικώς 
ορθή» άσκησή του. Παρόλο που ο όρος «επάγγελμα» συνδέεται περισσότερο με 
την έννοια της ανεξαρτησίας και της συγκρότησης μιας αυτόνομης και αυθεντικής 
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δράσης στο πεδίο άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων, στις μέρες μας βλέ-
πουμε ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, ως ταυτοτικό πεδίο ανάπτυξης συ-
γκεκριμένων πρακτικών μιας επαγγελματικής ηθικής, να μετατοπίζεται σε μορφές 
και πρακτικές ελέγχου που προέρχονται από τον ρυθμιστικό Λόγο της αγοράς και 
ανάγονται στις αρχές ενός συγκεκριμένου τύπου διοίκησης και επιτελεστικότητας, 
που κατά κανόνα εδραιώνονται στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίη-
σης (Ball, 2009).

Ειδικότερα στην ελληνική πραγματικότητα, ο όρος λειτούργημα διαμορφώθηκε 
και αναδείχθηκε μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης συνθήκης, αφού οι εκπαιδευτι-
κοί αναλαμβάναν σημαντικές ευθύνες, σε ένα έθνος-κράτος που, μετά από αιώνες 
υποδούλωσης, στηρίχθηκε στο εκπαιδευτικό του σύστημα, προκειμένου να σφυ-
ρηλατήσει όχι μόνο την εθνική του ταυτότητα αλλά και το σχέδιο συγκρότησης και 
ανάπτυξής του (Σταμέλος, & Καρανάτσης, 2001). Επιπροσθέτως σε μια κοινωνία 
που δεν διέθετε ούτε τα εμφανή χαρακτηριστικά ενός αστικού μετασχηματισμού 
δυτικού τύπου (Φίλιας, 1985, Σακελλαρόπουλος, 1991), ούτε τα δυτικά «κοινωνικά 
συμβόλαια» μιας πορείας προς τη Νεωτερικότητα (Τσουκαλάς,1993), ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών υπήρξε καταλυτικός ως προς την πορεία εδραίωσης 
ενός νεοσύστατου κράτους (Μπουζάκης, 2003), που για δεκαετίες πάλευε να δια-
μορφώσει την αποδυνάμωση του ετεροκαθορισμού του αλλά και τη διακριτή του 
ταυτότητα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Τα πλήθη αναλφάβητων και ελάχιστα καταρ-
τισμένων, οι οξείες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, τα τεράστια κοινωνικά 
χάσματα, το πλήθος στερεότυπων και αναχρονιστικών λειτουργιών ενός κράτους 
πελατειακού, υδροκεφαλικού και εξαρτώμενου από τις δομικές παθογένειες της 
ίδρυσής του, αποτελούσαν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού 
χώρου μέσα στον οποίο οι σχολικοί μηχανισμοί επέδρασσαν καθοριστικά (Τσουκα-
λάς, 1977). Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, αν μη τι άλλο, πέρα από την αντιμετώπιση των 
τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών, επωμίσθηκαν έναν διευρυμένο και  περιεκτικό 
ρόλο, που ενείχε έντονα τα στοιχεία ενός εθνικού αλλά και κοινωνικού ιδεαλισμού 
που συνδυάστηκε με το όραμα της εθνικής συγκρότησης και ανεξαρτησίας. Παρόλο 
που το ζήτημα της δημοκρατικής εκπαίδευσης δεν είχε τον ίδιο ιδεολογικό αντί-
κτυπο στην Ελλάδα του 19ο αιώνα, όπως συνέβη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του 
καπιταλιστικού Κέντρου (Τσουκαλάς, 1977:516), ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα 
αλλά και στην μεταπολεμική Ελλάδα, το εκπαιδευτικό επάγγελμα συνδέθηκε με 
τα πάγια αιτήματα εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνί-
ας σε μια προσπάθεια να καταστεί πράξη το δικαίωμα στην καθολική εκπαίδευση, 
στην ισότιμη πρόσβαση και ευρύτερα στην ενίσχυση των κοινωνικά αποκλεισμένων 
μέσα από τις ευκαιρίες που κυρίως οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί έδιναν για επαγγελ-
ματική και κοινωνική κινητικότητα. 
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Η πορεία αυτή διαμόρφωσε στις αναπαραστάσεις της κοινωνίας την εικόνα ενός μα-
χητικού κλάδου που, παρά τις δυσκολίες αλλά και την ισχνή υποστήριξη από την πο-
λιτική εξουσία,  έτρεφε στους κόλπους του το κοινωνικό αίτημα μιας πορείας προς 
την πρόοδο, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Αναμφίβολα 
πολλά από τα χαρακτηριστικά ακόμα και σήμερα υπάρχουν στους κόλπους των εκ-
παιδευτικών και πολλοί νέοι άνθρωποι εισέρχονται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα με 
το όραμα της κοινωνικής προσφοράς και της συνεισφοράς σε μια ευρύτερη συλλο-
γική προσπάθεια για μια εκπαίδευση φορέα προόδου και κοινωνικής αλλαγής.

Ωστόσο, τι έχει αλλάξει από την εν λόγω «αρχετυπική» ταυτότητα του εκπαιδευτι-
κού λειτουργού στις μέρες μας; Προτού όμως αναφερθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά που διέπουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην εποχή μας και ειδικότερα στον 
τόπο μας, είναι σημαντικό να δούμε τον καθοριστικό ρόλο των διεθνών εξελίξεων οι 
οποίες επέδρασσαν καταλυτικά στον τρόπο πρόσληψης αλλά και στις προσδοκίες 
γύρω από αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για την ευθεία σύνδεση της εκπαίδευσης, με 
τη θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» (Weisbrod, 1962, Healy & Côté, 2001) κα-
θώς και τη θεώρησή της ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των πολι-
τικών αναδιάρθρωσης των καπιταλιστικών κοινωνιών, ιδιαίτερα την περίοδο κυρίως 
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

‘Ηδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες αναπτύχθηκε ένας έντονος προβλη-
ματισμός γύρω από ζήτημα της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, σε 
μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στις βιομηχανικά 
ανεπτυγμένες κοινωνίες, που βλέπουν την εκπαίδευση ως έναν από τους βασικούς 
μοχλούς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το ζήτημα του επαγγελματισμού περι-
στρέφεται γύρω από τα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, τις 
διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητάς τους, το ρόλο των οργανωμένων 
συμφερόντων στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας, 
τον βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών και ανεξαρτησίας απέναντι στις παρεμ-
βάσεις της πολιτικής εξουσίας και γραφειοκρατίας, το ρόλο γενικότερα του επαγ-
γέλματος στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας κ.α. Ωστόσο, σε 
όλη τη βιβλιογραφία της περιόδου, προβάλλεται έντονα η θέση, πως η μετατροπή 
της διδασκαλίας σε επαγγελματική δραστηριότητα, παρόλο που αποτελεί μια ιδιαί-
τερα περίπλοκη και δύσκολη υπόθεση, αποτελεί μια εφικτή «κοινωνική κατασκευή» 
(Helsby 1995, Clow, 2001) πάνω στην οποία ενσωματώνονται συγκεκριμένα κοινω-
νικά χαρακτηριστικά και πρακτικές. Ωστόσο, επειδή ο βαθμός εξάρτησης του έργου 
που παρέχεται μέσα στα σχολεία, από το κράτος, είναι ιδιαίτερα υψηλός, υπάρχει χα-
μηλός βαθμός επαγγελματικής αυτονομίας, καινοτομίας, δημιουργικότητας και αυ-
τοκαθορισμού. Αναμφίβολα η δεκαετία του 80 φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση 
αυτή με άλλους όρους αφού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ηγεμονίας του νεοφιλελευθε-
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ρισμού και του ιδεολογικού προτάγματος του «τέλους της ιστορίας», η εκπαίδευση 
διανοίγεται σε νέα πεδία και περιοχές, πρωτοστατώντας σε όλα τα μεταρρυθμιστικά 
εγχειρήματα που πρωτίστως ο Λόγος της αγοράς κανοναρχεί ρυθμιστικά.

Βασικά χαρακτηριστικά των κυρίαρχων τάσεων στην εκπαιδευτική πολιτική απο-
τελούν το ζήτημα της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού, της ευελιξίας, της 
ανταγωνιστικότητας, της οργάνωσης της διοίκησης και των τεχνικών επιτελεστι-
κότητας, της ευθείας σύνδεσης με την αγορά της εργασίας και τις τεχνολογίες πα-
ραγωγής κ.α. (Zajda, 2005). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα για βελτίωση και 
ενίσχυση της εκπαίδευσης αποκτά σημαίνοντα ρόλο, αφού το ζήτημα της διαρκούς 
βελτίωσης των δεξιοτήτων αποκτά ειδικό ρόλο στην άσκηση των επαγγελματικών 
ρόλων που ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτεί, με συνέπεια τα «outputs» των εκπαι-
δευτικών συστημάτων να συνδέονται στενά πια με τα αντίστοιχα «inputs». Πρόκει-
ται για την εδραίωση του συστημικού μοντέλου θεώρησης της εκπαίδευσης πάνω 
στο οποίο αναπτύσσεται η μεθοδολογία, οι βασικοί ορισμοί, οι τεχνικές, τα εργαλεία 
κ.α. (Vlăsceanu, Grünberg, & Pârlea,2004) της διασφάλισης ποιότητας, στοιχεία που 
κατεξοχήν εκπορεύονται από τις εξελίξεις και τις κυρίαρχες τάσεις στη διεθνή πραγ-
ματικότητα.

Αναπόφευκτα το εκπαιδευτικό επάγγελμα τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος, με συνέπεια τη μέριμνα για ταξινόμηση των κριτηρίων επιλογής, εξέλι-
ξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με διεθνοποιημένα πρότυπα που 
προάγουν έναν κοινό τύπο επαγγελματία. Το αίτημα του εκσυγχρονισμού και των 
μεταρρυθμίσεων στην οικονομία συνδέεται ευθέως με τους εκπαιδευτικούς θε-
σμούς και ειδικότερα με την επιτελεστική ικανότητα των εκπαιδευτικών αλλά και 
των στελεχών της εκπαίδευσης, στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότη-
τας, ανταγωνισμού και αποδοτικότητας (Goodwin,2012:47). 

Συγκεκριμένα, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και έπειτα η εκπαίδευση, πέρα 
από την παραδοσιακή κοινωνικοποιητική της λειτουργία αλλά και τη συμβολή της 
στον κλασικό καταμερισμό της εργασίας, όπως αυτός απεικονιζόταν στο σχηματικό 
διαχωρισμό μεταξύ χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας, ανέπτυξε μια δυναμι-
κή εντατικοποίησης με ακόμα μεγαλύτερη την εμπλοκή του οικονομικού στοιχείου 
στον τρόπο ανάπτυξης των πολιτικών και των πρακτικών της. Ειδικότερα, η περίο-
δος ανάπτυξης της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης επέφερε μια εκ των βά-
θρων αναθεώρηση βασικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, με συνέπεια ο Λόγος 
της αγοράς (Γούγα, Φωτόπουλος, & Καμαριανός 2019) να αναδεικνύεται ως «νέο 
ιδεολογικό φετίχ», αποτελώντας ουσιαστικά τον κατ΄εξοχήν ρυθμιστικό παράγοντα 
του προσανατολισμού και των στοχοθεσιών της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτι-
κής. Αναμφίβολα, η εκπαίδευση διευρύνει τον ρόλο και τη δυναμική της, υπερβαί-
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νοντας την αρχική πλαισίωση που αυτή ελάμβανε εντός των ορίων του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ επεκτείνεται στα πεδία της μη τυπικής αλλά και της 
άτυπης μάθησης, μέσα από την ανάπτυξη των συστημάτων επαγγελματικής κατάρ-
τισης αλλά και της δια βίου μάθησης σε όλες τις εκδοχές και εκφάνσεις. Παράλληλα, 
οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις συνδέονται ευθέως με την πολιτική ορθότητα 
του ηγεμονικού Λόγου της αγοράς, αφού το ενδιαφέρον περιστρέφεται πέραν του 
συστήματος, οι «εισροές» που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα αξιολογού-
νται μέσα από το αίτημα της διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο γίνεται κυρίαρχο 
αφήγημα σε όλες τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Υπό την έννοια αυτή, στοιχεία 
όπως οι βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών, η αρχική τους κατάρτιση, η παιδα-
γωγική και διδακτική τους επάρκεια, η επιμόρφωσή τους, τα πρόσθετα προσόντα, 
συνδέονται με τις διαδικασίες πρόσληψης, ένταξης αλλά και επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά συσχετίζονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης αλλά και 
μια συστημική τάση για πληρέστερη συμμόρφωση στις επιταγές της κυρίαρχης ιδε-
ολογίας που πιέζει για ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανταγωνιστικότητα αλλά και 
αποτελεσματικότητα απέναντι στις απαιτήσεις ενός ηγεμονικού ρυθμιστικού σχή-
ματος που επιτάσσει συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως, στην εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποί-
ησης, το εκπαιδευτικό επάγγελμα διανύει μια φάση συστηματοποίησης των χαρα-
κτηριστικών που το διέπουν, αφού επιχειρείται συστηματικά η πληρέστερη προ-
σπάθεια ένταξής του στη ρυθμιστική κανονικότητα που η κυρίαρχη εκπαιδευτική 
πολιτική επιβάλλει, δεδομένο πάνω στο οποίο οφείλουμε να αναπτύξουμε την προ-
βληματική μας.  Κατά συνέπεια η έννοια της αυτονομίας, μέσω μιας συντεταγμένης 
διαδικασίας «δημοκρατικής επαγγελματοποίησης» (Whitty, & Wisby, 2006),  πλήτ-
τεται ευθέως από εμφανείς και αφανείς τάσεις ενός ιδιότυπου πανοπτισμού που 
περισσότερο ελέγχει και επιτηρεί και λιγότερο συστηματοποιεί τους όρους άσκησής 
του. Παραταύτα, όπως προαναφέρθηκε, ακόμα και αν σήμερα εμφανίζονται τάσεις 
σχετικής αυτονομίας απέναντι στο κυρίαρχο αφήγημα πολιτικής ορθότητας που οι 
διεθνείς οργανισμοί και οίκοι αξιολόγησης διακονούν, σε καμία περίπτωση αυτές δεν 
φαίνεται να μπορούν να συγκροτήσουν ένα ισχυρό ρεύμα αντίστασης απέναντι στη 
δεσπόζουσα τάση που εργαλειοποιεί το εκπαιδευτικό επάγγελμα, καθιστώντας το 
περισσότερο ευάλωτο στην τυποποίηση, στον παιδαγωγικό φορμαλισμό, στο ιδεο-
λόγημα ενός τεχνοκρατικά απρόσωπου κομφορμισμού. 

Εν κατακλείδι, ακόμα κι αν ο «παραδοσιακός ιδέοτυπος» του εκπαιδευτικού λειτουρ-
γού εμφανίζεται να δίνει διαρκώς τη θέση στο σύγχρονο πρότυπο του «επαγγελμα-
τία» εκπαιδευτικού, αυτό δεν φαίνεται να σηματοδοτεί την απαιτούμενη αυτονομία 
και χειραφέτηση που θα απαιτούσε μια δημοκρατική διαδικασία χειραφέτησης των 
ίδιων των εκπαιδευτικών και «απεξάρτησή τους» από την κυρίαρχη πολιτική εξου-
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σία και διοικητική γραφειοκρατία. Επιπροσθέτως, το πρότυπο αυτό εμφανίζεται να 
ενσωματώνει μια σειρά από προσόντα και δεξιότητες που συγχωνεύονται σε ένα δια 
βίου portfolio ευελιξίας, επιτελεστικότητας πολλαπλών επιμορφώσεων, διαρκούς 
ετοιμότητας για αξιολόγηση και λογοδοσία, διαθεσιμότητας για προσαρμογές πα-
ντός τύπου και παντός καιρού κ.α. Αναμφίβολα το εν λόγω πρότυπο, τεκμηριώνεται 
σε συγκεκριμένες πρακτικές «πολιτικής ορθότητας», με συνέπεια ζητήματα όπως 
οι βασικές σπουδές, η επιμόρφωση, η οργάνωση διοίκηση του σχολείου, η αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού έργου, η σύνδεση της απόδοσης αλλά και των αμοιβών με 
την αξιολόγηση, τα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.α., να αποκτούν διαρκώς 
βαρύνουσα σημασία σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα. Τα ζητήματα αυτά 
εντάσσονται ουσιαστικά στις προτεινόμενες «εργαλειοθήκες» που υποδεικνύουν 
οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται (και) με την εκπαιδευτική πολιτική, προ-
τάσσοντας μέτρα και πρακτικές που προωθούν την προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος στη νόρμα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής.

Εν κατακλείδι οι προαναφερθείσες θεωρητικές και εννοιολογικές επισημάνσεις σε 
καμία περίπτωση δεν εξαντλούν τη συζήτηση περί «εκπαιδευτικού επαγγελματι-
σμού». Αντίθετα εντάσσονται σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν επιμέρους όψεις 
και διαστάσεις μιας ευρύτερης συζήτησης περί εκπαιδευτικού επαγγέλματος, συν-
δέοντας ουσιαστικά το ζήτημα της πανδημίας με τις πολλαπλές προκλήσεις που οι 
σύγχρονοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν και ειδικότερα με τις επιμέρους «κρίσεις» 
που, ως οργανωμένη επαγγελματική συλλογικότητα, καλούνται να διαχειριστούν. 
Αναμφίβολα, για να επικαλεστούμε και την επικαιρότητα της σκέψης του Ulrike 
Beck, βρισκόμαστε σε μια «κοινωνία διακινδύνευσης και γενικευμένης ασάφειας» 
(Beck, 2014), στην οποία όλα κινούνται σε ένα συνεχές αβεβαιότητας, ανάληψης 
ρίσκων και «ανοικτής ενδεχομενικότητας». Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ακρι-
βώς οι επαγγελματίες της υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν την πανδημική κρί-
ση «ακροβατώντας» ανάμεσα στη θεραπεία των ασθενών και στη δική τους μό-
λυνση, έτσι ακριβώς και οι εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματική κατηγορία, υπό άλλους 
όρους, (προ)καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας εξαιρετικά σύνθετης, 
ρευστής, ασαφούς και δύσκολης εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, 
που όσο «ανθεκτικοί» καθίστανται άλλο τόσο «ευάλωτοι» αποδεικνύονται.
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◗ Εκπαίδευση και Πανδημική Κρίση: 
μια συζήτηση με διεθνή χαρακτηριστικά 

Ο κωρονοϊός, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19, από πολλούς έχει συσχετι-
στεί με την ίδια τη λειτουργία και την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης (Bickley, Chan, 
Skali, Stadelmann,  & Torgler, 2020, Szeles,& Saman, 2020) και γενικότερα αποτελεί 
«παράγωγο» ενός οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που θεμελιώνεται στην 
ρυθμιστική κυριαρχία του Λόγου της αγοράς (Γούγα, Φωτόπουλος, & Καμαριανός 
2019). Η παγκοσμιοποίηση, ως πεδίο ανάπτυξης, διεύρυνσης και εμβάθυνσης αλ-
ληλεξαρτώμενων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων (Daniels, 
Radebaugh, & Sullivan 2013), έχει αποσυνδέσει με εξαιρετικά ταχύ και επιδραστικό 
τρόπο τις κοινωνικές σχέσεις από το τοπικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης και αναφοράς 
και τις έχει μεταφέρει σε ένα πολυεπίπεδο, ρευστό και ιδιαίτερα πολύπλοκο χωρο-
χρονικό περιβάλλον (Giddens, 1991).

Με την ραγδαία, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική εξάρτηση να θεωρείται δε-
δομένη αλλά και αναπόφευκτη, υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης, οι εξελίξεις στο 
εσωτερικό των εθνών - κρατών συνδέονται στενά με το εξωτερικό τους περιβάλ-
λον, δηλαδή όχι μόνο με τα υπό γειτνίαση κράτη, άλλα και με όλα εκείνα τα κράτη 
με τα οποία υφίσταται κάποιος δεσμός είτε αυτός είναι οικονομικός, πολιτικός, κοι-
νωνικός, πολιτισμικός κ.ο.κ 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης τα κράτη είτε γειτνιάζουν είτε 
όχι πλήττονται με εξαιρετικά γοργό ρυθμό πρώτα από το ξέσπασμα μίας κρίσης, 
πόσο μάλλον όταν πρόκειται για υγειονομική, η οποία με ραγδαία ταχύτητα δύνα-
ται να μετασχηματιστεί σε οικονομική, πολιτική, πολιτισμική κ.ο.κ. Άρα, οποιοδήποτε 
εθνικό συμβάν μετατρέπεται δυνάμει σε παγκόσμιο (Nester, 2010) από τη στιγμή 
που η αλληλεξάρτηση αποδεικνύεται δομική, συστημική και ιδιαίτερα έντονη. Όμως 
ισχύει και το αντίστροφο: κανένα επί της ουσίας εθνικό κράτος δεν δύναται να δι-
αφύγει της επιρροής οικουμενικών διαστάσεων γεγονότων αφού, όταν συμβαίνει 
κάτι στην παγκόσμια σφαίρα, επηρεάζεται άμεσα και ευθέως η εκάστοτε, εγχώρια, 
πραγματικότητα. 

Κατανοώντας ερμηνευτικά αυτό το μοντέλο, θα μπορούσε να αναφερθεί  ότι η 
Covid-19, ενώ άρχισε σαν «εθνικό» γεγονός, με γενέτειρά του την Κίνα, πολύ γρή-
γορα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις και μετασχηματισμούς. Και αντιστρόφως, κανένα εθνικό κράτος δεν μπόρεσε 
να διαφύγει της επιρροής του από τη στιγμή που το φαινόμενο έγινε παγκόσμιο, δη-
λαδή άρχισε να πλήττει την ευρεία πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας με όρους 
καθολικότητας και απόλυτης οικουμενικότητας. 
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Ως εκ τούτου, είναι σαφές πως οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης ρευστοποιούν 
τόσο την έννοια των συνόρων, όσο και την ίδια την ικανότητα του έθνους-κράτους 
προς άσκηση επιμέρους και «αποκλειστικών» ρυθμιστικών πολιτικών. Παρόλα αυτά, 
οι πρώτες απαντήσεις που δόθηκαν στο «αίνιγμα» της πανδημίας ήταν πρωτογενώς 
εθνικές. Βασική αντίδραση στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας και της προστασί-
ας από την πανδημία, αποτέλεσε είτε το κλείσιμο των συνόρων και η απαγόρευ-
ση στις πύλες εισόδου είτε οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς συγκεκριμένους 
προορισμούς με υψηλά ποσοστά κρουσμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
έλειψαν πιο σκληρά μέτρα που απέβλεπαν στον περιορισμό βασικών θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών με το επιχείρημα της διασφάλισης είτε του γενικού 
συμφέροντος είτε της υγείας και της ζωής των πολιτών. Συγκεκριμένα, όπως επι-
σημαίνουν ο Κοντιάδης και η Φωτιάδου (2020), ο περιορισμός και οι απαγορεύσεις 
δικαιωμάτων υπήρξαν συνάρτηση της συνταγματικής και πολιτικής κουλτούρας 
κάθε κράτους. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως στις ΗΠΑ ή στη Δυτική Ευρώπη, η 
ιχνηλάτηση κρουσμάτων και γενικότερα ο υγειονομικός έλεγχος του πληθυσμού, 
προσέκρουαν στις οριοθετήσεις που επέβαλλε η προστασία του ιδιωτικού χώρου 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ σε Ανατολικές Ασιατικές χώρες, όπως η Νό-
τια Κορέα, μια διαφορετική κουλτούρα πειθαρχίας και υπακοής έδωσαν το έναυσμα 
σε διαφορετικές μορφές υγειονομικού ελέγχου των κρουσμάτων είτε μέσω smart-
phones είτε μέσω αυστηρών πρακτικών ελέγχου και επιτήρησης των καθημερινών 
επαφών (Τσιντσινής, 2020).  

Ενόσω, λοιπόν, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και οι τεχνολογικές εξελίξεις στις 
μεταφορές διευκολύνουν χωρίς αμφιβολία τις επαφές και την αλληλεξάρτηση των 
ανθρώπων και των κοινωνιών τους, η εξάπλωση της μετάδοσης του κορωνοϊού 
έλαβε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τη μορφή πανδημίας, διαμορφώνοντας 
μια εξαιρετικά πρωτόγνωρη συνθήκη επιφυλακτικότητας και περιορισμών χωρίς 
κάποιο πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη καταδεικνύει 
στην πράξη τον παγκόσμιο χαρακτήρα μιας νόσου η οποία κινείται απειλητικά τόσο 
απέναντι στη φυσική ύπαρξη εκατομμυρίων ανθρώπων όσο και απέναντι σε θε-
μελιωμένες αρχές, νόρμες και συμπεριφορές υπενθυμίζοντάς μας πως, εκτός από 
τις βιολογικές επιπτώσεις, εξίσου οδυνηρές και «ασύμμετρες» αποδεικνύονται και 
οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές κ.ο.κ Ειδικότερα από τον Μάρτιο 
του 2020 μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 (περίπου ένα χρόνο) η χώρα μας αριθμεί 
περισσότερα από 170. 000 κρούσματα, μεταξύ των οποίων πάνω από 6000  θανά-
τους2. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η λήψη έκτακτων μέτρων για τον μετριασμό 
των αρνητικών συνεπειών, αλλά και την πρόληψη ενός ενδεχόμενου εκτροχιασμού 

2 https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/ (τελευταία ανάκτηση 15/2/2021)



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
26

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήταν αναπόφευκτη και επιτακτική. Τα έκτακτα μέ-
τρα αυτά επέβαλαν περιορισμούς στις μετακινήσεις, στην οικονομική και επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, στις συναθροίσεις, στη θρησκευτική λατρεία, στα καλλιτε-
χνικά δρώμενα. Με άλλα λόγια, θεμελιώδη και παραδοσιακά συνταγματικά δικαι-
ώματα, κατόπιν στάθμισης, περιορίστηκαν με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του 
γενικότερου συμφέροντος, αυτού δηλαδή της ασφάλειας και υγείας των πολιτών. 
Αναμφίβολα αυτό προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα και βάσιμες αντιδράσεις για τον 
βαθμό και την ένταση των περιορισμών την ίδια στιγμή που εμφανίστηκαν διεθνώς 
εκατοντάδες χιλιάδες αρνητές τόσο της ύπαρξης της νόσου όσο και των μέτρων 
πρόληψης και προστασίας, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για το πόσο ανορ-
θολογικά μπορεί να γίνει αντικείμενο πρόσληψης. Γίνεται αντιληπτό πως μέσα στον 
κυκεώνα της πανδημίας, των εκατομμυρίων νεκρών και κρουσμάτων αναδύθηκαν 
τάσεις αμφίρροπες και εξαιρετικά ασύμμετρες, με αποτέλεσμα τη γενίκευση του 
αισθήματος της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ακόμα και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα 
είναι αναπόφευκτη μια οξεία φάση οικονομικής ύφεσης, αφού υπολογίζεται πως 
μόνο από το πρώτο κύμα της πανδημίας, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα το 
2020 θα έχει μειωθεί κατά 6%, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισ-
σότερο (OECD, 2020)3. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι σχεδόν 
βέβαιο πως οι εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και των απω-
λειών στην οικονομία θα μειώσουν στην πορεία τις δαπάνες για κοινωνικά αγαθά με 
την εκπαίδευση να αναμένεται να δεχθεί σημαντικό πλήγμα (IIEPUNESCO, 2020)4. 
Ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό είναι το πρόβλημα που ανακύπτει από την αναστο-
λή λειτουργίας των σχολείων αφού ήδη από το Φεβρουάριο του 20 η UNESCO 
επισημαίνει το πρόβλημα επιχειρώντας να καταγράψει διεθνώς τις συνέπειες από 
τη διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ήδη από 
τον Απρίλιο του 20 περισσότερο από 1.5 δις εκπαιδευόμενοι έπαψαν επειγόντως να 
προσέρχονται στους εκπαιδευτικούς τους χώρους (Unesco, 20205), χωρίς ωστόσο 

3 Δες σχετικά Αndreas Schleicher (2020) The Impact of Covid-19 on education, Insights 
from Education at Glance 2020, ΟΕCD 2020 όπως υπάρχει στο https://www.oecd.org/
education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.
pdf (τελευταία ανάκτηση 16/1/2021)

4 Δες Blandine Ledoux and Koffi Segniagbeto Unesco ΙΙΕP, (2020) What price will education 
pay for COVID-19? 07 April 2020,όπως υπάρχει στο http://www.iiep.unesco.org/en/what-
price-will-education-pay-covid-19-13366 τελευταία ανάκτηση 16/1/2021

5 Δες Blandine Ledoux and Koffi Segniagbeto Unesco ΙΙΕP, (2020) What price will education 
pay for COVID-19? 07 April 2020,όπως υπάρχει στο http://www.iiep.unesco.org/en/what-
price-will-education-pay-covid-19-13366 τελευταία ανάκτηση 16/1/2021
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να γνωρίζει με ακρίβεια την έκβαση της εν λόγω εξέλιξης. Την ίδια στιγμή προέκυψε 
άμεσα και με επείγοντα χαρακτήρα το ζήτημα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων 
για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού ολόκληρα κράτη αλλά 
και περιφέρειες βρέθηκαν σε δυσμενή θέση λόγω του τεράστιου ελλείμματος σε 
ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Πορτογαλία (Torres Vedras) 
χρηματοδότησαν την παροχή 850 υπολογιστών και 500 συνδέσεων στο internet. 
Παράλληλα στη Φιλανδία (Eλσίνκι) διατέθηκαν πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης είτε μέσω της Microsoft είτε μέσω της Google, ενώ στην Ιταλία για την αντι-
μετώπιση των «ψηφιακών ανισοτήτων» εισήχθη η εφαρμογή μιας ενίσχυσης (200 
εκατομμυρίων ευρώ), μέσω voucher, για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων 
στην πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας συνδέσεις και υπηρεσίες internet. Ανάλογες 
δράσεις αναλήφθηκαν και στη Γερμανία (Baden-Württemberg) καθώς και στην Κα-
ταλονία (Εuropean Committee of the Regions,2020)6. Πρόσφατα και στην Ελλάδα 
ανακοινώθηκε η επιδότηση με 200 ευρώ μαθητών με χαμηλά γονεϊκά εισοδήματα 
για την αγορά υπολογιστών και tablets.

Το παρακάτω διάγραμμα είναι αποκαλυπτικό του χάσματος που επικρατεί αναφο-
ρικά προς το ζήτημα του ψηφιακού εξοπλισμού των σχολείων, αφού διαφαίνονται 
έντονες οι διαφορές μεταξύ κρατών όπως η Ελλάδα και οι Σκανδιναβικές χώρες, 
καθώς και οι περιπτώσεις χωρών που βρίσκονται πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Αναμφίβολα οι διαφορές αυτές από μόνες τους σηματοδοτούν τις ανισότητες 
στη διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος σε ευρωπαϊκή διάσταση.

6 Δες Εuropean Committee of Annual, Regional and Local Barometer, full Report (2020) όπως 
υπάρχει στο https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/Teaser/4370-
Barometer%20teaser%20en.pdf, τελευταία ανάκτηση 16/1/2021.
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Επιπροσθέτως υπάρχουν σημαντικά κενά στις ψηφιακές δεξιότητες και τις ικα-
νότητες σε αυτό που αποκαλούμε STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) σε όλη την Ευρωπαϊκή περιοχή, με αποτέλεσμα να ευδοκιμούν σοβα-
ρές και διευρυμένες διαφοροποιήσεις που εδράζονται στο φύλο, στην ηλικία αλλά 
και στη γεωγραφική περιοχή.

Κατά συνέπεια σε όλο το διεθνές φάσμα αναδείχθηκε το σημαντικό ζήτημα των 
ανισοτήτων στις δυνατότητες και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων 
να ανταποκριθούν με επάρκεια στις τεχνολογικές και ψηφιακές απαιτήσεις συμμε-
τοχής σε προγράμματα εξ αποστάσεως και e- learning μάθησης. Ως εκ τούτου εν 
μέσω πανδημίας, εκτός από τα σημαίνοντα ζητήματα της υγείας και της οικονομίας, 
το εκπαιδευτικό πρόβλημα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο κρίσιμα και ουσιαστικά, 
αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα και τη δυναμική του. Κι αυτό γιατί η εκπαίδευση 
αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης, αφού συμμετέχει σε 
σημαντικό βαθμό στις διαδικασίες ένταξης των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο, την 
ίδια στιγμή που στην εποχή της παγκοσμιοποίησης αναδεικνύεται σε έναν από τους 
κατ΄ εξοχήν παράγοντες κινητικότητας, ανάπτυξης και ευημερίας.
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◗ Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος στην εποχή της COVID 19: 
προκλήσεις και διακυβεύματα

Ένα από τα βασικά ζητήματα της εν λόγω μελέτης αφορά τους όρους και τις συν-
θήκες άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην εποχή της πανδημικής κρί-
σης. Αποτελεί κοινό τόπο το ότι οι εκπαιδευτικοί μετά το υγιειονομικό προσωπικό 
όλων των χωρών, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα αναγκάστηκαν να κλείσουν για μεγάλα χρονικά διάστημα αφήνοντας 
χιλιάδες μαθητές έξω από το βασικό χώρο σπουδών τους. Συγκεκριμένα και επιχει-
ρώντας να σχηματοποιήσουμε τα επίπεδα αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης 
από πλευράς εκπαιδευτικών στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί είχαν να αντιμετωπίσουν 
δύο βασικές προκλήσεις α) την τηλεκπαίδευση β) τη διαχείριση της σχολικής καθη-
μερινότητας. 

Το πρώτο επίπεδο, τόσο στην πρώτη φάση αναστολής λειτουργίας των σχολείων 
(Μάρτιος -Μάιος 2020) όσο και στη δεύτερη (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020) απέ-
δειξε τις τεράστιες δυσκολίες να εφαρμοστεί στην πράξη το εγχείρημα της τηλεκ-
παίδευσης, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο την ανετοιμότητα του εκπαιδευτικού συστή-
ματος αλλά και το σημαντικό ζήτημα των ανισοτήτων στα ελληνικά νοικοκυριά, τις 
σχολικές μονάδες, τις περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, τόσο στην πρώτη όσο και 
στη δεύτερη φάση της πανδημικής κρίσης, χιλιάδες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν χωρίς 
καμία επιμόρφωση να διαχειριστούν την πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Κι αν στην πρώτη φάση υπήρξε ο αιφνιδιασμός από τις εξελίξεις και τον ταχύ-
τατο ρυθμό εξάπλωσης της πανδημίας, στη δεύτερη φάση διαφαίνεται εμφανώς 
η αδράνεια της πολιτικής εξουσίας να προετοιμάσει το πεδίο και να δρομολογήσει 
όλες τις αναγκαίες εξελίξεις για τη δραστική διαχείριση μιας τέτοιας εκπαιδευτικής 
πρόκλησης. Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη ήταν η τιτάνια προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ένα χαοτικό πλαίσιο χωρίς επιμόρφωση πάνω στα 
παιδαγωγικά μέσα και τα εργαλεία της εξ αποστάσεως, χωρίς παιδαγωγικό πλαίσιο, 
χωρίς ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση. Ταυτόχρονα χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι απέναντι σε μαθητές και γονείς χωρίς να τους 
έχει διατεθεί από πλευράς εκπαιδευτικής διοίκησης ο απαραίτητος ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός για να ασκήσουν το διδακτικό τους έργο. Ουσιαστικά, το Υπουργείο επέ-
βαλλε την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης χωρίς τη χορήγηση των απαιτούμενων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, καμερών, μικροφώνων, ψηφιακών γραφίδων και το 
πιο σημαντικό, χωρίς να έχει εικόνα των συνδέσεων internet ούτε για το εκπαιδευ-
τικό του προσωπικό, ούτε για το μαθητικό του πληθυσμό. Αποτέλεσμα αυτής της 
πρωτοφανούς αδράνειας υπήρξε η άσκηση του εκπαιδευτικού έργου σε εξαιρετι-
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κά χαοτικές συνθήκες με συνέπεια την απώλεια σημαντικού αριθμού διδακτικών 
ωρών και την καταφανή υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων η «τηλεκπαίδευση» κατέληξε να είναι «ραδιοεκπαί-
δευση», αφού η χρήση κάμερας υπήρξε ανέφικτη λόγω της αδυναμίας των δικτύων 
να αντέξουν το φόρτο των συνδέσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε η απαι-
τούμενη για την εκπαιδευτική διαδικασία οπτική επικοινωνία ούτε η αναγκαία εγγύ-
τητα για την άσκηση της παιδαγωγικής που, αν μη τι άλλο, βασίζεται στο ανθρώπινο 
βλέμμα και τη γλώσσα του προσώπου. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πως η επιβεβλη-
μένη εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση δημιούργησε προσδοκίες 
στην κοινωνία που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν χωρίς όμως να ευ-
θύνονται γι αυτό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Κι αυτό γιατί, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
ήταν προετοιμασμένο για έναν τόσο ξαφνικό μετασχηματισμό από τη αποκλειστική 
«δια ζώσης» στη αποκλειστική και σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.    

Πέρα όμως από τα τεχνικά ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαν να γραφούν πολ-
λά, το κρίσιμο ζήτημα είναι να δούμε πιο επισταμένα την άσκηση του εκπαιδευτικού 
έργου εν μέσω τέτοιων συνθηκών. Είναι σαφές πως μέσω της τηλεκπαίδευσης δια-
μορφώθηκαν εντελώς διαφορετικές συνθήκες μάθησης γεγονός που καθιστά εξαι-
ρετικά δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών, αφού σε πολλές περιπτώσεις αποδεί-
χτηκαν εκτεθειμένοι. Η αδυναμία πλήρους ταυτοποίησης των στοιχείων όλων όσοι 
εισέρχονται στην πλατφόρμα σε αρκετές περιπτώσεις διαμόρφωσε συνθήκες προ-
βληματικής επικοινωνίας, λεκτικών και φραστικών επιθέσεων, κλίμα και περιβάλ-
λον εντελώς αντιεκπαιδευτικό. Σύμφωνα με έγγραφα και επίσημες ανακοινώσεις 
συλλογικοτήτων των εκπαιδευτικών, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι εκπαιδευτικοί 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με φαινόμενα καταγραφής ή φωτογράφισης στιγμιότυπων, 
με αποτέλεσμα να αισθάνονται έντονο το στοιχείο της παρακολούθησης της διδα-
σκαλίας τους από έξω - σχολικά στοιχεία ή αγνώστου προελεύσεως επισκέπτες. 
Αυτό προκάλεσε ψυχολογική ένταση με συνέπεια την  αυτό-λογοκρισία, την επι-
φυλακτικότητα, την επιφόρτιση και την επαγγελματική εξουθένωση και με ακόμα 
περισσότερο άγχος για την ανταπόκριση στις προσδοκίες των μαθητών, των γονέ-
ων και των κηδεμόνων. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε πως η εξ αποστάσεως 
σύγχρονη διδασκαλία σε μαθητές τους οποίους δεν μπορείς να δεις, είναι μια εξαι-
ρετικά απρόσωπη, εξαντλητική και ψυχοφθόρα διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση 
με τη διδασκαλία σε πραγματικές συνθήκες και τη δια ζώσης δυναμική της ομάδας. 
Υπό την έννοια αυτή είναι απαρέγκλιτη ανάγκη να διευκρινιστεί πως η μεθοδολογία 
της εξ αποστάσεως αποτελεί μια εξαιρετικά διευρυμένη περιοχή που συγκροτεί μια 
αυτόνομη πια «πειθαρχία» στο πάνθεο των ειδικεύσεων που υπάγονται στις επιστή-
μες της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια η προσπάθεια να μεταφέρεις τη συμβατική 
διδασκαλία με τρόπο μηχανιστικά αυτόματο σε εξ αποστάσεως είναι μεθοδολογικά 
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άτοπο και ανεδαφικό. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται ευθέως το επίπεδο αλλά 
και η ποιότητα της όποιας προσπάθειας. Για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε στην 
πορεία. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνω-
ρη κατάσταση που άνοιξε μια περιεκτική συζήτηση για το ρόλο του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος τόσο στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης όσο και μετά το πέρας. 
Για παράδειγμα αναδύθηκαν πολλά ερωτήματα και προεκτάσεις για το μέλλον του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έθεσε διλήμματα 
και προκλήσεις περισσότερο επιτακτικά και άμεσα. Ενδεικτικά, παραθέτουμε ορι-
σμένα από τα σημαντικά διακυβεύματα που φαίνεται πως απασχολούν όλους όσοι 
αναστοχάζονται πάνω στο παρόν και το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 

Οι βασικές σπουδές, η παιδαγωγική επιμόρφωση, η διδακτική μεθοδολογία και γενι-
κότερα οι εκπαιδευτικές πρακτικές θα επηρεαστούν από την ανάγκη για διευρυμέ-
νες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες; Θα αναπτυχθεί το πεδίο της εξ αποστάσεως 
(σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης και μέχρι που σημείου θα υποκαταστήσει 
τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία; Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα επιτελέ-
σει το ρόλο της ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο στην υπηρεσία της συμβατικής 
εκπαίδευσης ή θα καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα; Πώς αυτό θα επηρεάσει μελλοντικά τη σύνθεση και την κατανομή του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας; Πώς θα διαμορφωθούν οι προσλήψεις, η 
ένταξη και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και πώς κατ΄επέκταση θα 
επηρεαστούν οι εργασιακές σχέσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης; Ποιο θα είναι το 
εκπαιδευτικό μέλλον των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών στην επο-
χή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης; Θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο η δια ζώ-
σης εκπαίδευση ή θα προκύψουν μετασχηματισμοί που επιβάλλουν περισσότερες 
οθόνες, ισχυρότερα ψηφιακά δίκτυα, περισσότερες κάμερες και μικρόφωνα και εν 
τέλει λιγότερες προσλήψεις για δια ζώσης τάξεις  διδασκαλίας; Αντιλαμβανόμα-
στε λοιπόν, πως το άμεσο μέλλον μάς επιφυλάσσει την εμπλοκή σε τέτοια διακυ-
βεύματα, αφού είναι κοινωνιολογικά βέβαιο πως όλα αυτά θα συσχετισθούν με τα 
οικονομικά μεγέθη και τους μακροοικονομικούς δείκτες με στόχο την αναδιαμόρ-
φωση του εκπαιδευτικού χάρτη. Πώς το εκπαιδευτικό επάγγελμα θα διαμορφωθεί 
απέναντι σε όλα αυτά; Με ποιο τρόπο θα μετασχηματίσει τη θέση και το ρόλο του 
μέσα σε μια αναδυόμενη ψηφιακή εποχή και πώς θα (επανα) νομιμοποιηθούν οι 
λειτουργίες που αυτό εκπληρώνει; Θα είναι το ίδιο χρήσιμοι οι εκπαιδευτικοί στην 
εποχή των «κοινωνικών αποστάσεων» ή θα εργαλειοποιηθούν ακόμα περισσότερο 
λειτουργώντας ως εξαρτήματα μιας απρόσωπης τεχνολογικής ορθολογικότητας 
που θα ψηφιοποιεί κάθε έκφραση του εκπαιδευτικού χώρου; Είναι σαφές πως δεν 
ανάγονται όλα στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ούτε πως όλα αυτά τα 
ενδεχόμενα αφορούν κοινωνικές καταστάσεις που θα προκύψουν μετά από έναν 
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αιώνα. Η σύγχρονη ιστορική και κοινωνική εξέλιξη είναι τόσο περιεκτική και πυκνή 
που τα πάντα αλλάζουν με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς. Υπό την έννοια αυτή, είναι 
απολύτως βέβαιο πως ακόμα και μετά το τέλος της πανδημικής κρίσης πολλά πράγ-
ματα δεν θα είναι ίδια. Είτε ως πρόσχημα, είτε ως αναγκαιότητα, είτε ως στρατηγική 
επιλογή είναι σαφές πως θα προκύψουν ζητήματα στρατηγικού προσανατολισμού 
για το ρόλο και τη λειτουργία της εκπαίδευσης στην εποχή της ψηφιοποίησης και 
αναμφίβολα το εκπαιδευτικό επάγγελμα θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του επερ-
χόμενου μεγάλου μετασχηματισμού. Yπό την έννοια αυτή, η πανδημική κρίση θα 
αφήσει ανεξίτηλο το ίχνος της σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που κάνουν λόγο για «μετά ανθρώπινη εποχή» και για μια επίπονη προσπά-
θεια, όχι όμως επιστροφής στην παλαιά κανονικότητα της ανθρωπότητας αλλά στη 
διαμόρφωση και κατασκευή μιας νέας κανονικότητας η οποία εκ των πραγμάτων 
θα είναι αναπόφευκτη ως νέα αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα7. Ωστόσο, 
ακόμα και αν για τους πιο δύσπιστους, αυτά ηχούν εξωπραγματικά και πέρα από την 
υπαρκτή πραγματικότητα, είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις 
σε όλους τους θεσμικούς χώρους και κατά συνέπεια και στο πεδίο της εκπαίδευσης. 
Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να αναμοχλεύουμε διαρκώς τους 
όρους και τις συνθήκες μέσω των οποίων αναδύονται οι μεταβολές και οι μετασχη-
ματισμοί του κοινωνικού μας γίγνεσθαι με σκοπό την κατανόηση, την ερμηνεία και 
κυρίως την αντιμετώπιση των παθογενών συνεπειών που προκαλούνται.

◗ Πανδημική κρίση και εκπαιδευτικές ανισότητες: 
οι «αφανείς» συνέπειες

Ένα σημαντικό ζήτημα στην προέκταση της πανδημικής κρίσης που προκάλεσε 
η Covid-19 σχετίζεται με την όξυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η συζήτηση 
αυτή είναι προφανές πως δεν αφορά μονομερώς την ελληνική κοινωνία αλλά το 
παγκόσμιο στερέωμα τη στιγμή που οι κοινωνικά ασθενέστεροι αντιμετώπισαν ακό-
μα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στη γνώση, ειδικότερα μετά την αναστολή 
λειτουργίας των σχολείων.

Σε πολλές περιπτώσεις αναπαράχθηκε η άποψη πως ο ιός είναι «διαταξικός» και 
πλήττει ανεξαιρέτως όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλες τις κοινωνικές κατηγορί-
ες χωρίς διακρίσεις στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Παρόλο που η εν 

7 Zizek, S. (2020), «There will be no return to normality after Covid. We are entering a post-
human era & will have to invent a new way of life» όπως υπάρχει στο https://www.rt.com/
op-ed/508940-normality-covid-pandemic-return/(τελευταία ανάκτηση 10/12/2020)
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λόγω παραδοχή εδράζεται σε έναν εκ πρώτης όψεως ορθολογικό ισχυρισμό δεν 
μπορεί να δώσει ικανοποιητική απάντηση στην επίδραση του τρόπου με τον οποίον 
οι κοινωνικές ανισότητες επιδρούν στην εξάπλωση και τη διαχείριση της ασθένειας. 
Είναι προφανές πως θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι μελέτες και οι έρευνες για 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά  της πανδημίας, τη σύνθεση και την κατανομή της σε 
σχέση με παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, το εισόδημα, το επάγγελμα, το 
μορφωτικό επίπεδο των ασθενών και αυτών που προσβλήθηκαν από τον ιό. Και 
αυτό αναφέρεται γιατί, λόγω του ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη και προφα-
νώς είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε αξιόπιστα και με «αξιολογική ουδετερότητα» 
συμπεράσματα και εκτιμήσεις που να μας δείχνουν τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά 
της πανδημικής κρίσης σε συσχέτιση με άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολι-
τισμικούς κ.α δείκτες. Ωστόσο, αυτό που οφείλουμε να δούμε εμφατικά και ειδικό-
τερα να αναμοχλεύσουμε με τρόπο ουσιαστικό είναι το ζήτημα της διαχείρισης της 
ασθένειας και των δυνατοτήτων αντιμετώπισής της, αφού οι ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες κυριολεκτικά δεινοπάθησαν και δεινοπαθούν ακόμα και από το πιο «αυτο-
νόητο» και ως ένα σημείο αναγκαίο μέτρο του εγκλεισμού και της καραντίνας. Κι 
αυτό γιατί είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος να βιώνει την καραντίνα και τον υπο-
χρεωτικό εγκλεισμό μια πολυμελής οικογένεια σε ένα μικρό υπόγειο και εντελώς 
άλλο πράγμα σε μια μονοκατοικία με κήπους και διακριτούς χώρους απομόνωσης. 
Είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα να έχεις 3 και 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 
ισχυρό δίκτυο σύνδεσης στο διαδίκτυο και εντελώς άλλο να μοιράζεσαι ένα κινητό 
ή έναν υπολογιστή με άλλους μην έχοντας δικό σου δίκτυο σύνδεσης με το δι-
αδίκτυο στο σπίτι σου. Ακόμα και αν τα παραδείγματα εμφανίζονται «ακραία» θα 
υπενθυμίσουμε πως υπάρχουν ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις όπως εκείνων των 
άστεγων, των πεινασμένων και των εκατομμυρίων αφανών σε όλον τον κόσμο που 
δεν τους αναζήτησε κανείς ακόμα και όταν έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό. 
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η διαχείριση και η αντιμετώπιση αυτών που επέβαλ-
λε η πανδημία έχει πάρα πολλά να μας διδάξει αλλά και να μας προβληματίσει αφού 
είναι απολύτως εμφανές πως οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες επέβαλλαν ακόμα πιο 
δυσμενείς όρους επιβίωσης στους κοινωνικά αδύναμους και ευπαθείς. Ωστόσο για 
ευνόητους λόγους δεν θα προχωρήσουμε στις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις 
της πανδημίας και θα εστιάσουμε ειδικότερα στο ζήτημα των εκπαιδευτικών ανισο-
τήτων που προφανώς διογκώθηκαν για εκείνους τους μαθητές που δεν μπόρεσαν 
να ανταποκριθούν με επάρκεια ούτε στα ελάχιστα των απαιτήσεων που η αναστολή 
των σχολείων επέβαλλε.

Ειδικότερα στην ελληνική κοινωνία η αναστολή των σχολείων μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται η εν λόγω μελέτη είχε δύο φάσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα την περίοδο 
μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου 2020 και η δεύτερη που βρίσκεται σε εξέλιξη, άρχισε τον 
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Νοέμβριο του 2020 και προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2021. Ωστόσο κανείς δεν αποκλείει τη συνέχισή της αφού δεν υπάρχει βεβαιό-
τητα για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημική κρίση στη χώρα μας. Σε μια προσπάθεια 
να ταξινομήσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών φάσεων θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε πως στην πρώτη περίοδο το εκπαιδευτικό μας σύστημα αιφ-
νιδιάστηκε και η τηλεκπαίδευση εφαρμόστηκε εσπευσμένα χωρίς προηγούμενο 
επιμόρφωσης, εξοπλισμού καθώς και ανάλογων υποδομών από πλευράς σχολείων 
και εκπαιδευτικού συστήματος. Η δεύτερη φάση, παρόλο που μεσολάβησαν περί-
που 6 μήνες, δεν βρήκε το εκπαιδευτικό σύστημα θωρακισμένο αφού σύμφωνα με 
τις περισσότερες εκτιμήσεις αλλά και τις ανακοινώσεις/καταγγελίες των οργανώ-
σεων των εκπαιδευτικών δεν υπήρξε οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση, 
δεν έγινε καταγραφή των ελλείψεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets 
ενώ το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο δεν ενισχύθηκε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
σύνδεσης με όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αντιλαμβανόμαστε πως  
παρόλο που μεσολάβησε ένα εξαιρετικά κρίσιμο χρονικό διάστημα για καλύτερη 
προετοιμασία η δεύτερη φάση βρήκε το σύστημα ανεπίτρεπτα ανέτοιμο απέναντι 
σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Αναμφίβολα προκύ-
πτουν πολλά ερωτήματα, κυρίως για τους μαθητές εκείνους που ήδη βρίσκονταν 
σε αδύναμη θέση λόγω των διαφοροποιήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του εκπαι-
δευτικού μας χώρου. Ας επιχειρήσουμε ωστόσο έστω και σχηματικά την παράθεση 
ορισμένων όψεων και διαστάσεων της εκπαιδευτικής ανισότητας δίνοντας έμφαση 
σε πραγματολογικά στοιχεία, η ύπαρξη των οποίων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να απορριφθεί.

� σε πολλά σχολεία (νησιά και απομακρυσμένες περιοχές) μέχρι αρχές Νοεμ-
βρίου υπήρχαν κενά σε βασικές ειδικότητες και ειδικότητες κατευθύνσεων. 
Τα ενδεχόμενα είναι: είτε άρχισαν μάθημα κατευθείαν με κάποιον καθηγητή 
εξ αποστάσεως τον οποίο δεν έχουν δει ακόμα, είτε δεν έχουν κάνει ακόμα 
μάθημα και περιμένουν τον ορισμό αναπληρωτή.

� υπάρχουν οικογένειες δεν διαθέτουν ούτε σύνδεση στο διαδίκτυο, ούτε κα-
τέχουν ικανό αριθμό υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό (κάμερες, 
ακουστικά, ηχεία κ.α) Παρόλο που ακόμα και με σταθερή τηλεφωνία μπορεί 
να γίνει σύνδεση, είναι κάποιος σε θέση να κρατάει 6 και 7 ώρες ένα ακουστι-
κό, να κρατάει σημειώσεις και παρακολουθεί ένα μάθημα με αξιώσεις;

� υπάρχουν οικογένειες δεν διαθέτουν χώρους για να απομονωθούν τα μέλη 
τους σε ξεχωριστά δωμάτια με γραφεία προκειμένου να παρακολουθήσουν 
σε κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες ένα κανονικό μάθημα. Αν αναλογι-
στούμε πως σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με την τηλεκπαίδευση και 
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η τηλεργασία των γονιών αντιλαμβανόμαστε ποιο από τα δύο απαιτείται να 
θυσιαστεί για να υπάρχει στην οικογένεια εισόδημα και να μην χαθεί μια θέση 
εργασίας.

� όταν τα δημόσια σχολεία στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο εγκλωβίστη-
καν στην υποχρεωτικότητα συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων που δεν 
μπορούσαν στις παρούσες συνθήκες να ανταποκριθούν, τα ιδιωτικά σχολεία 
αφέθηκαν ουσιαστικά ελεύθερα να επιδείξουν «ευελιξία» χρησιμοποιώντας 
δικές τους πλατφόρμες εμφανίζοντας την προσαρμοστικότητά τους ως συ-
γκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δημοσίων. Ακόμα και σήμερα προβάλλεται 
πως δεν χάθηκε ούτε μία ώρα από το σχολικό πρόγραμμα καθώς και το ότι η 
τηλεκπαίδευση συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά.

� η φροντιστηριακή εκπαίδευση (γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών) καθώς 
και η εκπαίδευση μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων, σχεδόν από την πρώτη στιγ-
μή μετασχηματίστηκαν σε εξ αποστάσεως με τους φροντιστηριακούς δα-
σκάλους να εξοπλίζονται με γραφίδες, εναλλακτικές πλατφόρμες και γενικό-
τερα με ό,τι εργαλείο θεωρήθηκε προσφορότερο, αφού ο ανταγωνισμός της 
ελεύθερης αγοράς μοιάζει να είναι έντονος και ιδιαίτερα απαιτητικός. Είναι 
ευνόητο πως οι προσαρμογές στο επίπεδο της μικρο-κλίμακας ενδεχομέ-
νως να εμφανίζονται ευκολότερες και πιο ευέλικτες χωρίς αυτό ωστόσο να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στον τομέα της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Προφανώς οι διαφοροποιήσεις στις παροχές συσχε-
τίζονται ευθέως με την καταβολή και το ύψος των διδάκτρων αφού χωρίς 
αμφιβολία οι ακριβοπληρωμένες επιλογές σπουδών τεκμηριώνονται σε του-
λάχιστον σε επαρκείς υποδομές.

Τα προαναφερθέντα αφορούν ορισμένα πραγματολογικά στιγμιότυπα που καταδει-
κνύουν σε μεγάλο βαθμό την ανισορροπία στη διαχείριση των προβλημάτων που 
προκάλεσε η πανδημία στον εκπαιδευτικό χώρο. Ας επισημάνουμε όμως μερικά από 
τα επιφανή προβλήματα: είναι σαφές πως οι μαθητές που δεν δύνανται να παρα-
κολουθήσουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα είναι εξ ορισμού αδικημένοι και 
ανίσχυροι, αφού η τηλεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει τη διά ζώσης διδασκαλία. Αν αυτή η αδυναμία συνδυαστεί και με την έλλειψη 
των εργαλείων σύνδεσης στο διαδίκτυο, αντιλαμβανόμαστε πως το κενό είναι τε-
ράστιο και το πρόβλημα ανυπέρβλητο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές των 
σχολείων εκείνων που βρίσκονται είτε σε νησιά είτε σε απομακρυσμένες περιοχές 
και δεν έχουν συναντήσει διαζώσης μέχρι και τη μέση της σχολικής χρονιάς, καθη-
γητές βασικών αλλά και εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Είναι απολύτως σαφές πως 
μέσα στο πραγματικό και οξύ πρόβλημα της πανδημικής κρίσης το εκπαιδευτικό 
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πρόβλημα κορυφώνεται και ναρκοθετεί ευθέως την εκπαιδευτική σταδιοδρομία 
κυρίως εκείνων των κατηγοριών που ήδη από την αφετηρία τους βρίσκονται σε 
δεινή θέση. 

Το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αποτελεί ένα πολυσύνθετο και πολυ-
παραγοντικό ζήτημα που δυστυχώς δεν μπορεί να αναλυθεί επαρκώς και ενδελε-
χώς στην παρούσα μελέτη. Συνδέεται με παράγοντες και  δομικές αιτίες που προ-
ϋπάρχουν του σχολείου, παραδοχή που μάς παραπέμπει στις ήδη υπάρχουσες τα-
ξικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, γεωγραφικές, περιφερειακές, έμφυλες 
κ.α. ανισότητες που ευδοκιμούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη του σχολείου, συνδέο-
νται ωστόσο μαζί του στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί συνηγορούν στην 
αναπαραγωγή, στη διαιώνιση και στη όξυνσή τους.

Κατά συνέπεια το πρόβλημα της εκπαιδευτικής ανισότητας δεν προκύπτει πρω-
τογενώς από το πρόβλημα της πανδημικής κρίσης, συνδέεται όμως μαζί της από 
τη στιγμή που οι συνέπειές της το επηρεάζουν και προφανώς το επιτείνουν, υπο-
βαθμίζοντας και περιθωριοποιώντας εκείνους που ήδη αποδεικνύονται οι αδύναμοι 
κρίκοι στην αλυσίδα της κοινωνικής συνοχής. Το κρίσιμο όμως ζήτημα, αναφορικά 
και προς το θέμα της εν λόγω μελέτης, είναι πώς επαναπροσδιορίζει το ρόλο και 
την αποστολή του το εκπαιδευτικό επάγγελμα στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών. 
Πώς τοποθετούν οι εκπαιδευτικοί το έργο τους απέναντι στις νέες εκπαιδευτικές 
ανισότητες; Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους; Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και 
πώς δύνανται να τις διαχειριστούν; Πώς καλούνται να διαχειριστούν τα ζητήματα 
της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης; Πώς εσωτερικεύονται από 
μέρους τους τα αντικειμενικά αδιέξοδα; Πώς αντιδρούν τόσο ατομικά όσο και συλ-
λογικά απέναντι στις δυσκολίες, τα καθημερινά εμπόδια και τους επιβεβλημένους 
γραφειοκρατικούς ανορθολογισμούς; Διαθέτουν έστω και ένα σχετικό πεδίο αυ-
τονομίας ή παραμένουν δέσμιοι των επιλογών της κεντρικής πολιτικής εξουσίας; 
Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον αναδύονται νέες ευκαιρίες ή η προοπτική 
τους μοιάζει δυσοίωνη και δυστοπική;

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως το να είναι κάποιος εκπαιδευτικός σε συνθήκες παν-
δημικής κρίσης αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά απαιτητικός επαγγελματικός ρόλος, 
γιατί πέρα από τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του σχολείου στη 
σύγχρονη εποχή, καλείται να διαχειριστεί στοιχεία όπως: η ψυχολογική φόρτιση των 
μαθητών από το άγχος που προκαλεί η ίδια η εξάπλωση της νόσου, η ψυχολογική 
πίεση που προέρχεται από την επιβολή της κοινωνικής απομόνωσης και απομά-
κρυνσης, το άγχος των μαθητών για την έκβαση των εξετάσεων και ιδίως των εξε-
τάσεων για το Πανεπιστήμιο, η αδυναμία πολλών μαθητών να ανταπεξέλθουν στις 
προσδοκίες του σχολείου ιδίως εάν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, η αδυναμία 
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τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων μορφών εκπαίδευσης, οι προσ-
δοκίες των γονιών και των κηδεμόνων για την παροχή διδασκαλίας εξίσου ποιοτικής 
με τη διά ζώσης, η αγωνία τους να καταστούν αποτελεσματικοί στις υποχρεώσεις 
τους, το εργασιακό τους μέλλον μετά την πανδημία, κ.α.

Είναι σαφές πως η πανδημική κρίση λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί με 
εξαιρετικά επιδραστικό τρόπο στο σύγχρονο σχολείο, με συνέπεια αυτό να καλεί-
ται να επιτελέσει την αποστολή του μέσα σε πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες. Οι 
εκπαιδευτικοί, αποτελώντας εκείνο το φυσικό και συλλογικό υποκείμενο που εν-
σαρκώνει έναν από τους βασικούς συντελεστές λειτουργίας του σχολείου, τοπο-
θετούνται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με συνέπεια την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης του ρόλου και της δυναμικής τους στην παρούσα συγκυρία.

◗ Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι 
στην πανδημική κρίση: 
κρατικές παρεμβάσεις και ο ρόλων των εκπαιδευτικών 

Από την αρχή εμφάνισης της πανδημικής κρίσης μέχρι σήμερα σε σχέση με την 
εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον  εμ-
φανίζουν κυρίως δύο φάσεις: α) η πρώτη φάση μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου 2020 και β) 
η δεύτερη φάση μεταξύ Νοέμβριου 2020 - Ιανουάριου 2021. Αυτές οι δύο φάσεις 
παρουσιάζουν ουσιαστικό ενδιαφέρον, γιατί τα σχολεία υποχρεώθηκαν σε αναστο-
λή λειτουργίας τη στιγμή που στη χώρα άρχισε να κάνει την παρουσία του το κύμα 
της διεθνούς πανδημίας της Covid-19. Ωστόσο, πέρα από αυτές τις δύο εξαιρετικά 
«οριακές» αποφάσεις, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα χρονικά διαστή-
ματα στα οποία τα σχολεία ήταν ανοικτά σε συνθήκες τήρησης των αποστάσεων και 
με το φόβο πάντοτε μιας πιθανής μόλυνσης. Πώς αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις 
επηρέασαν το εκπαιδευτικό επάγγελμα και τους όρους άσκησής του;  Πώς αντα-
ποκρίθηκαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις νέες προκλήσεις που τέθηκαν μπροστά 
τους; Υπήρξε κάποια προετοιμασία; Αρκούσε η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών για τη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης; Ακολούθησε κάποια επιμόρφωση με επί-
κεντρο τις ψυχολογικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές συνέπειες και προεκτάσεις της 
πανδημίας στη ζωή του σχολείου; Οι εκπαιδευτικοί είχαν εξοικείωση με τα ψηφιακά 
εργαλεία και τις πρακτικές τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν; Πώς ανταπο-
κρίθηκαν; Στηρίχτηκαν σε προσωπικούς συμβιβασμούς και ενστικτώδεις πρακτικές 
ή κινήθηκαν συντεταγμένα με βάση ένα επεξεργασμένο σχέδιο στρατηγικής αντι-
μετώπισης και διαχείρισης της κρίσης; Το εκπαιδευτικό επάγγελμα κατάφερε να κα-
ταξιωθεί στην κοινωνική συνείδηση για την οργάνωση και την αποτελεσματικότητά 
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του στη διάρκεια της πανδημίας ή έμεινε εκτεθειμένο απέναντι στις υψηλές προσ-
δοκίες μιας κοινωνίας που διαρκώς ζητάει περισσότερα από τους εκπαιδευτικούς 
της; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα αποτελούν ουσιαστικά τα μεγάλα διακυβεύ-
ματα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναμετρηθούν, προκειμένου να 
επιβεβαιώσουν εκ νέου το απαιτούμενο κεφάλαιο κοινωνικής εμπιστοσύνης πάνω 
στο οποίο είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται ο ρόλος και η δράση τους στο σύγχρονο 
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

Πώς λοιπόν αντέδρασε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι στην πανδη-
μική κρίση; Είναι προφανές πως στην παρούσα μελέτη εστιάζουμε αποκλειστικά 
στο ρόλο των σχολείων με έμφαση στο επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, αφού 
τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και μια σειρά από άλλες εκπαιδευτικές δομές (μεταλυ-
κειακές, Κολέγια κλπ) αποτελούν ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο ανάλυσης. Όπως 
ήδη αναφέρθηκε η πρώτη αναστολή λειτουργίας των σχολείων βρήκε τα σχολεία 
μας απροετοίμαστα, χωρίς ουσιαστικά να διαθέτουν υποδομές, εμπειρία, μέθοδο και 
οργάνωση για τη γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που 
προέκυψαν. Ωστόσο λόγω της προσπάθειας και της φιλοτιμίας που επέδειξε το αν-
θρώπινο δυναμικό κατέστη ό,τι ήταν εφικτό για να συνεχιστούν οι διδασκαλίες και να 
μπορέσουν οι μαθητές να κρατήσουν το νήμα της γνώσης έστω και εξ αποστάσεως. 
Σε ένα σύστημα που δεν διέθετε υποδομές, ισχυρά δίκτυα σύνδεσης, υπολογιστές 
ανά εκπαιδευτικό και ανά μαθητή, χωρίς επιμόρφωση και εξοικείωση με τα ψηφιακά 
εργαλεία χιλιάδες εκπαιδευτικοί αυτενέργησαν και το κυριότερο, μέσω των συλλό-
γων διδασκόντων αλλά και με ίδια μέσα, κατόρθωσαν να κρατήσουν το σύστημα λει-
τουργικό, επιδεικνύοντας μια σοβαρή στάση ευθύνης απέναντι στις συνθήκες που η 
κρίση διαμόρφωσε. Αναμφίβολα ο κλάδος των εκπαιδευτικών συσπειρώθηκε γύρω 
από το κοινωνικό αίτημα να μη διαρραγεί η σχέση και οι δεσμοί των μαθητών με το 
σχολείο τους τη στιγμή που κανείς δεν γνώριζε το πόσο θα διαρκέσει η περίοδος της 
πρώτης αναστολής. Παράλληλα υπήρξαν εξαιρετικές προσπάθειες εθελοντισμού 
και προσωπικής προσφοράς από πληθώρα εκπαιδευτικών που διαμόρφωσε μαθή-
ματα για την εκπαιδευτική τηλεόραση, βιντεομαθήματα, μαθήματα για τις πλατφόρ-
μες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Χωρίς αμφιβολία σε έναν χώρο που δεν υπήρχε καμία 
προετοιμασία για τη λειτουργία ενός «ψηφιακού σχολείου» στην πράξη, διαμορφώ-
θηκαν με τρόπο σχεδόν αυτοσχέδιο οι όροι μιας οριακής εκπαιδευτικής λειτουργίας 
που, κατά τη γνώμη του γράφοντος, προέκυψε κυρίως λόγω της φιλοτιμίας  και του 
επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και λιγότερο του σχεδιασμού και των επιτελι-
κών δεξιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου. Την ίδια στιγμή εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πολύ γρήγορα εκ των πραγμάτων εξαναγκάστηκαν στη συμμόρφωση με ένα μοντέ-
λο εκπαίδευσης εξαιρετικά ανοίκειο, αφού δεν υπήρχε καμιά άλλη εναλλακτική και 
το κυριότερο καμία προηγούμενη εμπειρία αλλά και υποστήριξη. 
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Η επάνοδος στις σχολικές τάξεις μετά το πρώτο κύμα πανδημίας αποτέλεσε και 
αυτή μια πρωτόγνωρη εμπειρία η οποία απαιτούσε τη χρήση μάσκας, την τήρηση 
των αποστάσεων, και των μέτρων υγιεινής, με συνέπεια να πληγωθεί βάναυσα το 
αίσθημα του αυθορμητισμού και της ξενοιασιάς που διέκρινε τις σχολικές αίθουσες. 
Παρόλα αυτά το σχολικό σύστημα κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια του και με όλες 
τις προφυλάξεις πραγματοποιήθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις των τελειόφοιτων 
χωρίς εμπόδια και ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα επέδειξε μια αξιοθαύμαστα υπεύθυνη στάση 
στο ζήτημα διαχείρισης της πανδημίας στην χώρα μας, διαπίστωση που σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Ωστόσο θα περίμενε κανείς πως τους καλο-
καιρινούς μήνες θα έπρεπε να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες που 
θα διευκόλυναν το έργο των εκπαιδευτικών και το κυριότερο τη ζωή των μαθητών 
μέσα στους εκπαιδευτικούς χώρους. Ιδιαίτερα μετά την πολιτική επιλογή να ανοί-
ξουν τα σύνορα της χώρας στον τουρισμό, θα περίμενε κανείς πως με μαθηματική 
ακρίβεια θα αυξάνονταν τα κρούσματα, όπως και συνέβη. Ποιες θα ήταν λοιπόν οι 
αναμενόμενες ενέργειες από πλευράς πολιτικής εξουσίας; Πριν αναφερθούμε στις 
κρατικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, ας επισημάνουμε ευσύνοπτα 
μερικές από τις  «καλές πρακτικές» που πρωτοστάτησαν ως «κοινός τόπος» στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας  στην εκπαίδευση και στην εποχή που προφανώς ακο-
λουθεί.

Ανάμεσα σε δράσεις, ιδέες και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν και λαμβάνοντας 
υπόψη και τις διεθνείς τάσεις8  οι επιλογές και οι πρωτοβουλίες που πρωτοστάτη-
σαν κινήθηκαν σε ενέργειες όπως: α) ο διαμοιρασμός των μαθητών σε περισσότερα 
τμήματα με στόχο τη μείωση των μαθητών ανά εκπαιδευτικό β) η εξεύρεση αιθου-
σών διδασκαλίας και εναλλακτικών χώρων με τη συνδρομή των τοπικών κοινωνιών 
και των θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης γ) η πολύ-επίπεδη και πολυτροπική ενίσχυ-
ση των εκπαιδευτικών δ) η ταχύρρυθμη και συστηματική επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών στα  ψηφιακά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ε) η ενίσχυση 
των δικτύων σύνδεσης με το διαδίκτυο όλων των σχολείων στ) η καταμέτρηση 
των αναγκών και ο εξοπλισμός εκπαιδευτικών και μαθητών με τους απαραίτητους 
υπολογιστές, tablets κ.α ζ) ο συνδυασμός πολλών και εναλλακτικών μεθόδων εξ 

8 Δες σχετικά Report for EdTechHub (ODI) An overview of emerging country-level responses 
to providing educational continuity under COVID-19: What’s working? What isn’t? Chris 
Joynes, Emma Gibbs & Kate Sims with input from Ed Gaible, όπως υπάρχει στο https://
edtechhub.org/wp-content/uploads/2020/05/whats-working-whats-not.pdf (τελευταία 
ανάκτηση,30/12/2020) όπως επίσης και το Education in a post-COVID world: Nine ideas for 
public action, Unesco όπως υπάρχει στο (τελευταία ανάκτηση 30/12/2020) 
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αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) μαζί με τη διά ζώσης διδα-
σκαλία διαμορφώνοντας έτσι μια μεικτή μεθοδολογία εκπαίδευσης μέσω της οποί-
ας θα μπορούσε να αποφευχθεί η συνολική αναστολή λειτουργίας των σχολείων 
η) δωρεάν και μαζικά tests σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τον 
ουσιαστικό έλεγχο και την πραγματική αποτίμηση της κατάστασης μέσα στις σχο-
λικές μονάδες θ) οι προσπάθειες για ένα σύστημα διακυβέρνησης, διαχείρισης και 
υποβοήθησης των σχολείων, με στόχο τη θωράκιση του δικαιώματος  της εκπαί-
δευσης ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού κ.α. 

Οι προαναφερθείσες πρακτικές είναι σαφές πως δεν αποτελούν παγκόσμια πρω-
τοτυπία, αφού σε αρκετές χώρες επιχειρήθηκαν και μαζικά tests αλλά και αναφο-
ρικά προς το μαθησιακό σκέλος, η διαμόρφωση μεικτών μεθόδων εκπαίδευσης με 
στόχο τα μικρά ακροατήρια μαθητών και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης (εργασίες και δραστηριότητες σε 
πλατφόρμα που δύναται να αξιολογείται και να ανατροφοδοτείται). 

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, στην Ελλάδα το καλοκαίρι κύλησε με την πε-
ποίθηση πως τελείωσε η πανδημική κρίση με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο να αρχί-
σει η κλιμάκωση του προβλήματος. Ως εκ τούτου αρκετά είτε δεν έγιναν είτε καθυ-
στέρησαν να γίνουν αντιληπτά. 

Για παράδειγμα ο ορισμός απλών και εθελοντών εκπαιδευτικών υπευθύνων Covid-19 
σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ανατρέψει την εξέλιξη μιας πραγματικό-
τητας που, αν μη τι άλλο, έφερε περισσότερα κρούσματα, αίσθημα ανασφάλειας, 
γενίκευση της κρίσης και στο βάθος κλείσιμο των σχολείων. Παρεμπιπτόντως η 
επιλογή της πολιτικής εξουσίας να συνεχίσει τη λειτουργία των σχολείων σαν να 
μην υπήρχε η πανδημία, ουσιαστικά προκαθόρισε και το κλείσιμό τους, αφού δεν 
επιχειρήθηκαν μέτρα για το διαμοιρασμό του μαθητικού ακροατηρίου σε αίθουσες 
με λιγότερα παιδιά. Επιπροσθέτως η εμμονή μετά το κλείσιμο να ακολουθείται το 
ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας με αυτό της εξ αποστάσεως 
αποδεικνύει ολοκληρωτική άγνοια της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως. Χαρα-
κτηριστική είναι η αναφορά σε πρόσφατο κείμενο πολιτικής των Καραλή και Γούλα 
που, όταν αναφέρονται στο ζήτημα της εξ αποστάσεως στη φάση της πανδημίας, 
επεξηγούν:

«Ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε ένας αρκετά γνωστός και κατανοητός, ακόμη και για 
το ευρύ κοινό, όρος περισσότερο για λόγους επικοινωνιακής διαχείρισης. Ωστόσο, 
όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, δεν επρόκειτο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με 
το εννοιολογικό φορτίο που κομίζει μια ερευνητική περιοχή των επιστημών της εκ-
παίδευσης, αλλά απλώς για εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από απόσταση για 
να το πούμε με όρους που χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς, δεν ήταν distance education 
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αλλά remote teaching. Για την ακρίβεια, οι τεχνικές υλοποιήσεις σε διάφορα εκπαι-
δευτικά συστήματα ήταν τόσο εξ αποστάσεως όσο και οι περιορισμοί στις εξόδους 
συνιστούσαν ένα αποδεκτό μοντέλο επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής και όσο 
οι πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας συνιστούσαν ένα δομημένο μοντέλο 
τηλεργασίας. Με άλλα λόγια, δεν επρόκειτο για εκπαίδευση εξ αποστάσεως αλλά 
εξ ανάγκης. Η ανάπτυξη συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προϋποθέτει 
σχετικά μακροχρόνιους σχεδιασμούς, που είναι μεγαλύτεροι από τον αναμενόμε-
νο κύκλο μιας πανδημίας, οι οποίοι προφανώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν 
εγκαίρως. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έως σήμερα έχουν γίνει γνωστές 
προτάθηκε ουσιαστικά ένα πλέγμα λύσεων που περιλάμβαναν σύγχρονη και ασύγ-
χρονη εκπαίδευση. Το κρίσιμο εδώ ήταν η επιλογή των εργαλείων και των μέσων. Η 
επιτυχής αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας είναι εφικτή όταν βασίζεται 
σε ήδη διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εγκατάστασης και να περι-
οριστούν οι ανάγκες σε επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού (Karalis, 2020). 
Το κύμα που αναπτύχθηκε διεθνώς για τη μετάπτωση σε διαδικτυακά συστήματα 
είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις θορύβησε ειδικούς των τομέων της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού κατά την άποψή τους τα προτεινόμενα συστήματα 
δεν διέθεταν τις προδιαγραφές που όφειλαν να έχουν. Έτσι, ακόμη και σημαντικοί 
επιστήμονες αυτών των τομέων διεθνώς, τοποθετήθηκαν αρνητικά απέναντι σε 
αυτή την εξέλιξη τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για συστήματα εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, αλλά για χαμηλού επιπέδου εμβαλωματικές λύσεις»9

(Γούλας- Καραλής, 2020:7).

Ωστόσο, όπως εξελίχθηκαν στην ελληνική περίπτωση τα πράγματα, είναι αναγκαίο 
να διευκρινίσουμε τα εξής: στην περίπτωση της χώρας μας αναφερόμαστε στην 
«τηλεκπαίδευση» ενώ στην ουσία αποδείχτηκε  «ραδιοεκπαίδευση», αφού ακούγε-
ται μόνο η φωνή, οριακά ανοίγουν οι κάμερες των εκπαιδευτικών, ενώ σχεδόν ανύ-
παρκτη είναι η εικόνα των μαθητών. Αυτό συνιστά μια εξαιρετικά μεγάλη απόκλιση 
από τις αναγκαίες προϋποθέσεις που η διδακτική πράξη απαιτεί, αφού το βλέμμα 
και η «σχεσιοδυναμική του προσώπου» (Κοσμόπουλος, 1999)10 αποτελούν βασικές 
παραμέτρους μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας. Παράλληλα 7 ώρες στην τάξη δεν 

9 Δες αναλυτικά όπως υπάρχει Γούλας, Χ- Καραλής, Θ (2020) Δια βίου Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση: θέσεις και προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία, Αθήνα: 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κείμενα Παρέμβασης όπως υπάρχει στο https://ineobservatory.gr/wp-content/
uploads/2020/07/5. (τελευταία ανάκτηση 16/1/2021).

10 Κοσμόπουλος, Αλ (1999) Η παιδεία, ως σχέση προσώπων σήμερα, όπως υπάρχει στο 
http://www.avkosmopoulos.gr/paidagogiki-psixologia-ekpaidefsi-ekpedeftikos.html 
(τελευταία ανάκτηση 19/12/2020)
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είναι ίδιες με 7 ώρες στον υπολογιστή. Κι αυτό γιατί ούτε οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να αποδώσουν, ούτε οι μαθητές δύνανται να παρακολουθήσουν όταν δεν βλέπουν 
αμφότεροι ο ένας τον άλλον, την ίδια στιγμή που δεν έχουν διαλείμματα σε φυσικό 
χώρο με τους συμμαθητές και συναδέλφους αντίστοιχα. Υπό την έννοια αυτή, όταν 
εφαρμόζεται τυφλά η εξομοίωση της μίας μεθόδου με την άλλη, υποβαθμίζονται 
σημαντικές παράμετροι που κρίνουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής 
πράξης ναρκοθετώντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε στη σωστή του 
διάσταση το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδίως μέσα στα σχολεία. Πρό-
κειται προφανώς για μια σημαντική εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
για πολλούς και σημαντικούς λόγους, κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
στους χώρους των ακαδημαϊκών σπουδών αλλά και ευρύτερα στο πεδίο της ανοι-
κτής διά βίου μάθησης με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Κατά συνέπεια πρόκειται για ένα 
διακριτό πεδίο που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία, ιδιαίτερες 
τεχνικές και πρακτικές, ειδικά πρωτόκολλα μάθησης και προσαρμογής του συμ-
βατικού εκπαιδευτικού υλικού σε εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος οι προδιαγραφές αυτές είναι προφανές πως ακόμα και 
σήμερα δεν έχουν τηρηθεί. Και αν τον Μάρτιο κανείς δεν είχε φανταστεί μια τέτοια 
εξέλιξη μέχρι τον Νοέμβριο θα μπορούσαν να έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βή-
ματα προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την αποφυγή όσο το δυνατόν λιγότερο 
λαθών, παραλείψεων και αστοχιών στο πεδίο της διδασκαλίας.

Αναμφίβολα οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σχεδόν μόνοι τους απέναντι σε αυτήν τη 
νέα πραγματικότητα. Επωμίσθηκαν όλο αυτό το βάρος και άλλοτε με ίδια μέσα και 
άλλοτε με τα πενιχρά μέσα των δημόσιων σχολείων κατάφεραν μέσα σε συνθήκες 
κοινωνικής απόστασης, απομόνωσης και γενικευμένου φόβου να εξοικειωθούν και 
να υποστηρίξουν ένα εγχείρημα αμφιβόλου ποιότητας με σημαντικές δομικές αδυ-
ναμίες. Είναι προφανές πως οι αδυναμίες αυτές βαραίνουν αποκλειστικά την πολι-
τική εξουσία που προχώρησε στη δρομολόγηση αποφάσεων χωρίς τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών και το κυριότερο χωρίς τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστη-
μόνων στα θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ακόμα και αν οι συνθήκες τον 
Μάρτιο του 2020 ήταν έκτακτες, τον Σεπτέμβριο του 2020 θα ήταν περισσότερο 
εφικτός ένας πληρέστερος, ασφαλέστερος και παιδαγωγικά κατάλληλος τρόπος 
μετασχηματισμού της διά ζώσης εκπαίδευσης σε εξ αποστάσεως, μειώνοντας αι-
σθητά πολλά από τα προβλήματα τα οποία ενέκυψαν και μονομερώς κλήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά οφείλουμε να δούμε το εκπαιδευτικό επάγγελμα 
ευρύτερα στην εποχή της πανδημικής κρίσης της Covid-19, πέρα δηλαδή από τη 
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συγκυρία της τηλεκπαίδευσης ή της κοινωνικής απόστασης. Ποιες προβλέπεται να 
είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες από την επέλαση μιας τέτοιας παγκόσμιας ανα-
στάτωσης; Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα επανέλθουν εύκολα στην προηγούμενη 
κανονικότητα ή θα πρέπει να αναζητήσουν νέες σταθερές και ισορροπίες; Τα σχο-
λεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον παραδοσιακό και καθιερωμένο τρόπο ή 
μετά από αυτό το ιστορικό προηγούμενο θα εμπλουτίσουν τις πρακτικές τους με 
περισσότερα ψηφιακά μέσα, νέες διδακτικές μεθόδους και περισσότερα στοιχεία 
εξ αποστάσεως, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε ανάλογες κρίσεις στο 
μέλλον; Αν αυτό συμβεί, με ποιο τρόπο θα επηρεαστούν οι βασικές σπουδές των 
εκπαιδευτικών αλλά και οι επιμορφωτικές πολιτικές που τους αφορούν; Οι μετα-
σχηματισμοί αυτοί σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν τις επιθυμητές δεξιότητες και τα 
προσόντα πρόσληψής τους στο μέλλον; Οι νέες απαιτήσεις αλλά και δυνατότητες, 
σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, κατά πόσο θα επηρεάσουν 
τις υπάρχουσες προσλήψεις, τις εργασιακές σχέσεις, τη σύνθεση και την κατανομή 
του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση; 

Από διάφορες πλευρές υποστηρίζεται η άποψη πως η πανδημική κρίση ακόμα και 
μετά το πέρας της ήρθε για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κανονικότητα 
του παρελθόντος αφού επιτάχυνε μια σειρά από διαδικασίες που λογικά θα επα-
κολουθούσαν. Παράλληλα, τεκμηριώνεται πως με το πρόσχημα της πανδημίας 
θα επιχειρηθεί ένας ακόμα πιο έντονος μετασχηματισμός προς την ψηφιοποίηση 
της εκπαίδευσης (και της εργασίας προφανώς) με συνέπεια την αλλαγή του εκπαι-
δευτικού χάρτη σε όλες τις εκφάνσεις και τις εκδοχές της εκπαίδευσης. Αυτό θα 
οδηγήσει στη μείωση θέσεων εργασίας, στη συρρίκνωση της δυναμικότητας των 
εκπαιδευτικών δομών, στη συγχώνευση σχολείων και ιδρυμάτων. Αν οι υποθέσεις 
αυτές συνδυαστούν με τις πολιτικές λιτότητας που κατά κράτος θεμελιώνονται σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης, επιφέροντας μείωση των δημοσίων δα-
πανών, η επίκληση μελλοντικών πανδημικών κρίσεων είναι προφανές πως δύναται 
να αξιοποιηθεί - ως κίνηση πρόληψης απέναντι στον αναίτιο συνωστισμό και τη 
μαζικοποίηση της διά ζώσης εκπαίδευσης- σε ριζικές αλλαγές στο χάρτη των σχο-
λείων καθώς και στα μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Είναι σαφές πως ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ρυθμιστική αρχή όλων των θε-
σμικών πεδίων αποδεικνύεται ο Λόγος της Αγοράς, είναι αμφίβολο το αν οι κυρί-
αρχες πολιτικές θα αντισταθούν στον πειρασμό μιας εκ θεμελίων αναδιάρθρωσης 
του εκπαιδευτικού χώρου, με σκοπό τη συμπίεση του εργατικού κόστους αλλά και 
των δημοσίων δαπανών, αφού σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία οπουδήποτε επι-
χειρήθηκαν αναδιαρθρώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τόσο τη μείωση της χρηματο-
δότησης όσο και την άνοδο της ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών. Παράλληλα οι 
πολιτικές απορρύθμισης, αναζητούν ερείσματα στην «κοινή λογική» επιχειρώντας 
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με τον τρόπο αυτό τη νομιμοποίησή τους με βάση όρους συναίνεσης και κοινωνικής 
εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα της σκλη-
ρότητας επιλογών που ερημώνουν περιοχές, αυξάνουν την ανεργία, συμβάλλουν 
στην οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική κα πολιτιστική υποβάθμιση.

Αναμφίβολα, μπροστά σε αυτόν τον κυκεώνα εξελίξεων είναι σαφές πως το εκπαι-
δευτικό επάγγελμα θα επηρεαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι επιδράσεις που θα 
δεχτεί ενδέχεται να διαμορφώσουν νέες συνθήκες πρόσληψης, ένταξης και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, περισσότερο ελαστικές εργασιακές σχέσεις, σημαντικές μι-
σθολογικές διαφορές μεταξύ των «πολλαπλών ταχυτήτων» εργαζομένων, ισχυρά 
πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, εντονότερες πρακτικές επιτήρησης και εφαρμο-
γής πειθαρχικών μέτρων, ισχυρότερα συστήματα και πρακτικές ελέγχου, μεγαλύτε-
ρη εμπλοκή των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού χώρου, 
μεικτές τεχνικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως ή 
μονομερώς εξαποστάσεως) για περιοχές που είναι απομακρυσμένες, παραμεθόριες 
κ.ο.κ. Ακόμα και αν όλα αυτά συνιστούν θεωρητικές και ενδεχομενικές υποθέσεις εί-
ναι σημαντικό να αποτελέσουν το πλαίσιο μιας δομημένης προβληματικής με σκοπό 
την ορθολογική ανάγνωση της πραγματικότητας και των προοπτικών μετασχηματι-
σμού της. Ακόμα και αν όλα αυτά τεκμηριώνονται στις ανησυχίες και στο συλλογικό 
άγχος για την επόμενη μέρα, όλοι αντιλαμβάνονται πως η παγκόσμια κοινωνία και 
οικονομία δεν θα είναι οι ίδιες μετά το τέλος της πανδημικής κρίσης. Κατά συνέπεια 
ούτε και η εκπαίδευση και όλα όσα αυτή περιλαμβάνει. Αναμφίβολα το εκπαιδευτικό 
επάγγελμα, ως ένα συγκροτημένο και δομημένο πεδίο, βρίσκεται στην αιχμή του 
δόρατος όλων των μετασχηματισμών και προφανώς δεν θα μείνει ανέπαφο. 
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◗ Εκπαιδευτικοί και πανδημική κρίση: 
εμπειρικά στιγμιότυπα - μια ποιοτική προσέγγιση

Σκοπός μελέτης και βασικά ερευνητικά ερωτήματα

Αναφορικά με όσα ήδη αναλύθηκαν και με αφορμή την παρούσα συγκυρία και εν 
μέσω μιας παγκόσμιας υγειονομικής και όχι μόνο κρίσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου που το εκπαιδευτικό επάγγελμα 
καλείται στην εποχή του Covid-19 να διαδραματίσει. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής 
ερευνητικά ερωτήματα από τα οποία επιχειρήθηκε να αντληθούν πληροφορίες 
τόσο για την περίοδο λειτουργίας των σχολείων στη διάρκεια της πανδημίας όσο 
και στη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους. Επίσης οι ερωτήσεις διαφορο-
ποιήθηκαν σχετικά μέσω μικρών προσθηκών οι οποίες κρίθηκαν επιβεβλημένες για 
τις περιπτώσεις που σχετίζονταν με α) τη βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-δευ-
τεροβάθμια: κατώτερη-ανώτερη), β) τον πάροχο εκπαίδευσης: (δημόσιο - ιδιωτικό) 
γ) την κατοχή διευθυντικής θέσης δ) την κατοχή συνδικαλιστικής ιδιότητας. Ωστόσο 
ο οδηγός συνέντευξης διαρθρώθηκε σε 2 επίπεδα και τα ερευνητικά ερωτήματα 
συγκροτήθηκαν α) σε ειδικά και β) σε γενικά. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ερωτή-
θηκαν για τα εξής:  

�� πώς η πολιτεία αντιμετώπισε τη διαχείριση της πανδημίας μέσα στα σχολεία;

�� ποια προβλήματα αντιμετώπισαν (ως εκπαιδευτικοί) στις φάσεις αυτές; 

�� πώς επηρεάστηκε η άσκηση των καθηκόντων τους;

�� πώς αντιμετώπισαν τη φάση της τηλεκπαίδευσης και ποια προβλήματα ανέ-
κυψαν;

�� πόσο κατάλληλα εκπαιδευμένοι/επιμορφωμένοι αισθάνονται για την αντιμε-
τώπιση των νέων αναγκών /συνθηκών του επαγγέλματός τους; 

�� ποια εμπόδια αντιμετώπισαν στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισαν ή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ως εκπαιδευ-
τικοί;

�� πώς διαβλέπουν το μέλλον του σχολείου και της μάθησης στην μετά 
Covid-19 εποχή ευρύτερα; 

�� ποιους μετασχηματισμούς διαισθάνονται να παγιώνονται στην άσκηση του 
επαγγέλματός τους;

�� πώς διαισθάνονται το μέλλον και την προοπτική του επαγγέλματός τους 
στην εποχή της πανδημικής κρίσης και ειδικότερα στο άμεσο μέλλον;
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Το εγχείρημα να αναδείξουμε τον ρόλο του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην επο-
χή της πανδημικής κρίσης εδράζεται στην πεποίθηση πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
κρίσιμο πεδίο που επωμίστηκε μια εξαιρετικά σύνθετη αποστολή, την ίδια στιγμή 
που διαφαίνονται στον ορίζοντα σημαντικοί μετασχηματισμοί που θα αφορούν τις 
νέες και επερχόμενες κανονικότητες. Υπό την έννοια αυτή, οι εκπαιδευτικοί, όπως 
άλλωστε και άλλοι επαγγελματίες, βρέθηκαν στις επάλξεις διαχείρισης της κρίσης 
χωρίς να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και το κυριότερο χωρίς να έχουν τα κατάλλη-
λα μέσα και την απαραίτητη στήριξη. 

Πέρα από τις θεωρητικές και εννοιολογικές επισημάνσεις που προκρίθηκαν ως το 
ελάχιστο προαπαιτούμενο για την έναρξη ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου 
πάνω στον ρόλο αλλά και τη δυναμική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, στη διάρ-
κεια αλλά και στη μετά  covid-19 εποχή, κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη η διερεύνηση 
αλλά και η ανάδειξη ορισμένων στιγμιότυπων από εμπειρικές αναφορές μάχιμων 
εκπαιδευτικών. Είναι σαφές πως αναφερόμαστε σε μια ποιοτικού τύπου καταγραφή 
που σε καμία περίπτωση τα συμπεράσματά της δεν αποτελούν αντικείμενο γενί-
κευσης και αντιπροσωπευτικότητας. Ωστόσο, λόγω και της κοινωνικής συγκυρίας 
με την επιβολή της τήρησης των αποστάσεων, πρόκειται για 15 on line ημιδομη-
μένες συνεντεύξεις που επιχειρούν να διερευνήσουν και να αναμοχλεύσουν βα-
σικά ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν αλλά και το μέλλον του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος από εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας όλο το εύρος των βαθμίδων και 
των χώρων εκπαίδευσης. Η προσπάθεια συνδέεται με τη μεθοδολογία της θεματι-
κής ανάλυσης και της κριτικής ανάλυσης λόγου (Guest, MacQueen, & Namey, 2012, 
Krippendorff, 2018) επιχειρώντας να αναδείξει όψεις και διαστάσεις από το εύρος 
μιας διεθνούς συζήτησης που προφανώς διαφοροποιείται στα εθνικά της χαρακτη-
ριστικά και τις επιμέρους αποχρώσεις. 

Δείγμα και μεθοδολογικά εργαλεία 

Η μελέτη μας, εν μέσω πανδημικής κρίσης, τεκμηριώνεται στην ανάδειξη μιας σει-
ράς σύγχρονων προκλήσεων, αντιφάσεων αλλά και «γκρίζων ζωνών», οι οποίες πε-
ριβάλλουν τους όρους άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, σε μια προσπά-
θεια να αναδειχθούν όψεις αλλά και στιγμιότυπα ενός επαγγέλματος που, αν μη τι 
άλλο, οφείλουμε ως κοινωνία να το προσλαμβάνουμε όχι μονομερώς και διασταλ-
τικά, ως κοινωνικό λειτούργημα, αλλά ως ένα δομημένο πεδίο που μέσω της αυτο-
νομίας του δύναται να συμβάλει σθεναρά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 
αλλά και στην ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνικής δυναμικής.
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Η μελέτη συνολικά δομείται σε έναν συνδυασμό βιβλιογραφικής επισκόπησης, κρι-
τικής θεώρησης των σύγχρονων τάσεων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής  και 
σε ανάλυση των ευρημάτων από μια σειρά «ημιδομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευ-
τικών» από σχολικές μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης του Νομού 
Αττικής, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μια ποιοτική ερμηνευτική προσέγγιση 
όψεων και διαστάσεων του τρόπου με τον οποίο «μάχιμοι» εκπαιδευτικοί, διοικητικά 
και συνδικαλιστικά στελέχη από το χώρο της εκπαίδευσης δρουν και ενεργούν σε 
πραγματικές συνθήκες εν μέσω πανδημικής κρίσης. Συγκεκριμένα η χρήση της ημι-
δομημένης συνέντευξης προκρίθηκε λόγω της σχετικής ευελιξίας που δίνει στον 
ερευνητή, αφού δύναται να χρησιμοποιήσει ένα ευρύτερο κατάλογο ερωτήσεων 
και ενδεχομένως να τον διαφοροποιήσει από ερωτώμενο σε ερωτώμενο. 

Αναφορικά προς το δείγμα της έρευνάς μας η συγκρότησή του έγινε μέσα από 
το συνδυασμό 3 κυρίως διαστάσεων: η πρώτη σχετίζεται με τη σκόπιμη και τυ-
χαία δειγματοληψία (purposeful random sampling), λόγω του ότι κρίθηκε πως οι 
ερωτώμενοι εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς της έρευνας και η δεύτερη με 
τη δειγματοληψία ευκολίας (Marshall, 1996, Ιωσηφίδης, 2003,  Ίσαρη - Πουρκός 
2015) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στις οποίες διεξήχθη, αφού έλαβε χώρα εν 
μέσω αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις διεξή-
χθησαν την περίοδο μεταξύ 15 Δεκεμβρίου 2020 - 15 Ιανουαρίου 2021 όπου εξαι-
τίας της πανδημίας και για ευνόητους λόγους έγιναν οn line με τη χρήση ψηφιακής 
πλατφόρμας επικοινωνίας. Για λόγους δεοντολογίας και ευκολίας πρόσβασης στους 
ερωτώμενους το πρωτόκολλο της on line συνέντευξης περιλάμβανε τη μη βιντε-
ογράφηση-ηχογράφησή της, ώστε να νιώθουν ασφαλείς για την ανωνυμία της 
συνέντευξης πάνω σε ζητήματα επαγγελματικής φύσεως. Κρατήθηκαν ωστόσο 
αναλυτικές σημειώσεις τόσο από τον ερευνητή όσο και από τον βοηθό ερευνητή, η 
παρουσία του οποίου δηλώθηκε εξ αρχής στους ερωτωμένους.

Στη συνέχεια οι σημειώσεις από τους οδηγούς συνέντευξης, διασταυρώθηκαν και  
αναμορφώθηκαν σε ένα ενιαίο βασικό κείμενο, το οποίο μέσω της ανάλυσης πε-
ριεχομένου διαρθρώθηκε σε βασικές «θεματικές κατηγορίες» που συσχετίστηκαν 
με τα βασικά μας ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν 10 on line 
σε συνεντεύξεις οι οποίες απαρτίζονται από (6) εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (3) Εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκ-
παίδευσης, (2) Εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων της Δημόσιας Εκπαί-
δευσης, (1) Εκπρόσωπο συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
(2) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης και (1) Διευθυντή 
Σχολικής Μονάδας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Αναφορικά προς τις ποιοτικές μεθόδους είναι σημαντικό να αναφέρουμε προκα-
ταβολικά ότι ενέχουν ένα σημαντικό βαθμό αμεσότητας και «φυσικής επαφής» 
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(Lincoln και Guba, 1985), καθώς ο ερευνητής δύναται να προσεγγίσει ερμηνευτικά 
την προσωπικότητα των ατόμων που διερευνά αφομοιώνοντας σε βάθος τις  επι-
δράσεις που ως υποκείμενα έχουν λάβει στο πλαίσιο της κοινωνικής τους διαδρο-
μής (Παπαγεωργίου, 1998). Ειδικότερα, μέσω της ποιοτικής μεθόδου ο ερευνητής 
δύναται να λειτουργεί ως παρατηρητής, να λαμβάνει συνεντεύξεις, να αποκω-
δικοποιεί απόψεις, ιδέες και αντιλήψεις, να αποκωδικοποιεί, να περιγράφει και να 
ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως τα προσλαμβάνει. Κατά συνέπεια είναι απολύτως 
ευνόητο πως η εν λόγω διαδικασία ενέχει έναν υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας 
που σε καμία περίπτωση δεν δύναται να διεκδικήσει τη γενικευσιμότητα αντικειμενι-
κών συμπερασμάτων. Ωστόσο, αποτελεί μια νευραλγική μεθοδολογική προσέγγιση 
που μπορεί να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και εμβάθυνση του 
ερευνητικού εγχειρήματος, αφού ο ερευνητής αναλαμβάνει να συνθέσει μέσω μιας 
διαδικασίας όσο το δυνατόν «αξιολογικά ουδέτερης» εμπειρικά δεδομένα, αφηγη-
ματικά στοιχεία, περιγραφές και εκφράσεις που αποσκοπούν στην πληρέστερη ερ-
μηνεία του πεδίου ενδιαφέροντος του. Αυτό ουσιαστικά λαμβάνει χώρα μέσω του 
τρόπου με τον οποίο αξιολογεί και ιεραρχεί την αξία και τις σημασίες των δεδομέ-
νων τους. Συγκεκριμένα, διαδικασίες όπως η αξιολόγηση, η ταξινόμηση, η ιεράρχη-
ση του τι είναι χρήσιμο και τι όχι, εξαρτώνται από τον ίδιο τον ερευνητή, την εμπειρία 
και την ικανότητά του να αξιοποιεί τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία. Ο ερευνητής έχει 
τη δυνατότητα να εντοπίσει και να αναδείξει εκείνες τις ποιότητες που θεωρεί σημα-
ντικές προχωρώντας στην αποκάλυψη εκείνων των διαστάσεων που δεν αφορούν 
μονομερώς τις αφηγήσεις των υποκειμένων (Eisner, 1991) αλλά και το βιόκοσμο 
του ίδιου του ερευνητή (Φωτόπουλος-Ζάγκος:2016). Κι αυτό γιατί πίσω από κάθε 
ερευνητή ενυπάρχει ένα πολιτισμικό φορτίο, ένα ευρύτερο αξιακό σύστημα που 
επιδρά με αποφασιστικό τρόπο στον ερευνητικό προσανατολισμό, στο καθορισμό 
των επιλογών, στην ανάπτυξη της δυναμικής του. Στις ποιοτικές έρευνες  το αισθη-
τήριο τόσο του ερευνητή όσο και όλων όσοι ενεργούν στο πεδίο σχεδιασμού και 
διεξαγωγής μιας έρευνας διαδραματίζει νευραλγικό ρόλο (Eisner, 1991). Ωστόσο το 
κρίσιμο και εξαιρετικά επιδραστικό στοιχείο σε μία ποιοτική έρευνα είναι ο τρόπος  
με τον οποίο λειτουργεί ο κριτικός αναστοχασμός, αφού καμία ερευνητική προ-
σέγγιση δεν δύναται να δώσει απάντηση οριστική και αμετάκλητη στα ερωτήματα 
που τίθενται προκαταβολικά. Δύναται όμως να αναπτύξει μια δυναμική πάνω στην 
οποία μπορούν να ξεδιπλωθούν αναλύσεις, ερμηνευτικά σχήματα, συνέργειες και 
συμπράξεις, που διευκολύνουν τον επιστημονικό αναστοχασμό και κατ΄ επέκταση 
το δημόσιο και κοινωνικό διάλογο.

Ένα από τα βασικά εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου είναι η συνέντευξη, αφού κατά 
κανόνα εδράζεται στη διαπροσωπική επικοινωνία, στη δυναμική της διάδρασης κα-
θώς και στην αλληλεπίδραση μεταξύ συνεντευκτή και ερωτώμενου (Φωτόπου-



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
50

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

λος-Ζάγκος:2016). Στην περίπτωση που μια  συνέντευξη λαμβάνει τη μορφή της 
«ημι-δομημένης», καθοδηγείται ουσιαστικά από αυτόν που την συντονίζει (στην 
προκείμενη περίπτωση τον ερευνητή) αποβλέποντας στην εκμαίευση στοιχείων, 
εμπειριών και πληροφοριών που άπτονται του αντικειμένου και της στοχοθεσίας 
της έρευνας (Cohen, Manion,Morrison, 2008). Υπό την έννοια αυτή, η ημιδομημέ-
νη συνέντευξη επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει στάσεις, αντιλήψεις, ιδέες και ανα-
παραστάσεις επιχειρώντας ουσιαστικά την αποκάλυψη έκδηλων και μη έκδηλων 
διαστάσεων μέσω της διεπαφής, της συνομιλίας, της ανταλλαγής ερωτήσεων και 
απαντήσεων (Φωτόπουλος-Ζάγκος:2016).

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας το είδος της συνέντευξης που επιλέχθηκε 
είναι αυτό της ημιδομημένης. H ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα 
σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευε-
λιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, ως προς την τροποποίηση του περιεχομέ-
νου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση 
ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. Συγκεκριμένα για τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε συνολικά δέκα (10) εν ενεργεία εκπαι-
δευτικούς, διευθυντικά στελέχη και συνδικαλιστές της εκπαίδευσης. Οι συνεντεύ-
ξεις που ελήφθησαν δομήθηκαν σε ένα κύκλο βασικών ερωτήσεων και θεμάτων 
με προσθήκες και επεξηγηματικές ερωτήσεις που κρίθηκαν σκόπιμες προκειμένου 
να καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες διαστάσεις της έρευνας και κυρίως να δοθεί 
χώρος και χρόνος στους συμμετέχοντες να ξεδιπλώσουν τη σκέψη και την προβλη-
ματική τους. Ο εν λόγω τύπος συνέντευξης (ημιδομημένη συνέντευξη) διευκόλυνε 
την αξιοποίηση αφηγηματικών πλευρών της συνέντευξης, οι οποίες  αξιοποιήθηκαν 
στην αναμόχλευση σύνθετων στάσεων, αντιλήψεων, πρακτικών και αντιδράσεων 
πάνω σε  συγκεκριμένα κοινωνικά ερείσματα (Φωτόπουλος-Ζάγκος: 2016).

Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να αναφερθεί πως ο οδηγός συνέντευξης 
λειτούργησε με τρόπο «διασταλτικό» και όχι περιοριστικό, αφού η δυναμική της συ-
ζήτησης διαμόρφωσε τους όρους υπέρβασης ενός κλειστού σχήματος ερωτήσε-
ων. Να σημειωθεί πως η όλη ερευνητική διαδικασία λειτούργησε με υποδειγματικό 
τρόπο, παρά τις δυσκολίες της εποχής, αφού ο ερευνητής είχε την ευκαιρία λόγω 
της συνεργασίας των ερωτώμενων να ερμηνεύσει, χωρίς πρόσθετα εμπόδια, στοι-
χεία που αποδείχθηκαν εξαιρετικά κρίσιμα στην αποκωδικοποίηση της πραγματικό-
τητάς τους.  

Ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε πως οι συνεντεύξεις έγιναν με 
διαδικτυακό τρόπο μέσω skype και σε πραγματικό χρόνο και απ΄ ευθείας επικοινω-
νία (on line) (O’Connor, Madge, Shaw, & Wellens, 2008, Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 
2019). Ωστόσο είναι κρίσιμο να αναφερθεί πως η διαμεσολάβηση του εργαλείου 
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(ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας) επέδρασε καθοριστικά στην αμεσότητα του 
βιώματος και την κατάθεση της εμπειρίας. Ωστόσο υπό τις παρούσες συνθήκες 
ήταν ο μόνος ασφαλής τρόπος να τηρηθούν με απόλυτο τρόπο οι αποστάσεις και 
το κυριότερο να διαμορφωθεί, χωρίς περαιτέρω άγχος, μια συζήτηση με σκοπό τη 
διερεύνηση απόψεων πάνω στα ερευνητικά ερωτήματα της εν λόγω εργασίας. 
Παρά ταύτα καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να σπάσει ο «πάγος» της δια-
μεσολάβησης, να μη χαθούν στοιχεία που σχετίζονται με τις εκφράσεις του προσώ-
που και του σώματος αφού στη βιβλιογραφία τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ως 
βασικές αδυναμίες της μεθόδου (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2019). Παρόλα αυτά 
οι συμμετέχοντες υπήρξαν απολύτως διαθέσιμοι και συνεργάσιμοι, αξιοποιώντας 
τη δυνατότητα με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο ενώ όλες οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά φιλικό κλίμα αλληλοκατανόησης και εμπι-
στοσύνης. Να αναφερθεί πως για ευνόητους λόγους δεοντολογίας οι συνεντεύξεις 
είναι ανώνυμες, αφού δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
έρευνα. Για τον προσδιορισμό των ευρημάτων που προέκυψαν από την επεξερ-
γασία των απομαγνητοφωνήσεων χρησιμοποιούνται οι κωδικοί, όπως παρατίθενται 
στον αντίστοιχο πίνακα που ακολουθεί.

Κωδικοποίηση

Δημόσια Έκπαίδευση:
Πρωτοβάθμια (Π.Έ) Κατώτερη Δευτεροβάθμια (Κ.Δ.Έ) 
Ανώτερη Δευτεροβάθμια (Ά.Δ.Έ) 

• ΚΩΔ 1: (Έ.Δ.Π.Έ): Έκπαιδευτικός Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Έκπαίδευσης (Σ1)

• ΚΩΔ 2: (Έ.Δ.Κ.Δ.Έ) Έκπαιδευτικός Δημόσιας (Κατώτερης) Δευτεροβάθμιας 
Έκπαίδευσης (Γυμνάσιο) (Σ2)

• ΚΩΔ 3: (Έ.Δ.Ά.Δ.Έ) Έκπαιδευτικός Δημόσιας Άνώτερης Δευτεροβάθμιας 
Έκπαίδευσης (Λύκειο) (Σ3)

Ιδιωτική Έκπαίδευση:
Πρωτοβάθμια (Ι.Π.Έ) (Κατώτερη) Δευτεροβάθμια (Ι.Κ.Δ.Έ) 
(Ανώτερη) Δευτεροβάθμια (Ι.Ά.Δ.Έ)

• ΚΩΔ 4: (Έ.Ι.Π.Έ) Έκπαιδευτικός Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Έκπαίδευσης (Σ4)

• ΚΩΔ 5: (Έ.Ι.Κ.Δ.Έ) Έκπαιδευτικός Ιδιωτικής (Κατώτερης) Δευτεροβάθμιας 
Έκπαίδευσης (Γυμνάσιο) (Σ5)

• ΚΩΔ 6: (Έ.Ι.Ά.Δ.Έ) Έκπαιδευτικός Ιδιωτικής (Άνώτερης) Δευτεροβάθμιας 
Έκπαίδευσης (Λύκειο) (Σ6)
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Έκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: 
Δημόσια Εκπαίδευση (Έ.Σ.Ο.Δ.Έ:) Ιδιωτική εκπαίδευση (Έ.Σ.Ο.Ι.Έ) 

• ΚΩΔ 7: (Έ.Σ.Ο.Δ.Έ) Έκπρόσωπος Συνδικαλιστικής οργάνωσης Δημόσιας 
Έκπαίδευσης Σ(7)

• ΚΩΔ 8: (Έ.Σ.Ο.Ι.Έ) Έκπαιδευτικός Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Ιδιωτικής 
Έκπαίδευσης Σ(8)

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων:
Δημόσια Εκπαίδευση: (Δ.ΣΧ.M.Δ.Έ:) Ιδιωτική Εκπαίδευση (Δ.ΣΧ.Μ.Ι.Έ)

• ΚΩΔ 9: (Δ.ΣΧ.M.Δ.Έ) Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Δημόσιας Έκπαίδευσης Σ(9)

• ΚΩΔ 10: (Δ.ΣΧ.Μ.Ι.Έ) Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Ιδιωτικής Έκπαίδευσης 
Σ(10)

Σύνολο: 10 Οn Line συνεντεύξεις

Παρουσίαση - ανάλυση-ερμηνεία ευρημάτων 

Όπως προαναφέρθηκε η ποιοτική προσέγγιση της έρευνάς μας αποσκοπεί στην 
ανάδειξη μιας σειράς κρίσιμων όψεων και διαστάσεων του τρόπου με τον οποίο βί-
ωσαν και προσέλαβαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί την πανδημία της covid 19 στην άσκη-
ση του επαγγέλματός τους. Συγκεκριμένα ο οδηγός συνέντευξης πάνω στον οποίο 
αναπτύχθηκε η εργασία μας κινήθηκε σε συγκεκριμένους βασικούς θεματικούς 
άξονες με ανοιχτές ερωτήσεις που διαφοροποιήθηκαν σε ένα βαθμό ανάλογα με 
τη θέση και το ρόλο των ερωτηθέντων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μεταβλητές 
που διαφοροποίησαν σχετικά το πλαίσιο των ερωτήσεων ήταν α) η βαθμίδα εκπαί-
δευσης: πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια (κατώτερη-ανώτερη) β) ο πάροχος εκπαί-
δευσης: δημόσιος - ιδιωτικός γ) η κατοχή διευθυντικής θέσης δ) η κατοχή και άσκηση 
συνδικαλιστικού ρόλου.

Με βάση λοιπόν το σύνολο των ερωτήσεων διαμορφώθηκαν 4 βασικές ενότητες 
θεματικής ανάλυσης, οι οποίες περιλάμβαναν συνολικά 10 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 
κατανεμήθηκαν ως εξής: στην 1η Θεματική Ενότητα: 3, στην 2η Θεματική Ενότητα: 
3, στην 3η Θεματική Ενότητα: 2 και στην 4η Θεματική Ενότητα: 2. Συγκεκριμένα τα 
βασικότερα ευρήματα κατανεμημένα στις 4 βασικές ενότητες θεματικής ανάλυσης 
παρουσιάζονται ως εξής:

�� προβλήματα που εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν την περίοδο της πανδημίας 
(Μάϊος - Ιούνιος 2020 & Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2020) στη διάρκεια λει-
τουργίας των σχολικών μονάδων
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Αναφορικά προς το ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 
στην άσκηση του έργου τους στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, εμφανίζονται  
κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται τόσο με τις δύο χρονικές περιό-
δους όσο και από τον τρόπο που ο καθένας βίωσε την φάση αυτή στο ειδικό επαγ-
γελματικό του περιβάλλον. Ειδικότερα στην πρώτη περίοδο αναδεικνύονται ως ση-
μαντικότερα προβλήματα: η περιορισμένη συμμετοχή  των μαθητών (κυρίως στις 
δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου) καθώς και το μούδιασμα των μαθητών στην 
πρώτη φάση της πανδημίας, αφού ήταν διάχυτα τα στοιχεία της επιφυλακτικότητας 
και γενικότερα της απομάκρυνσης των μαθητών. Πέρα από τα συγκεκριμένα προ-
βλήματα αναφέρεται πως η κατάσταση στα σχολεία ήταν σχετικά πιο χαλαρή λόγω 
της εκ περιτροπής προσέλευσης των μαθητών και της μη χρήσης μάσκας. Παρά το 
γενικευμένο μούδιασμα και την ανασφάλεια, οι καιρικές συνθήκες, λόγω άνοιξης, 
καθώς και ο μικρότερος αριθμός μαθητών συνέβαλαν αποφασιστικά σε μία σχετικά 
ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Όπως επισημαίνει ο Σ3:
«ειδικά στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου παρακολουθούσαν ελάχιστα παιδιά. Κά-
ποια άλλα ερχόντουσαν, άλλα όχι, σε γενικές γραμμές η κατάσταση ήταν δύσκολη 
και απογοητευτική. Ευτυχώς που άρχισαν μετά από λίγο οι εξετάσεις και κλείσαμε 
για το καλοκαίρι». Στο ίδιο μήκος και ο Σ6 αναφέρει πως: «Ειδικότερα στο Λύκειο 
συνεχίστηκε… η παράδοση της μη προσέλευσης και δεν είχαμε πολλούς μαθητές 
με αποτέλεσμα να μην είμαστε συνωστισμένοι, γεγονός που ευνόησε τη συνύπαρ-
ξη και την τήρηση των αποστάσεων».

Επιπροσθέτως το ότι στην πρώτη φάση η δια ζώσης παρουσία ήταν εκ περιτροπής 
αυτό δημιουργούσε μια γενικότερη ανωμαλία στην προσαρμογή των μαθητών και 
στην ομαλή παρακολούθηση του σχολείου. Σύμφωνα με τον Σ3:

«τη μία μέρα ερχόταν η μία τάξη, την άλλη η επόμενη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 
χάνουμε το νήμα και να μην μπορούμε να το ενώσουμε. Βέβαια αυτό παιδαγωγικά 
ήταν πρόβλημα αλλά από, πλευράς ασφάλειας νιώθαμε περισσότερο σίγουροι γιατί 
μπορούσαμε να τηρούμε τις αποστάσεις». 

Η Σ1 αναφέρει:
«παρά τα προβλήματα ήταν κάπως διαχειρίσιμη η κατάσταση λόγω του μικρού 
αριθμού μαθητών. Βοήθησε και ο καιρός αλλά και το ότι δεν φοράγαμε μάσκες»

Για την ίδια περίοδο ο Σ6 επισημαίνει:
«σε σχέση με αυτό που ζήσαμε τον Σεπτέμβριο του 21 ο Ιούνιος ήταν σχετικά δια-
χειρίσιμος και τα πήγαμε σχετικά καλύτερα αφού τα παιδιά ήταν σαφώς λιγότερα και 
είχαμε να περιμένουμε και το καλοκαίρι…»
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Η εικόνα αυτή όμως σχεδόν ανατρέπεται τον Σεπτέμβριο που οι τάξεις γεμίζουν με 
τουλάχιστον 25-26 παιδιά, επιβάλλεται η μάσκα και οι μαθητές προσέρχονται όλοι 
χωρίς την εκ περιτροπής προσέλευση. Σε γενικές γραμμές η δεύτερη φάση φαίνε-
ται να εμφανίζει περισσότερα προβλήματα γιατί την δεύτερη περίοδο πληθαίνουν 
τα κρούσματα και δημιουργείται μια εντονότερη αίσθηση ανησυχίας σε μαθητές και 
σε εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Σύμφωνα με τον Σ2:
«Δυστυχώς το πρόβλημα φάνηκε από τον Σεπτέμβριο που θα άνοιγε το σχολείο. 
Πολλά παιδιά στις τάξεις, παντού μάσκες και χωρίς καμία άλλη υποστήριξη (….) Πώς 
και πόσο να σε ακούνε 27 παιδιά να μιλάς φιμωμένος;) 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Σ4 επισημαίνει:
«ήταν δύσκολη η επαφή με τα παιδιά και εμένα προσωπικά που έλειπε αφάνταστα 
η αφή και η ανάγκη που είχα να πιάνω τα παιδιά, να τα χαϊδεύω φιλικά στην πλάτη, 
να τα ενθαρρύνω, να βλέπω τα μάτια και το πρόσωπό τους…».

O Σ6 αναφέρει:
«Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο από τις πρώτες μέρες φάνηκαν οι δυσκολίες… πολλά 
παιδιά, μάσκες, φασαρία με τα διαλείμματα και γενικά μεγάλη αναστάτωση παρόλο 
που στο ιδιωτικό σχολείο είχαμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα γινόταν» (…) «μόλις 
μάθαμε και για κρούσματα…ζοριστήκαμε…».

Ωστόσο αυτό στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι η δυσκολία 
που προκαλεί η χρήση της μάσκας τόσο στο μάθημα όσο και στην επικοινωνία συ-
νολικότερα. Ο Σ2 αναφέρει χαρακτηριστικά:

«ένιωθα πως δεν είχα ανάσα και οξυγόνο να αναπνεύσω. Κάθε μέρα γύριζα με πο-
νοκέφαλο στο σπίτι μου και ήμουν κατάκοπος και απογοητευμένος». 

Ο Σ7 επισημαίνει:
«με όποιον συνάδελφο μιλούσα μου έκανε παράπονα για τη μάσκα. Δεν με ακούνε, 
δεν μπορώ να ανασάνω, δεν μπορώ να φωνάζω… όλοι σχεδόν τα ίδια παράπονα 
έκαναν».

Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν πως η αλλαγή του ωρολογίου 
προγράμματος σε σχέση με τα διαλείμματα δημιουργούσε έντονα προβλήματα 
φασαρίας έξω από τις τάξεις με συνέπεια την ώρα που κάποιοι έκαναν μάθημα οι 
άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα ενώ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να 
φωνάζουν μέσα από τις μάσκες για να μπορέσουν να ακουστούν.

«Όταν εμείς κάναμε μάθημα τα άλλα παιδιά είχαν διάλλειμα, ερχόντουσαν από τα 
παράθυρα να δουν τους φίλους τους(…) γενικά υπήρχε κλίμα αναστάτωσης και ανη-
συχίας που σου αποσπούσε την προσοχή από το μάθημα».
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Άλλη μία διάσταση που αναδεικνύεται κυρίως από τους συνδικαλιστικούς εκπρο-
σώπους των καθηγητών είναι το γεγονός πως ο αριθμός των μαθητών στη δεύ-
τερη φάση ήταν εξαιρετικά μεγάλος. Το γεγονός αυτό δυσχέραινε εξαιρετικά το 
έργο των εκπαιδευτικών, αφού ούτε οι αποστάσεις μπορούσαν να τηρηθούν ούτε 
να λειτουργήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές με αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας. 
Αυτό ουσιαστικά συνδέεται με την άρνηση της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει 
σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και μειώσεις του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. 

Όπως αναφέρει ο Σ7:
«Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί αφέθηκαν μόνοι τους αυτήν την περίοδο. Δεν έγιναν 
προσλήψεις όπως θα έπρεπε με συνέπεια να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε 
εκπαιδευτικά και με ασφάλεια όπως θα έπρεπε (…….) «Το Υπουργείο αδιαφόρησε για 
το πως θα τα καταφέρουμε αφού ούτε μαζικά τεστ γινόντουσαν, ούτε γνωρίζαμε 
επί της ουσίας τι να κάνουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς και προφυλαγμένοι 
από την έκθεση στον ιό».

O Σ8 για το ίδιο θέμα επισημαίνει:
«το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου εντοπίζεται στην ολιγωρία που επέδειξε το 
Υπουργείο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικά το καλοκαίρι είχε πολύ χρόνο 
στη διάθεσή του να κάνει επιμόρφωση στην τηλεκπαίδευση, να βρει χώρους για την 
άνεση των παιδιών, να προσλάβει αναπληρωτές (…) πολλά ιδιωτικά σχολεία ωστόσο 
ούτε μείωσαν τον αριθμό των παιδιών στα τμήματα, ούτε στα σχολικά λεωφορεία 
(…) κάποια έκαναν εκπτώσεις στα δίδακτρα ενώ κάποια άλλα δεν έκαναν απολύτως 
τίποτα ασκώντας έμμεσα και πίεση στους γονείς αλλά και στην κυβέρνηση πως δεν 
υπάρχει κάτι καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες(…)»

Ωστόσο μια άλλη διάσταση προστίθεται κυρίως από τα διευθυντικά στελέχη των 
σχολείων, κυρίως στην δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τη δική τους εμπειρία η φάση 
αυτή εμφανίζεται πιο έντονη και πιο πιεστική, αφού δέχονται περισσότερες πιέσεις 
από τους γονείς τόσο για τη χρήση της μάσκας όσο και για τη διαχείριση των κρου-
σμάτων. 

Όπως αναφέρουν αυτό τους επιφόρτισε με περισσότερο άγχος και μεγαλύτερες 
ευθύνες. Συγκεκριμένα η Σ9 αναφέρει:

«εμείς είχαμε κρούσμα μαθητή στο σχολείο μας. Ήταν προφανές πως θα έπρεπε να 
ενημερώσουμε και κυρίως να πάρουμε μέτρα Ωστόσο οι γονείς μας κατηγόρησαν 
πως στοχοποιήσαμε το μαθητή και την οικογένεια με το στίγμα της ασθένειας και 
από την άλλη μάς κατηγόρησαν οι γονείς των άλλων παιδιών για αμέλεια και ελλι-
πή μέτρα προφύλαξης (…) απίστευτη ένταση και ψυχολογική πίεση (…) ένας χαμός». 

Για άλλο θέμα ο Σ9 αναφέρει: «εγώ αντιμετώπισα πρόβλημα με τη χρήση της μά-
σκας όπου υπήρχαν γονείς που μου ζητούσαν να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση για 
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την ορθή χρήση της μάσκας στο νήπιο» (…) «αντιλαμβάνεστε πίεση» «εκεί που η κατά-
σταση έγινε απίστευτη ήταν όταν είχαμε κρούσμα με αναπληρώτρια εκπαιδευτικό(…)».

Ο Σ9 επισημαίνει εμφατικά:
«αυτό που έχει μείνει στο μυαλό και στην ψυχή μου είναι πως ήμουνα υπεύθυνος 
για όλα τα προβλήματα. Υπεύθυνος covid, υπεύθυνος πληροφορικής, υπεύθυνος 
απέναντι στους γονείς(…) από που να πιαστείς (…) ζητούσα βοήθεια από φίλους, συ-
ναδέλφους, γονείς ό,τι μπορείτε να φανταστείτε (…) ακόμα και χορηγίες σε τάμπλετς  
ζήτησα (…)».

�� προβλήματα που εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν την περίοδο της πανδημίας 
(Μάρτιος - Μάϊος 2020 & Νοέμβριος-Ιανουάριος 2020) στη διάρκεια  ανα-
στολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Αναφορικά προς τα προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν και στις δύο 
φάσεις που τα σχολεία ήταν σε αναστολή τα σημαντικότερα προβλήματα που κα-
ταγράφονται σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση. Ειδικότερα στην πρώτη φάση το 
εκπαιδευτικό σύστημα αιφνιδιάστηκε από μια τέτοια εξέλιξη αφού δεν υπήρχε υπο-
δομή αλλά και επιμόρφωση για κάτι τέτοιο. Αυτός επί της ουσίας ήταν και ο λόγος 
που σε εκείνη την περίοδο η τηλεκπαίδευση ήταν ουσιαστικά προαιρετική και μόνο 
όσοι είχαν μια σχετική εμπειρία μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς. 

Όπως επισημαίνει ο Σ2:
η τηλεκπαίδευση δεν ήταν εφικτό να γίνει από όλους, γιατί εκτός από το ότι υπήρ-
χαν συνάδελφοι που όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δεν είχαν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, δεν είχαν και τις απαραίτητες γνώσεις (…) κάποιοι προσπαθούσαν μόνοι 
τους, άλλοι τα κατάφερναν εξαιρετικά, άλλοι ήταν πολύ αγχωμένοι γιατί δεν μπο-
ρούσαν να ανταπεξέλθουν και άλλοι δήλωναν αδυναμία…». 

Η Σ2 αναφέρει:
«οι νεότεροι συνάδελφοι άρχισαν σχετικά εύκολα να ανταποκρίνονται. Ακόμα και 
στην πρώτη φάση που ήταν κάπως χαλαρή και όχι υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση. 
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύτηκαν περισσότερο. Παρόλο που προσπαθού-
σαν».

Για το ίδιο θέμα η Σ1 επισημαίνει:
«Δυστυχώς δεν είχαμε ούτε την εμπειρία, ούτε τα μέσα. Χωρίς υπολογιστές και 
χωρίς καλή σύνδεση πάντα. Ειδικά στο νηπιαγωγείο να σας θυμίσω πως δεν υπάρ-
χει υπεύθυνος πληροφορικής(…) όταν ζήτησα τάμπλετς μου έστειλαν ένα. Ξέρετε 
πόσα παιδιά έχει η μονάδα μου; Εκατό (…) Πώς να καταγράψω τις ανάγκες, να κάνω 
εκατό τηλεφωνήματα (…)».
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Ο Σ6 αναφέρει:
«για να είμαι ειλικρινής αναγκάστηκα να πάρω πρωτοβουλίες και να αυτενεργήσω. 
Αγόρασα γραφίδα και γενικά έχω καλή σχέση με τους υπολογιστές. Αμέσως άλλαξα 
προσανατολισμό και μάλλον τα πήγα καλά. Άλλοι συνάδελφοι όμως ταλαιπωρή-
θηκαν πολύ…».

Αυτό που στην ουσία καταγράφεται σχετίζεται με την έλλειψη υποστήριξης και συ-
ντονισμού, αφού το όλο πρόβλημα μεταφέρθηκε στις πλάτες των εκπαιδευτικών 
μέσα από το πρίσμα της ατομικής ευθύνης. Αποτελεί ουσιαστικά πεποίθηση όλων ότι 
η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είχε την παιδαγωγική επάρκεια και την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία να εφαρμόσει στην πράξη τη μεθοδολογία της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. Για το ζήτημα αυτό αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές του Σ3:

«υπήρχε αυτοσχεδιασμός με υψηλό ρίσκο να εκτεθείς αφού χρησιμοποιούσες ό,τι 
έκρινες εσύ πρόσφορο για το μάθημά σου π.χ video, power point, ακόμα και σελίδες 
από βιβλία χωρίς βέβαια πνευματικά δικαιώματα…».

Στο ίδιο μήκος και ο Σ3 επισημαίνει:
«δεν υπήρχε σχέδιο και συγκεκριμένη κατεύθυνση (…) πώς άλλωστε να κάνεις μα-
θηματικά χωρίς γραφίδα ή κάτι που να δείχνεις τα σύμβολα (…) ένας συνάδελφος 
είχες προσαρμόσει μάλιστα μια κάμερα στον πίνακα του σχολείου (…) δεν ξέρω στα 
ιδιωτικά σχολεία τι έκαναν αλλά είμαι σίγουρος πως θα είχαν μεγαλύτερη βοήθεια 
από εμάς».

Ο Σ5 αναφέρει:
«αν δεν είχαμε υποστήριξη από τον πληροφορικό του σχολείου δεν ξέρω πως θα 
γινόταν όλο αυτό. Ιδίως στην πρώτη φάση. Ο συνάδελφος έκανε τα πάντα να μας 
βοηθήσει αλλά δεν είμαι σίγουρος πως αυτό  έγινε σε όλα τα σχολεία».

Η έλλειψη επιμόρφωσης επισημαίνεται από όλους ως ένα δομικό έλλειμμα του εκ-
παιδευτικού συστήματος και κυρίως εκείνη την περίοδο που ήταν μια επιβεβλημένη 
συνθήκη. Ωστόσο αυτό που καταγράφεται επίσης είναι το ότι είναι απορίας άξιον το 
ότι δεν έγινε μια συστηματική επιμόρφωση για το σύνολο των εκπαιδευτικών το 
μεσοδιάστημα ανάμεσα στην 1η και 2η φάση, αφού υπήρχε αρκετός χρόνος το σύ-
στημα να αναδράσει και να διαμορφώσει τους όρους για μια πληρέστερη εφαρμογή 
της τηλεκπαίδευσης σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα.  

Ο Σ1 αναφέρει σχετικά:
«θα μπορούσαμε το καλοκαίρι να έχουμε επιμορφωθεί συστηματικά και να έχουμε 
πάρει και εξοπλισμό. Είμαι σίγουρος πως από το ΕΣΠΑ θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα». 

Στο σημείο αυτό βέβαια εμφανίζονται σχετικά διαφοροποιημένοι οι εκπαιδευτικοί 
των ιδιωτικών σχολείων που επισημαίνουν πως η τηλεκπαίδευση λειτούργησε σχε-
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τικά γρήγορα και ομαλά και διαπιστώθηκε μια μεγάλη ευελιξία στη χρήση είτε της 
πλατφόρμας είτε στην υποστήριξη που λάμβαναν από τεχνικούς και εμπειρογνώ-
μονες που τα σχολεία είχαν στη διάθεσή τους. Χαρακτηριστική είναι η άποψη της 
που αναφέρει πως αυτό αποδείχθηκε ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
των ιδιωτικών σχολείων εκείνη την περίοδο, αφού αποδείχθηκαν ευέλικτα και αν-
θεκτικά στη διαχείριση της κρίσης και αυτό ενίσχυσε το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης 
που λαμβάνουν από τους γονείς. 

Συγκεκριμένα ο Σ4 αναφέρει πως:
«στο δικό μας σχολείο πολύ γρήγορα χρησιμοποιήσαμε πλατφόρμες που τις αλ-
λάξαμε 2 φορές(…) πολύ γρήγορα και αγχωτικά (…)  αυτό οδήγησε και σε αύξηση 
τμημάτων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αφού οι γονείς ήταν σίγουροι πως δεν χανόταν 
ούτε μία ώρα μαθήματος με την τηλεκπαίδευση».

Ο Σ5 ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή του καθηγητή πληροφορικής επεσήμανε:
«ο συνάδελφος δεν ξέρω αν πληρώθηκε περισσότερο αλλά οι ώρες που δούλεψε 
ήταν απίστευτες για να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε πως λειτουρ-
γούμε στο ιδιωτικό σχολείο....δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για απροθυμία…».

�� προτάσεις και «καλές πρακτικές» ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου 

Αναφορικά προς τις προτάσεις που οι ερωτώμενοι διαμορφώνουν αξίζει να σημειω-
θεί πως αυτές κινούνται προς την ανάγκη μιας πιο συστηματικής και οργανωμένης 
διαχείρισης της πανδημίας. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να νιώθουν περισσότερο 
ανυπεράσπιστοι και εκτεθειμένοι απέναντι στην πανδημία καθώς και πιο πολύ ευ-
άλωτοι απέναντι στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Οι προτάσεις που προ-
κρίνουν συνδέονται περισσότερο με καλές πρακτικές που είτε πληροφορήθηκαν 
πως λειτούργησαν σε άλλες χώρες είτε σε απαντήσεις που οι ίδιοι είχαν να δώσουν 
απέναντι σε ερωτήματα που ήταν εμφανή μέσα στη δική τους πραγματικότητα. Ευ-
σύνοπτα λοιπόν και παραστατικά μία από τις βασικές τους προτάσεις ήταν το ζήτημα 
της υγείας και της ασφάλειάς τους μέσα στα σχολεία. Πώς θα μπορούσε αυτό να 
καταστεί εφικτό; 

Ο Σ1 επισημαίνει:
«με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα και με περισσότερους εκπαιδευτικούς».

Ο Σ2 δίνει μια άλλη διάσταση:
«θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερους μαθητές και στα δια ζώσης και στα διαδι-
κτυακά μαθήματα ώστε να έχουμε χρόνο περισσότερο για τα παιδιά (…) αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με συνδυασμούς της δια ζώσης διδασκαλίας και της εξ αποστά-
σεως με σύγχρονη και ασύγχρονη».
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Για το ίδιο θέμα ο Σ3 αναφέρει:
«είναι σημαντικό να μπορούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις, να προστατεύουμε τα 
παιδιά και τους εαυτούς μας» (…) αυτό απαιτεί και άλλους χώρους που αν το σχολείο 
δεν τους έχει μπορεί να τους προσφέρει ο Δήμος (…) απαιτεί και άλλους καθηγητές 
(…)».

Και αναρωτιέται:
«απορώ με τα ιδιωτικά σχολεία πώς το αντιμετώπισαν όλο αυτό;»

Ωστόσο πέρα από το ζήτημα του αριθμού των μαθητών και των χώρων, μια άλλη 
διάσταση που αναδείχθηκε ήταν η ανάγκη για περισσότερα διαγνωστικά tests και 
άλλα υγειονομικά εργαλεία ελέγχου της ασθένειας. Ο Σ5 προτείνει:

«χρειάζεται να ελεγχόμαστε όλοι όσοι εισερχόμαστε στο σχολείο και αυτό να γίνε-
ται σε εβδομαδιαία βάση» (…) «έτσι μόνο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξά-
πλωση της νόσου». 

0 Σ2 επισημαίνει:
«εγώ ήμουν υπεύθυνος Covid και στην ουσία το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν, 
«κατόπιν εορτής» να ενημερώσω. Σε επίπεδο πρόληψης είναι το πρόβλημα και όχι 
μόλις έχει νοσήσει κάποιος (…) επίσης δεν είχα κάποια συστηματική εκπαίδευση για 
αυτό που μου αναθέσαν…».

Μια σημαντική αλλά ουσιαστική διάσταση ήταν το ζήτημα της συστηματικής 
επιμόρφωσης πάνω στην τηλεκπαίδευση και γενικότερα στη μεθοδολογία του 
e-learning. Κάποιοι μάλιστα προτείνουν τη δημιουργία ενός ψηφιακού σχολείου, το 
οποίο να ενεργοποιείται κάθε φορά που θα προκύπτουν προβλήματα και τα σχολεία 
δεν δύνανται να ανοίξουν. Ο Σ6 αναφέρει:

«φοβάμαι πως πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε στην ίδια θέση και για αυτό είναι 
αναγκαίο να έχουμε εναλλακτικά και ένα δεύτερο ψηφιακό σχολείο που να είναι 
διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή» (…) « δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό αλλά σίγουρα 
με την υπάρχουσα τεχνολογία, ναι, μπορεί να συμβεί (…) υπάρχουν εξειδικευμένοι 
επιστήμονες για αυτά τα θέματα».  

Ο Σ10 επίσης αναφέρεται και στο ζήτημα της τεχνολογίας, των δικτύων και του εξο-
πλισμού που αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική υποστή-
ριξη της τηλεκπαίδευσης,

«χωρίς υποδομές και ισχυρά δίκτυα ιντερνέτ δεν μπορεί να λειτουργήσει η τηλεκ-
παίδευση» (…) χωρίς να ακούς και να βλέπεις το μαθητή σου πώς θα καταλάβεις τη 
δουλειά που γίνεται; (…) μπορεί στο Πανεπιστήμιο η διάλεξη να λειτουργεί διαφο-
ρετικά, αφού οι φοιτητές είναι πιο ώριμοι και πιο έτοιμοι για να παρακολουθούν, στο 
σχολείο είναι διαφορετικές οι ανάγκες και το μάθημα απαιτεί αμεσότητα». Πάνω 
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στο ίδιο ζήτημα ο Σ4 επισημαίνει «ειδικότερα για τα παιδιά του δημοτικού ήταν 
καθοριστικής σημασίας να έχουμε καλό ίντερνετ για να μπορούμε να δείχνουμε 
βιντεάκια και δραστηριότητες, (…) σε πολλές περιπτώσεις αν δεν είχαμε και τη βοή-
θεια των γονιών δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι αξιοπρεπές». 

Ο Σ9 επισημαίνει πως:
«η τηλεκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει αλλά όχι να αντικαταστήσει το κανονικό 
σχολείο. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσθετη διδακτική στή-
ριξη, για την παράλληλη στήριξη με λίγα παιδιά, απογευματινές ώρες, για να μειώσει 
τις εκπαιδευτικές ανισότητες (…) δεν μπορεί όμως να επεκταθεί περισσότερο γιατί 
τότε θα χάσουμε το σκοπό μας ως εκπαιδευτικοί».

Για το ίδιο ζήτημα ο Σ10 επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η επιμόρφωση πάνω 
στη διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους συνολικότερα. Συγκεκριμένα 
αναφέρει:

«χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα από τη χρήση μιας πλατφόρμας. Δεξιότητες 
που συνδέονται με την ψυχολογία, την συναισθηματική ωριμότητα, με την ομαδική 
δουλειά πάνω στα ατομικά προβλήματα, με ενέργειες που να δείχνουμε πως είμα-
στε κοινωνία και όχι εγωιστικές ατομικότητες (…) Δεν φτάνουν μερικά σεμινάρια (…). 
Η εκπαίδευση είναι ο χώρος της δια βίου μάθησης (…)».

Ωστόσο μέσα στο γενικότερο πρόβλημα της πανδημίας αυτό που προκρίνεται ως 
σημαντικό είναι η διαμόρφωση ενός  ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και απο-
τελεσματικής διαχείρισης των πανδημίας από πλευράς πολιτείας. Αυτό που επιση-
μαίνεται είναι πως η πανδημία δεν θα πρέπει να απαξιώσει την ανθρώπινη επικοι-
νωνία και το κυριότερο να υποβαθμίσει την αξία της εκπαίδευσης ως συλλογικής 
προσπάθειας. Ο Σ9 συγκεκριμένα επισημαίνει πως:

«με κάθε τρόπο τα σχολεία θα πρέπει να παραμένουν ανοικτά για να νιώθουν οι 
μαθητές πως ανήκουν σε μια κοινότητα. Είναι σημαντικό να μην δοθεί το μήνυμα 
πως με την πρώτη ευκαιρία κλείνουμε και πως δεν χρειάζεται η σχολική κοινότητα» 
(….) «είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση με κάθε μέσο».

Ωστόσο είναι σχεδόν από τους περισσότερους αντιληπτό πως πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση και 
γενικότερα στις μορφές e-learning. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Σ7 που 
εξηγεί πως:

« (…) μιλάμε για τηλεκπαίδευση και θεωρούμε πως είναι αυτονόητο ότι κάποιος 
έχει δικό του γραφείο, δωμάτιο, σύνδεση και υπολογιστή. Δυστυχώς γίναμε δέκτες 
πολλών περιστατικών που αυτά τα αυτονόητα ήταν για πολλές οικογένειες βασικά 
ζητούμενα. Δεν ξέρω εκεί αν το υπουργείο έκανε κάτι για να βοηθήσει. Νομίζω πως 
ούτε αυτό αρκεί γιατί θα πρέπει να υπάρχουν εκτός από τις οικονομικές και οι ψυχο-
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λογικές προϋποθέσεις για να μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτή την περίσταση (…) 
είναι σημαντικό το σχολείο να αναπτύξει μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας γιατί 
έτσι μόνο το αγαθό της εκπαίδευσης θα γίνεται κτήμα όλων». 

Σε άλλη αντίθετη ωστόσο κατεύθυνση, ήταν η αναφορά του Σ10:
«εμείς στο σχολείο (εννοεί το ιδιωτικό) δεν θυμάμαι να αντιμετωπίσαμε πρόβλημα 
έλλειψης εξοπλισμού από πλευράς παιδιών. Μπορεί να υπήρχαν προβλήματα σύν-
δεσης αλλά αυτό αφορούσε τις περιοχές στις οποίες έμεναν οι μαθητές και είχε να 
κάνει με το δίκτυο και το πόσο φορτωμένο ήταν». 

Για το ίδιο θέμα ο Σ1 επισημαίνει:
«η διευθύντρια επειδή γνώριζε περιπτώσεις οικογενειών που είχαν οικονομικά 
προβλήματα φρόντισε σχετικά γρήγορα να εξασφαλίζει tablets και να τα μοιράσει 
στους μαθητές που τα χρειάζονταν. Τουλάχιστον στο δικό μας σχολείο δεν ακούσα-
με για μαθητές μας πως πήγαιναν έξω από καφετέριες για ίντερνετ».

�� το μέλλον του σχολείου και της μάθησης στην μετά Covid-19 εποχή ευρύ-
τερα; 

Στο ερώτημα για το πώς βλέπουν το μέλλον του σχολείου, κυρίως, στην μετά 
Covid-19 -εποχή, εμφανίζονται σχετικά προβληματισμένοι και ανήσυχοι γύρω από 
το αν θα τελειώσουμε οριστικά με την πανδημία και για το αν θα παραμείνουν κατά-
λοιπα από την περίοδο αυτή. Σε αυτό που σχεδόν όλοι συγκλίνουν είναι το ζήτημα 
της τηλεκπαίδευσης, αφού πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιείται στο άμεσο μέλλον με 
πολλούς εναλλακτικούς τρόπους ή σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ο Σ7:
«έχω την αίσθηση πως η τηλεκπαίδευση θα χρησιμοποιείται σε κάθε ευκαιρία που 
το σχολείο θα παραμένει κλειστό. Είτε πρόκειται για πανδημία, είτε για απεργίες, 
είτε καταλήψεις κ.ο.κ (…) δεν ξέρω πως θα χρησιμοποιηθεί εν τέλει αλλά μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και αλλού». 

Για το ίδιο θέμα ο Σ10 επισημαίνει:
«η τηλεκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
που θα είναι πιο προσιτή σε όλους με λιγότερο κόστος και περισσότερες ευκαιρίες 
χωρίς την ανάγκη υποδομών και χωρίς το κόστος των μετακινήσεων». 

Ενώ για το ίδιο ζήτημα ο Σ9 δίνει μια άλλη διάσταση:
«δεν ξέρω αν θα είναι ίδια η ποιότητα της μάθησης μέσω της τηλεκπαίδευσης αλλά 
σίγουρα το κόστος της θα είναι μικρότερο. Ανησυχώ πολύ για την υποβάθμιση της 
μάθησης στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων (…) μη γελιόμαστε ζούμε σε οικονο-
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μίες και κοινωνίες που η έννοια της οικονομίας υπερβαίνει όλες τις άλλες πλευρές 
της ζωής (…)».

Ωστόσο πέρα από το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης που κυριάρχησε εκφράστηκαν 
και μια σειρά προβληματισμοί για την αποξένωση και την επιφυλακτικότητα που 
ενδέχεται να ενταθούν ως φαινόμενα στις κοινότητες μάθησης. 

Ο Σ5 επισημαίνει:
«πιστεύω πια πως δεν θα είναι στο μέλλον υποχρεωτική η παρουσία στα δια ζώ-
σης μαθήματα αφού με το φόβο του συνωστισμού θα ενισχυθούν οι εναλλακτικές 
μορφές παρακολούθησης μαθημάτων (…) οι ευπαθείς μαθητές αλλά και οι εκπαι-
δευτικοί θα μπορούν να μην έρχονται στο σχολείο και θα αναπτυχθούν περισσότε-
ρο οι μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (…) «αυτό όμως θα ενισχύσει την 
απομάκρυνση από την κοινότητα (…)». 

Επιπροσθέτως ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η ίδια η μαθησιακή διαδικασία. Οι πε-
ρισσότεροι σχεδόν αναδεικνύουν ως πρόβλημα πως το διάβασμα και η μελέτη θα 
προϋποθέτουν πάντα τη διαμεσολάβηση ενός υπολογιστή και μιας κάμερας. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό τους ανησυχούν για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην ίδια 
τη λειτουργία της μελέτης και της μάθησης, αφού το παραδοσιακό διάβασμα, το 
παραδοσιακό γράψιμο και η δια ζώσης και απευθείας επαφή θα υποχωρήσουν και 
θα υποστούν σημαντικό πλήγμα. 

Για το ζήτημα αυτό ο Σ1 αναφέρει:
«Ανησυχώ ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Καλύτερα χειρίζονται τα πληκτρολόγια από 
το μολύβι και το χαρτί. Να φανταστείτε πως όταν αντιμετώπισα με τον ήχο ένα 
πρόβλημα, μικρός μαθητής του Δημοτικού μου υπέδειξε τη σωστή ρύθμιση (…) δεν 
ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα αλλά πολύ φοβάμαι πως θα ξεχάσουν τα παιδιά βα-
σικές δεξιότητες που αποκτιούνται με τα χέρια». 

Στο ίδιο ζήτημα η Σ2 επισημαίνει πως:
«με προβληματίζει πως μετά από την εμπειρία του εγκλεισμού και της καραντίνας 
μήπως επαναπαυτούμε στις εξατομικευμένες μορφές μάθησης που μας απομα-
κρύνουν από την αμεσότητα και τη φυσικότητα της επαφής (…) «εγώ αν δεν δω μά-
τια, πρόσωπα, γκριμάτσες και χαμόγελα δεν είμαι σε θέση να καταλάβω τι μάθημα 
κάνω. Τα καταφέρνω ναι ή όχι; Δεν είμαι πολύ σίγουρη».

Ο Σ10 επισημαίνει:
«μετά από αυτήν την περιπέτεια θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να σταθμίσουμε 
κάποια πράγματα από την εμπειρία που όλοι ζήσαμε. Δεν μπορεί να γυρίσει πια πίσω 
ο χρόνος. Αν είναι να μπει η τηλεκπαίδευση περισσότερο στα σχολεία μπορεί να 
γίνει με όρους καλύτερους, μικρές ομάδες μαθητών, καλύτερα δίκτυα, καλύτερες 
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κάμερες και μικρόφωνα (…) άσε που μπορούμε να κάνουμε και διδακτική στήριξη σε 
αδύναμους μαθητές (…) δεν τα βλέπω με αρνητικό μάτι όλα αυτά (…).

Αναμφίβολα στο σύνολο των περιπτώσεων καταδεικνύεται η αγωνία της επόμενης 
μέρας και γενικότερα του τρόπου με τον οποίο θα ανταποκριθεί το σχολείο στις νέες 
προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά του. Η μεγαλύτερη ωστόσο ανησυχία φαίνεται 
πως δεν αφορά μονομερώς το ζήτημα της μάθησης αλλά το ευρύτερο θέμα της 
προοπτικής του ίδιου του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην μετά covid-19 εποχή. 
Ας δούμε όμως πώς οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται γύρω από τον 
άξονα αυτό.

�� το μέλλον και την προοπτική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στη μετά 
Covid-19 εποχή ευρύτερα; 

Αναμφίβολα εκφράζεται καθολικά ένας έντονος σκεπτικισμός σχετικά με την εξέλι-
ξη, την προοπτική και το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Πώς θα διαμορ-
φωθεί η άσκησή του σε όλα τα επίπεδα και τι θα περιλαμβάνουν από εδώ και στο 
εξής οι σπουδές του, οι υποχρεώσεις του, οι ειδικές του δεξιότητες. Αναμφίβολα τα 
ζητήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης και μιας γενικότερης 
αγωνίας όλων όσοι διαισθάνονται πως το παραδοσιακό πρότυπο του εκπαιδευτι-
κού μετασχηματίζεται σε ένα πιο απαιτητικό και περιεκτικό επάγγελμα που καλείται, 
εκτός των όσων η εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης ανέδειξαν, να αντι-
μετωπίσει και τις συνέπειες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της πανδημίας.

Ειδικότερα οι ανησυχίες εντοπίζονται πρωτογενώς στο εργασιακό σκέλος και στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Ο Σ7 επισημαίνει εμφατικά:
«είμαι ανήσυχος γιατί πιστεύω πως η πανδημία θα αξιοποιηθεί με τρόπο επιθετικό 
απέναντι στους εκπαιδευτικούς με σκοπό ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο, διαθεσιμό-
τητες, κλείσιμο σχολείων και στο βάθος απολύσεις δείτε πόσοι αντι-εκπαιδευτικοί 
νόμοι ψηφίστηκαν μέσα στην Πανδημία. Για την τεχνική και επαγγελματική εκπαί-
δευση, για τα Κολέγια και την αναγνώριση των πτυχίων τους, για τις ηλεκτρονικές 
εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια».  

Ο Σ8 αναφέρει επίσης:
«όταν θα δουν πως με την τηλεκπαίδευση θα μπορούν να στήνουν ψηφιακά μα-
θήματα, γιατί να προσλαμβάνουν προσωπικό και αναπληρωτές για τα νησιά και τα 
δυσπρόσιτα». 

Η Σ7 επισημαίνει:
«είμαι απόλυτα βέβαιη πως λόγω του δημογραφικού θα έχουμε στο άμεσο μέλλον 
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συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολικών μονάδων. Η πανδημία και η τηλεκπαίδευση 
έρχονται για να επισπεύσουν όλα αυτά και να δώσουν τη χαριστική βολή στο μαζικό 
σχολείο (…) δεν ξέρω για τα αστικά κέντρα, αλλά τα νησιά και οι αγροτικές περιοχές 
σίγουρα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα (…) αυτό (το πρόβλημα εννοεί) θα γυρίσει 
πάνω μας και τότε να δούμε τι θα κάνουμε…».

Σημαντικό ωστόσο εμφανίζεται και το ζήτημα των σπουδών γύρω από το εκπαι-
δευτικό επάγγελμα. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν πως θα αναδιαμορφωθούν τα 
προγράμματα των βασικών σπουδών όπως και ό,τι σχετίζεται με την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται πως οι ψηφιακοί γραμματισμοί και γενικότερα οι 
ψηφιακές δεξιότητες θα ενταχθούν πιο συστηματικά μέσα στο αναλυτικό πρόγραμ-
μα των παιδαγωγικών σπουδών όπως και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-
νωνίας. Αυτό προκρίνεται λόγω των απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο 
πλαίσιο των νέων δεξιοτήτων που θα απαιτεί το εκπαιδευτικό επάγγελμα. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ο Σ3:
«όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφω-
ση πάνω στις νέες τεχνολογίες. Είναι προφανές πως θα μας πιέσουν πια περισ-
σότερο να ασχοληθούμε με τα εργαλεία αυτά. Δεν είναι πρόβλημα όμως αυτό. Το 
πρόβλημα είναι πως απαιτούν από εμάς χωρίς να προσφέρουν τα μέσα για να υπη-
ρετήσουμε τους στόχους που θέτουν». 

Για το ίδιο ζήτημα ο Σ6 επισημαίνει:
«δεν θα μπορείς να είσαι πια εκπαιδευτικός αν δεν γνωρίζεις τις πλατφόρμες και 
τις τεχνολογίες επικοινωνίας. Ειδικά πια μετά από όλη αυτή την περιπέτεια είναι 
σίγουρο πως οι πανεπιστημιακές σχολές θα αλλάξουν τα προγράμματα, θα γίνουν 
περισσότερα μεταπτυχιακά με παρόμοιες σπουδές και ενδεχομένως θα μας υπο-
χρεώσουν ακόμα περισσότερο να ασχοληθούμε με την τηλεκπαίδευση».

Μία άλλη διάσταση που αναφέρθηκε σχετίζεται με το φόβο της μεγαλύτερης επι-
τήρησης και του ελέγχου από πλευράς κράτους. Συγκεκριμένα ο Σ8 αναφέρει πως: 

«φοβάμαι ένα καινούργιο είδος «ηλεκτρονικού πανοπτισμού» που μέσω της κάμε-
ρας και των νέων τεχνολογικών εργαλείων θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση στη 
επιτήρηση της δουλειάς μας». 

Συγκεκριμένα ο Σ4 επισημαίνει:
«είμαι σχεδόν βέβαιος πως θα μπορείς να αξιολογείσαι από μία τηλεδιάσκεψη, ή 
τηλεδιάλεξη ή τηλεσυνεύντεξη χωρίς να βρίσκεσαι σε φυσικό περιβάλλον και το 
κυριότερο χωρίς να ξέρεις ποιος ή ποιοι άλλοι σε παρακολουθούν και αξιολογούν 
την προσπάθειά σου».
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Αναμφίβολα αυτό που προκύπτει από τα συμφραζόμενα και εκφέρεται ευθέως από 
τους ερωτηθέντες σχετίζεται με το ζήτημα του έντονου άγχους και τους στρες που 
γεννά η άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στις νέες συνθήκες. Η πλειονό-
τητα υποστηρίζει πως πέρα από τα όσα το εκπαιδευτικό επάγγελμα είχε να αντιμε-
τωπίσει, η πανδημία έφερε ακόμα νέα προβλήματα καθιστώντας το ένα απαιτητικό 
και ιδιαίτερα αγχογόνο επάγγελμα. Υπό την έννοια αυτή στη δική τους ματιά κα-
θίσταται ένα επάγγελμα που σχεδόν όλοι φοβούνται πως εκτός από αγχωτικό θα 
είναι και μη ελκυστικό αφού δεν διαβλέπουν ούτε μισθολογική, ούτε παιδαγωγική 
ή επιστημονική ενίσχυση. Απεναντίας τους ανησυχεί πως κλονίζεται διαρκώς η κοι-
νωνική εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών αφού εκτός του ότι οι γονείς 
διαρκώς απαιτούν πράγματα το κράτος δεν τους υποστηρίζει αφήνοντάς τους εκτε-
θειμένους.

Ειδικότερα ο Σ1 επισημαίνει:
«με όλα όσα οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν είναι σαφές πως επιβαρύνο-
νται ψυχολογικά, αφού θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύουν την ικανότητα και την 
επάρκειά τους». 

Για το ίδιο ζήτημα ο Σ7 αναφέρει:
«είναι κρίσιμο να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, 
αφού μόνο επιφορτίζεται ευθύνες χωρίς κανένας να παρέχει τίποτα (…) ούτε μισθοί 
καλοί, περισσότερες ευθύνες, περισσότερες υποχρεώσεις και διαρκώς αλλαγές, αλ-
λαγές που στο τέλος δεν εφαρμόζονται και σωστά, αφού η μια κυβέρνηση διαδέ-
χεται την άλλη (…).

Ο Σ5 επισημαίνει εμφατικά:
«θεωρώ το επάγγελμά μας πολύ στρεσογόνο αφού συνέχεια είμαστε στην πρίζα 
(…) εμένα όταν άρχισε η τηλεκπαίδευση μου κόπηκαν τα γόνατα (…) αν δεν βοηθού-
σαν οι άλλοι συνάδελφοι θα είχα μεγάλο πρόβλημα κυρίως με τον εαυτό μου (…). 

Aναμφίβολα, το ζήτημα του μέλλοντος του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αποτε-
λεί μια «ανοικτή υπόθεση» που συνδέεται, εκτός από τη συγκυρία και με ορισμένα 
παγιωμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αφού η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων διαισθάνεται τον έντονα μεταβατικό χαρακτήρα της εποχής. Εί-
ναι σημαντικό να αναφερθεί πως μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, οι εκπαιδευτικοί δι-
αισθάνονται ενδεχομένως περισσότερο ευάλωτοι λόγω της έλλειψης ενημέρωσης 
και πληροφόρησης για όλες τις διαστάσεις και παραμέτρους της πανδημίας. Πολ-
λοί αισθάνονται ευάλωτοι από τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία εξαπλώθηκε, το 
πόσο γρήγορα έκλεισε η αγορά και τα σχολεία και το πόσο γρήγορα εφαρμόστηκαν 
μέτρα ελέγχου της κοινωνική συμπεριφοράς.
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Ο Σ2 επισημαίνει:
«γιατί να νιώθω αισιόδοξος για τη δουλειά μου ως εκπαιδευτικός; Εδώ κλείσανε 
κολοσσοί επιχειρήσεων, αεροπορικές εταιρείες και τουριστικές επιχειρήσεις μέσα 
σε μία νύχτα. Τι θα γίνει με τους ανέργους από αυτούς τους κλάδους; Εμείς οι εκπαι-
δευτικοί ποτέ δεν ήμασταν ως κλάδος σε υπόληψη. Τώρα θα μας λυπηθούν; Όπου 
μπορούν να κόψουν θα κόψουν». 

Ο Σ3 για το ίδιο ζήτημα επισημαίνει:
«Εδώ και τόσο καιρό δεν έχουμε μια υπεύθυνη ενημέρωση για τίποτα. Να έρθει 
ένας άνθρωπος να μας μιλήσει, να μας ηρεμήσει, να μας ξεκαθαρίσει μερικά πράγ-
ματα (…) όχι, δεν είμαι υπερβολική, αν εννοείτε αυτό, αλλά έχω γίνει καχύποπτη με 
τα όσα έχω περάσει 25 χρόνια στην εκπαίδευση και γι αυτό έχω κάθε δικαίωμα να 
ανησυχώ (…)».



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19: 
προκλήσεις, αβεβαιότητες, προοπτικές. Εμπειρικά στιγμιότυπα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

67

ΜΕΡΟΣ 3Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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◗ Συμπερασματικές επισημάνσεις

Επιχειρώντας να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα προηγήθηκαν στην προσέγγισή μας, 
αναφορικά προς την επίδραση που άσκησε η περίοδος της πανδημικής κρίσης της 
covid-19 στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, είναι σαφές πως οι εκπαιδευτικοί έζησαν 
και ζουν μια εξαιρετικά πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο. Με δεδομένο πως δεν 
υπάρχει σχετικά πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο, όλοι εμφανίζονται να βρίσκο-
νται ενώπιον μιας εξαιρετικά  σύνθετης πραγματικότητας με εθνικά αλλά και διεθνή 
χαρακτηριστικά, παγκόσμιες ανακατατάξεις και θεσμικούς μετασχηματισμούς που 
προφανώς θα αφήσουν ανεξίτηλα τα σημάδια τους τόσο στο εκπαιδευτικό επάγ-
γελμα όσο και στην εκπαίδευση συνολικότερα.

Είναι σαφές πως το εκπαιδευτικό επάγγελμα έχει διέλθει σε μια νέα φάση  συστημα-
τοποίησης των προδιαγραφών που το περιβάλλουν, αφού ειδικότερα στην περίοδο 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης η άσκησή του ολοένα και περισσότερο 
τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα, που βασίζονται στο εγχείρημα διασφά-
λισης της ποιότητάς του. Υπό την έννοια αυτή στοιχεία όπως οι βασικές σπουδές, οι 
γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, τα μαθησιακά αποτελέσματα, η οργάνωση, η 
διοίκηση και η επιτελεστικότητα, η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση, η επιμόρ-
φωση, η δια βίου μάθηση κ.α. συνθέτουν το πλαίσιο ενός «νέου επαγγελματισμού» 
που συνδέεται με τις ανάγκες των διεθνών τάσεων στην οικονομία και του ρυθμι-
στικού Λόγου της αγοράς στην κοινωνική πραγματικότητα. 

Αναμφίβολα, το εκπαιδευτικό επάγγελμα τις τελευταίες δεκαετίες βρέθηκε στο επί-
κεντρο των διεθνών μεταρρυθμίσεων σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί με τις 
ανάγκες μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας που απαιτούσε από την 
εκπαιδευτική πολιτική γρήγορες προσαρμογές και δομικούς μετασχηματισμούς. Στο 
πλαίσιο της τάσης αυτής, ενισχύθηκε η στρατηγική των γρήγορων και ευέλικτων 
προσαρμογών προς πρακτικές ενίσχυσης της αποδοτικότητας, της προσαρμοστι-
κότητας, της επιτελεστικότητας, της διά βίου επιμόρφωσης και σύνδεσης με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπό την έννοια αυτή, το εκπαιδευτικό επάγγελμα εμ-
φανίζεται να εγκαταλείπει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά ενός «ιδεαλιστικού πα-
ρελθόντος» και να εισέρχεται στη φάση μιας διαδικασίας προσαρμογής σε συστη-
ματοποιημένες προδιαγραφές άσκησης βάσει ενός κυρίαρχου προτύπου, το οποίο 
φαίνεται να κερδίζει και να επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο ως «επαγγελματικό 
παράδειγμα». Το ερώτημα που αναδύεται σχετίζεται με το κατά πόσο η πανδημική 
κρίση εμφανίζεται να επηρεάζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα και κατά πόσο οι επερ-
χόμενες αλλαγές θα παγιωθούν και θα αλλάξουν τη φύση και τον χαρακτήρα του. 
Αναμφίβολα η πανδημική κρίση δεν έχει εθνικό χαρακτήρα και το γεγονός αυτό θέ-
τει μια σειρά ερωτημάτων σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Πώς θα διαμορφωθούν από 
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εδώ και στο εξής οι σπουδές που θα οδηγούν στο εκπαιδευτικό επάγγελμα; Πώς θα 
επηρεαστούν τα προγράμματα σπουδών, οι αναλογίες και οι συσχετισμοί των γνω-
στικών αντικειμένων; Ποια μορφή θα έχει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο 
μέλλον; Σε ποιες δεξιότητες θα δοθεί έμφαση και με ποιο τρόπο αυτές θα πιστο-
ποιούνται; Πώς θα διαμορφωθούν οι όροι διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων ιδιαίτερα μετά την εμπειρία της πανδημίας; Πώς θα αναπτυχθούν τα μο-
ντέλα οργάνωσης και διοίκησης; Οδεύουμε προς ένα νέο μοντέλο «πανοπτισμού», 
ελέγχου και επιτήρησης του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται ή όλα αυτά 
αποτελούν κυήματα μιας υπερβολικής φαντασίας και ενός ατεκμηρίωτου συλλογι-
σμού που προκαλεί περισσότερο πανικό και λιγότερο λογικές εκτιμήσεις; Πόσο θα 
αλλάξουν οι μορφές διδασκαλίας στην εκπαίδευση και πόσο χώρο θα καταλάβει η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη ή ασύγχρονη) μέσω της τηλεκπαίδευσης ή 
άλλων e-learning εργαλείων; 

Αναμφίβολα τα εν λόγω ζητήματα αποτελούν σημαντικά διακυβεύματα, προκλή-
σεις αλλά και ενδεχόμενα που μπορούν να λάβουν τη μία ή την άλλη μορφή. Ωστό-
σο είναι σημαντικό να δούμε με καθαρότητα και ευθυκρισία τον τρόπο με τον οποίο 
η πανδημική κρίση επέδρασε στην εκπαίδευση, γεγονός που σαφέστατα υποδη-
λώνει επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς, όχι μονομερώς στο εκπαιδευτι-
κό επάγγελμα αλλά ευρύτερα στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να κατανοήσουμε πως το ζήτημα της πανδημίας αποτελεί ένα διεθνές 
πρόβλημα το οποίο και προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στις εθνικές 
του διαστάσεις. Ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο πως στο πλαίσιο της υφιστάμενης πα-
γκοσμιοποίησης θα προκριθεί η διεθνοποίηση των πολιτικών αντιμετώπισης της 
πανδημίας με συνέπεια και το πεδίο της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο να υποστεί 
σημαντικές «πιέσεις». Όπως διαφαίνεται, το εκπαιδευτικό επάγγελμα εμφανίζεται 
να διαμορφώνει μια νέα δυναμική με εμβόλιμα τα στοιχεία μιας πραγματικότητας 
που ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον θα χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο τη με-
θοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης, της τηλεκπαίδευσης και γενικότερα την 
εργαλειοθήκη των e-learning μεθόδων και προσεγγίσεων.

Κατά συνέπεια οι όροι και οι συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 
στην εποχή της COVID 19 δεν είναι διόλου απίθανο να αλλάξουν και να ενσωμα-
τώσουν αλλαγές που θα επανανοηματοδοτήσουν τη δυναμική της θέσης και του 
ρόλου των εκπαιδευτικών. Υπό μία έννοια το διακύβευμα φαίνεται να περιστρέφεται 
γύρω από το πόσο επιδραστικός θα αποδειχθεί ο ρόλος της πανδημίας στην ουσία 
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και πόσο θα αλλάξουν οι νέες μορφές μάθησης 
τη φύση της διδασκαλίας και το χαρακτήρα των σχολείων συνολικότερα. Είναι προ-
φανές πως μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων θα αναδιαμορφωθεί και ο χάρτης 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αφού η διαχείριση της πανδημικής κρίσης δεν είναι 
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εύκολο να αντιμετωπιστεί από όλους με τα ίδια μέσα. Είναι σχεδόν βέβαιο πως οι 
κοινωνικά αδύναμοι και οι κοινωνικά ευπαθείς δεν είναι σε θέση ανταπεξέλθουν 
με τον ίδιο τρόπο στις απαιτήσεις αλλά και τις δυσκολίες που η πανδημία ανέδειξε 
και κυρίως στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν. Αναμφίβολα υπάρχουν 
σημαντικά τμήματα του πληθυσμού που δεν κατέχουν βασικές δεξιότητες σε θέ-
ματα ψηφιακού γραμματισμού, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν κατέχουν 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εν τέλει δεν διαθέτουν ένα οργανωμένο πολιτισμικό 
πλαίσιο που να υποδαυλίζει με επιμονή τη μάθηση και τη σπουδή.

Επιχειρώντας λοιπόν να συσχετίσουμε τα ερευνητικά μας διακυβεύματα με την ελ-
ληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικές παρεμβά-
σεις σε εθνικό επίπεδο αναπτύχθηκαν, είναι σημαντικός ο πρωτογενής λόγος των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, ως εκείνων των δρώντων υποκειμένων που ενεργούν 
στο πεδίο της εκπαίδευσης υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Όπως αναφέρθηκε στο μεθοδολογικό σκέλος της προσέγγισής μας η επιλογή 
να συμπεριλάβουμε 10 on line συνεντεύξεις με τη μέθοδο της σκόπιμης και της 
βολικής δειγματοληψίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά τους όρους μιας αντι-
προσωπευτικής διερεύνησης της υφιστάμενης πραγματικότητας. Για να συμβεί με 
επιστημονική καθαρότητα, μια τέτοια προβολή είναι σαφές πως απαιτεί και άλλα με-
θοδολογικά εργαλεία με αντιπροσωπευτικά δείγματα, ποσοτικές μεθόδους, έγκυρα 
και διασταυρωμένα εμπειρικά στοιχεία κ.α. Ωστόσο η αξία μιας ποιοτικής προσέγγι-
σης με εστίαση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εμφανίζει μια εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα ερμηνευτική εμπειρία που δύναται να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Πέρα από τη 
συσχέτιση με άλλα ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα, το πιο σημαντικό είναι η 
ανατροφοδότηση του κοινωνικού και δημόσιου διαλόγου για τη δυναμική και την 
προοπτική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος σε μια εποχή ασύμμετρων επιδράσε-
ων, προκλήσεων, ενδεχομένως και «ευκαιριών» που πάση θυσία μέσα στο ίδιο το 
πρόβλημα οφείλουμε να αναζητήσουμε.

Συμπερασματικά λοιπόν από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν τα σημαντι-
κά διακυβεύματα συμπυκνώνονται στα κάτωθι:

�� Η πανδημική κρίση στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και διεθνώς, αιφνιδίασε την 
εκπαιδευτική κοινότητα χωρίς να υπάρχει σχετικά πρόσφατο ιστορικό προη-
γούμενο το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός της. Υπό την έννοια 
αυτή, την πρώτη περίοδο, το σοκ ήταν μεγάλο και γενικότερα οι προσπάθειες 
επικεντρώθηκαν στη διατήρηση της ψυχραιμίας και κυρίως στη διαχείριση 
μιας μετριοπαθούς «κανονικότητας». Ευσύνοπτα, οι εκπαιδευτικοί κινήθηκαν 
με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της υποστήριξης του ρόλου τους, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19: 
προκλήσεις, αβεβαιότητες, προοπτικές. Εμπειρικά στιγμιότυπα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

71

με ίδια μέσα, αφού ούτε σχέδιο για την τηλεκπαίδευση υπήρχε ούτε ανά-
λογη επιμόρφωση ούτε τα μέσα μιας ταχείας και ουσιαστικής προσαρμογής. 
Ακόμα και αν, σε επίπεδο μικροκλίμακας, κάποιες ιδιωτικές σχολικές μονάδες 
αυτενέργησαν γρηγορότερα, σε επίπεδο επικράτειας τα δημόσια σχολεία βα-
σίστηκαν εξ ολοκλήρου στις δυνάμεις των εκπαιδευτικών που με την αλλη-
λοϋποστήριξη, την αυτενέργεια, την εθελοντική πρωτοβουλία ενεπλάκησαν 
άμεσα στην τηλεκπαίδευση (στην πρώτη φάση ήταν προαιρετική) καθώς και 
στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

�� Τα σημαντικά προβλήματα που αναδείχθηκαν και στις δύο φάσεις που τα 
σχολεία ήταν ανοιχτά διαφοροποιούνται σχετικά. Στην πρώτη φάση που 
εφαρμόζεται η εκ περιτροπής προσέλευση στο σχολείο τα ακροατήρια είναι 
μικρότερα, η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική και σε γενικές γραμ-
μές και λόγω της ανοιξιάτικης περιόδου, η κατάσταση ήταν σχετικά ηπιότερη 
και προφανώς αποτελεσματικότερα διαχειρίσιμη. Αντίθετα, την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου οι τάξεις γεμίζουν, η χρήση της μάσκας γίνεται υποχρεωτική, 
ενώ υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη διαχείριση του προγράμματος και 
στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων που απαιτούσαν τήρηση αποστάσεων 
και των κανόνων υγιεινής. 

�� Σε αυτά που προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς επισημαίνεται η έλλει-
ψη των τεστ για αποτελεσματικότερο έλεγχο της κοινότητας, η έλλειψη 
προσλήψεων για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και το κυριότερο 
η απουσία ενός θεσμικού-στρατηγικού μηχανισμού διαρκούς υποστήριξης, 
αφού σχεδόν σε όλες τις αναφορές επισημαίνεται πως ένιωθαν χωρίς ουσι-
αστική βοήθεια στη διαχείριση αυτής της περιπέτειας. 

�� Αναμφίβολα τα προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με τη βαθμίδα, τη θέση στην ιεραρχία, τον τύπο εκπαίδευσης 
και γενικότερα τη θέση και το ρόλο τους μέσα στο σχολικό σύστημα. Για πα-
ράδειγμα τα διευθυντικά στελέχη επισημάνουν μια πολλαπλή πίεση η οποία  
τους ασκούνταν από την επίσημη γραφειοκρατία, από τους γονείς, από τις 
απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

�� Σε μια προσπάθεια να συμπυκνώνουμε τις προτάσεις που οι εκπαιδευτικοί 
επισημαίνουν προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο τους στη διάρκεια της 
πανδημίας, είναι κρίσιμο να αναφέρουμε πως προβάλλεται η ανάγκη ενός 
σχεδίου ολιστικής διακυβέρνησης που θα τους έκανε να νιώθουν περισσό-
τερο ασφαλείς απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας. Υπό την έννοια αυτή, 
προτείνεται η δημιουργία ενός ουσιαστικού και συστηματικού μηχανισμού 
υποστήριξης που δεν φάνηκε να υπάρχει και να λειτουργεί, αφού σχεδόν 
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όλοι συμφωνούν πως δεν υπήρχε η απαιτούμενη προετοιμασία για το άνοιγ-
μα των σχολείων στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

�� Παράλληλα, πέρα από τα διαχειριστικής φύσεως ζητήματα, αυτό που προ-
κρίνεται δομικά σχετίζεται: α) με την επισήμανση της ανάγκης μιας συστη-
ματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης, την εμβάθυνση στην ουσία και την 
φιλοσοφία της εξ αποστάσεως, β) την παιδαγωγικά ορθή μετατροπή του 
δια ζώσης «ωρολογίου» προγράμματος  σε συνθήκες εξ αποστάσεως, γ) τη 
διαφύλαξη της ψυχοκοινωνικής ισορροπίας των μαθητών, δ) την ενίσχυση 
των μέτρων υγείας και ασφάλειας καθώς και την «τήρηση των αποστάσεων» 
μέσα από τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, ε) την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών καθώς και τη χρήση χώρων που εν μέσω πανδημίας έμειναν 
αναξιοποίητοι. 

�� Μια διάσταση ακόμα που προβάλλεται έντονα και ενδεχομένως σχετίζεται με 
το αίσθημα έλλειψης συμπαράστασης είναι το ζήτημα της ενημέρωσης με 
όρους συστηματικούς και όρους συνέχειας. Σχεδόν όλοι επισημαίνουν την 
ανάγκη μιας ορθολογικής και ψύχραιμης ενημέρωσης για τη διαχείριση της 
πανδημίας, τη διαχείριση των κρουσμάτων, των συμπτωμάτων, των ψυχο-
λογικών κρίσεων, τους τρόπους προφύλαξης κ.ο.κ. Αυτό που προβάλλεται 
έντονα είναι πως οι προσπάθειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπήρξαν 
ασαφείς, ενώ ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού έμοιαζαν, ασυντόνιστες, 
αποσπασματικές και ασυγχρόνιστες με συνέπεια είτε να δίνεται λάθος μήνυ-
μα ή να μην δύνανται να επηρεάσουν δραστικά τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές. 

�� Αναφορικά προς, το πώς βλέπουνε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το μέλλον της 
μάθησης στη μετά covid-19 εποχή, είναι σημαντικό να καταγραφεί πως δι-
αφαίνεται έντονο το στοιχείο της ανησυχίας και του προβληματισμού για 
το μέλλον της μάθησης. Η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης έδειξε πως μια 
πραγματικότητα που ενδεχομένως να φανταζόμαστε για το μακρινό μέλλον 
να είναι ήδη παρούσα και να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς. Είναι προφανές 
πως κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά το πώς θα εξελιχθεί η τηλεκπαίδευση 
και μέχρι ποιου σημείου θα καταλάβει μέρος της εκπαιδευτικής καθημερινό-
τητας. Ωστόσο είναι σημαντικό να αναδειχθεί πως όλοι διαισθάνονται ότι με 
τον έναν τρόπο ή τον άλλο, η τηλεκπαίδευση ενδέχεται να συνδυασθεί με τη 
δια ζώσης εκπαίδευση και είτε να διαδραματίσει έναν συμπληρωματικό ρόλο, 
είτε έναν ρόλο περισσότερο ηγεμονικό στο πεδίο της μάθησης. Αναμφίβο-
λα οι δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και γενικότερα της εξ αποστάσεως 
μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) είναι σημαντικές και για το λόγο αυτό 
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απαιτείται να σταθμιστούν σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση, αφού πολλοί 
διαισθάνονται ένα άγχος για τις θέσεις εργασίας, για τον εργασιακό χρόνο, 
για την αξιολόγηση, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η αμεσότητα και 
ο φυσικός χαρακτήρας της μάθησης θα επηρεαστεί από τη διαμεσολάβηση 
μιας κάμερας και ενός μικροφώνου.

�� Κατά συνέπεια από τους ερωτώμενους εγείρεται μια σειρά διακυβευμάτων 
τα οποία είναι διάχυτα στη διεθνή βιβλιογραφία και σχετίζονται με το κατά 
πόσο οι εκπαιδευτικοί θα δύνανται να αναπτύσσουν την αυτονομία τους στο 
σχολικό περιβάλλον. Αναμφίβολα, από πολλές κατευθύνσεις αναπτύσσεται η 
άποψη πως εκτεταμένη χρήση της κάμερας και των μικροφώνων ενδέχεται 
να διαμορφώσει τους όρους μιας εντονότερης εξάρτησης και ελέγχου από 
την πολιτική εξουσία και τη γραφειοκρατία της κρατικής/ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμο να δούμε αναστοχαστικά το πώς οι τεχνο-
λογικές και ψηφιακές εξελίξεις θα επηρεάσουν τη φύση και το χαρακτήρα 
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος τη στιγμή που διαφαίνεται η ανησυχία ενός 
νέου «πανοπτισμού» που θα μπορεί να παρακολουθεί, να καταγράφει, να αξι-
ολογεί, να αποθηκεύει τη δράση και τις κινήσεις όλων όσοι εμπλέκονται σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω πλατφόρμας. Είναι ένας τέτοιος κίνδυ-
νος ορατός; Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει με βεβαιότητα, αφού οι 
νέες τεχνολογίες δύνανται να λειτουργήσουν και να χρησιμοποιηθούν και με 
αυτόν τον τρόπο. Εναπόκειται στη χρήση της ίδιας της τεχνολογίας αλλά και 
στην πολιτική βούληση για το αν θα επικρατήσει μια τέτοιου, ανορθολογι-
κού, τύπου παράδοξη και καταχρηστική λειτουργία, που προφανώς φαντάζει 
δυστοπική. 

�� Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η ανησυχία που καταγράφεται σε σχέση με 
τον ρόλο της τηλεκπαίδευσης στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιο-
χές. Ο φόβος μήπως αντί εκπαιδευτικών, αποστέλλονται οθόνες, μικρόφωνα 
και ισχυρά δίκτυα σύνδεσης φαίνεται πως απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, 
παρόλο που ορισμένοι θεωρούν τις προβλέψεις αυτές υπερβολικές, ανυπό-
στατες και σχεδόν αδύνατο να συμβούν. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να σημειωθεί 
πως εκφράζεται η ανησυχία μετεξέλιξης ενός άμεσου και ανθρωποκεντρι-
κού επαγγέλματος σε «μοναχικό» και «διαμεσολαβημένο» επάγγελμα που 
θα καλείται «εργαλειακά» να διεκπεραιώνει γνωστικές λειτουργίες, χωρίς το 
αξιακό και ηθικό περιεχόμενο που η άμεση και διά ζώσης διδασκαλία δύναται 
να προσφέρει ως πράξη αλληλόδρασης.

�� Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιμο, να δούμε όλες αυτές τις διαστάσεις με τρόπο 
αναστοχαστικό και κυρίως όχι φοβικό. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να αναζητή-
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σουμε μέσα στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, εκείνες τις διαστάσεις 
που δείχνουν πως αν υπάρχουν θετικές πλευρές ή αναδυόμενες «ευκαιρίες», 
να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας και ιδίως όσων έχουν μεγα-
λύτερες ανάγκες. Για παράδειγμα η εξ αποστάσεως θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί, ενισχυτικά και μόνο, σε μικρές ομάδες μαθητών που ενδεχομένως 
να χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία ή εξατομικευμένη προσέγγιση, με σκο-
πό να τονωθεί η προσπάθειά τους και να ενδυναμωθεί η πρόοδός τους. Με 
τον τρόπο αυτό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που διατύπωσαν την άποψη πως θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα ενισχυτικό εργαλείο στην αντιμετώπι-
ση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, λειτουργώντας ως πρακτική μιας «θετι-
κής διάκρισης», υπέρ των αδύναμων μαθητών με σχετικά μικρότερο κόστος, 
μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερο χρόνο για εκείνους που τον χρειάζονται 
εκτός αίθουσας. Αναμφίβολα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τέ-
τοιες πρακτικές ενδέχεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διά ζώσης 
διδασκαλία, ενισχύοντας μορφές και δράσεις που δύνανται να απελευθερώ-
σουν δυνάμεις και να διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες των μαθητών.

�� Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πως στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν ανακατα-
τάξεις και μετασχηματισμοί που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το εκπαι-
δευτικό επάγγελμα. Οι εκτιμήσεις αυτές, εκκινούν από την πεποίθηση πως 
θα επέλθουν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών τόσο στις βασικές σπου-
δές όσο και στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, γεγονός 
που συνδέεται με την ανάγκη ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά 
και της εξ αποστάσεως μάθησης πουν είναι αναγκαίες για την διεύρυνση των 
δυνατοτήτων διδασκαλίας. 

�� Άλλο σημείο στο οποίο εστιάζουν είναι η ανησυχία πως θα μεταβληθεί το 
εργασιακό status με αφορμή την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας. Ο μεγα-
λύτερος προβληματισμός προέρχεται από τις εναλλακτικές δυνατότητες 
που η εξ αποστάσεως μάθησης θα δίνει στο κράτος σε σχέση με τις νησιω-
τικές και δυσπρόσιτες περιοχές. Η επισήμανση αυτή φαίνεται να προκαλεί 
ένα περαιτέρω άγχος υπό την έννοια πως μια μαθησιακή διαδικασία θα δύ-
ναται να υλοποιείται χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών. 
Αυτό φαίνεται να ενισχύει την πεποίθηση πως δεν θα υπάρχει στο μέλλον 
η σημερινή διαπραγματευτική ισχύς ενός επαγγελματικού κλάδου, αφού 
η  κεντρική εξουσία θα μπορεί να προχωρεί σε ενέργειες χωρίς την έγκρι-
ση και συμμετοχή του. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία στα υπηρεσιακά συμβούλια των «αιρετών» εκπρο-
σώπων των εκπαιδευτικών. Παρόλο που, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 
κλάδου αρνήθηκε τη συμμετοχή της στις ηλεκτρονικές εκλογές, η  πολιτική 
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ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε στην υλοποίησή τους χωρίς ουσιαστικά 
δημοκρατική νομιμοποίηση από τη διευρυμένη βάση του κλάδου. Το συμβάν 
αυτό, πρωτόγνωρο για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα αποτελεί ένα εύγλωτ-
το παράδειγμα για το πώς μπορεί να αντιμετωπίζονται στο μέλλον απεργίες ή 
άλλου τύπου κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών.

�� Συμπυκνώνοντας τον προβληματισμό μας από τις αφηγήσεις των εκπαιδευ-
τικών διαφαίνεται πως υπάρχει μια γενικότερη δυσθυμία και απογοήτευση για 
την προοπτική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στο μέλλον. Είναι εμφανή 
τα στοιχεία μιας διάχυτης κούρασης από τη μεταβίβαση ευθυνών στις πλάτες 
τους, καθώς και από την ανισόρροπη σχέση μεταξύ των όσων προσφέρουν 
σε σχέση με τα όσα απολαμβάνουν, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα συνο-
λικά αρνητικό κλίμα στην άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Υπό την 
έννοια αυτή θεωρούν πως η ελκυστικότητά του θα υποστεί ένα σημαντικό 
πλήγμα, ενώ θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο άγχος και επαγγελματικό stress 
σε όσους το ασκούν στο μέλλον. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ανα-
λογιστούμε πως ειδικότερα στην Ελλάδα το επάγγελμα των εκπαιδευτικών 
από μισθολογικής άποψης κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες του ΟΟΣΑ, 
ενώ εδώ και χρόνια, στα δημόσια σχολεία έχουν καταργηθεί οι εκπαιδευτικές 
άδειες για συνέχιση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Αυτές οι δύο 
παράμετροι υποδηλώνουν τη στατικότητα του επαγγέλματος από την άπο-
ψη της αναγνώρισης αλλά και της επιστημονικής ανάπτυξης εντός της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις προκλήσεις 
αλλά και «πιέσεις» που δέχεται το εκπαιδευτικό σύστημα από παράγοντες 
όπως ο υψηλός βαθμός μαθησιακών δυσκολιών, η άνοδος της πολυπολι-
τισμικότητας λόγω μεταναστευτικών και προσφυγικών εισροών, η αύξηση 
των ανισοτήτων λόγω της οικονομικής κρίσης κ.α. αντιλαμβανόμαστε πως 
το πρόβλημα της πανδημίας έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο 
χώρο που εδώ και χρόνια έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα κυρίως στο κε-
φάλαιο της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητάς του, αφού σύμφωνα με 
όλα τα ερευνητικά μας δεδομένα η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτεί-
ται σταθερά την τελευταία 20 ετία. (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2021).

�� Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, ειδικότερα στην Ελλάδα, 
ο κλάδος των εκπαιδευτικών παρόλο που ανήκει στους δημοσίους υπαλλή-
λους του κράτους, το σύστημα πρόσληψης μέσω επετηρίδας τον είχε «προ-
στατέψει» από το πελατειακό σύστημα πρόσληψης στα δημόσια σχολεία. 
Αυτό διαμόρφωσε μετά από χρόνια μια σχετικά ευρεία αυτονομία των εκπαι-
δευτικών απέναντι σε πολιτικές σκοπιμότητες και ψηφοθηρικές στρατηγικές 
για πολλά χρόνια. Επί της ουσίας, και υπό άλλους όρους συνέβη και με τους 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
76

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα που υπήρχαν 
στη διασφάλιση των παιδαγωγικών απαιτήσεων, υπήρχε ένα κρίσιμο στοιχείο 
αδιαβλητότητας που ήταν αναγκαίο για την εισδοχή των νέων εκπαιδευτι-
κών. Με λίγα λόγια, τα στοιχεία αυτά διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία ενός δυ-
ναμικού κλάδου που μπορούσε να εισέλθει χωρίς δεσμεύσεις στην άσκηση 
του επαγγέλματός του. Το στοιχείο αυτό, με τα χρόνια, δυστυχώς αποδυνα-
μώθηκε αφού οι διαγωνισμοί σταμάτησαν, ενώ ο τρόπος πρόσληψης μέσω 
κριτηρίων και της διαμόρφωσης προσοντολογίου δημιούργησε στρατιές 
εξαρτημένων από τη βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας γύρω από 
το ποιες πτυχές της μοριοδότησης θα προωθήσει. Οι τάσεις αυτές δυστυ-
χώς ενέτειναν διάφορες όψεις εξάρτησης και χειραγώγησης του κλάδου είτε 
από τις διαχρονικές παθογένειες του κομματικού συνδικαλισμού, είτε από τον 
επιδραστικό ρόλο που ασκούσε η εκάστοτε πολιτική εξουσία στην αυτονομία 
του επαγγελματικού κλάδου μέσα από τις εξυπηρετήσεις ειδικών συμφε-
ρόντων αλλά και διευθετήσεις που αφορούσαν υπηρεσιακές μεταβολές κ.α. 

�� Είναι ωστόσο σημαντικό να αναφερθεί πως κυρίως την περίοδο εφαρμογής 
των μνημονίων ο εκπαιδευτικός κλάδος, όπως άλλωστε και όλο το φάσμα 
των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, υπέστησαν σημαντικό 
πλήγμα με συνέπεια τόσο την απορρύθμιση των κεκτημένων τους όσο και 
την αποδυνάμωση της εκπροσώπησής τους, με όρους συνδικαλιστικής πυ-
κνότητας, στον δημόσιο χώρο. Η τάση αυτή υποβοηθήθηκε και από μερίδα 
των συστημικών ΜΜΕ τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποδυνάμω-
ση της φυσιογνωμίας και της αξιοπιστίας του κλάδου των εκπαιδευτικών, με 
συνέπεια να πληγεί η εικόνα του κλάδου στις συλλογικές αναπαραστάσεις 
της κοινωνίας. Είναι σε όλους γνωστές άλλωστε, οι μυθολογίες περί «τεμπέ-
ληδων εκπαιδευτικών», «καλοπληρωμένων», «χωρίς αξιολόγηση», «μόνιμων 
δημοσίων υπαλλήλων» κ.α. Δυστυχώς, πάνω στο αφήγημα αυτό δομήθηκε 
μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία απαξίωσης, που έπληξε ανεπανόρθω-
τα τον κλάδο και ουσιαστικά τεκμηρίωσε την απώλεια σημαντικής ισχύος 
από το κοινωνικό  γόητρο των εκπαιδευτικών.

�� Με δεδομένη λοιπόν την αρνητική περίοδο για το εκπαιδευτικό επάγγελμα, 
η πανδημική κρίση ήλθε να εντείνει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα του κλά-
δου καθιστώντας περισσότερο επίπονη και αγχωτική τη βίωση της καθημε-
ρινής πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο, συνεχίζουν μέσα από την 
έμπρακτη αλληλεγγύη, την αυτενέργεια, τον εθελοντισμό, με όποιο τίμημα 
και προσωπικό κόστος, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και το κυρι-
ότερο να εκπληρώνουν τα καθήκοντα και τις λειτουργίες τους με όρους ενός 
«ενστικτώδους επαγγελματισμού» που ενώ δεν του παρέχουν τα μέσα, εκ-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19: 
προκλήσεις, αβεβαιότητες, προοπτικές. Εμπειρικά στιγμιότυπα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

77

πληρώνει με αποτελεσματικότητα την κοινωνική του αποστολή το χρέος και 
την οφειλή του απέναντι στην κοινωνία. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποτε-
λεί συστημικό άλλοθι για ελλείψεις ή παραλείψεις της πολιτείας απέναντι σε 
έναν επαγγελματικό κλάδο που είναι αναγκαίο να στηριχθεί περισσότερο από 
ποτέ. Κι αυτό γιατί η αποστολή των εκπαιδευτικών μέσα στις εκπαιδευτικές 
κοινότητες είναι υψηλής κοινωνικής σημασίας, αφού μέσω αυτών καλλιερ-
γείται η συνοχή και η ανάπτυξη μιας κοινωνίας, διαμορφώνονται οι ατομικές 
και οι συλλογικές ταυτότητες και επιπροσθέτως σφυρηλατείται το μέλλον 
μιας κοινωνίας.

Κλείνοντας τη μελέτη μας για την επίδραση της Covid-19 στο εκπαιδευτικό επάγ-
γελμα, εστιάζουμε σε μία ουσιαστικά αισιόδοξη εκδοχή που αναδύεται μέσα από 
την κρίση και τις πιέσεις που δέχεται το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην εποχή της 
πανδημίας. Κι αυτό γιατί παρόλο που οι εκτιμήσεις ενέχουν προβληματισμούς και 
έντονες ανησυχίες, μέσα από τις αντιφάσεις και αντινομίες της πραγματικότητας, 
προκύπτει ένα κρίσιμο δεδομένο: ο σημαντικός ρόλος του σχολείου και γενικότερα 
της εκπαίδευσης για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των μαθητών. 
Το κλείσιμο των σχολείων ανέδειξε ουσιαστικά τη σημασία της εκπαίδευσης και της 
δυναμικής που αυτή δημιουργεί στις κοινότητες των μαθητών, δίνοντας το έναυσμα 
για την ανάπτυξη δράσεων, πρωτοβουλιών, σχέσεων, δικτύων κ.ο.κ. Ο κοινωνικός 
ρόλος του σχολείου μέσα από την αμεσότητα της ανθρώπινης επαφής σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από το καλύτερο σύστημα εξ αποστάσε-
ως και ηλεκτρονικό σύστημα μάθησης. Τα κλειστά σχολεία, οι αδειανές αίθουσες, 
οι απομακρυσμένοι μαθητές και δάσκαλοι επαναφέρουν με μεγαλύτερο σθένος 
την ανάγκη να ξανασκεφτούμε το σχολείο και την εκπαίδευση νοηματοδοτώντας 
εκ νέου το ρόλο και τη σημασία του, σε μια εποχή που μπορεί να κρύβει απειλές, 
φόβους και ανησυχίες, ωστόσο ενέχει δυνατότητες, ευκαιρίες και προοπτικές. 

Η έλευση της πανδημίας αποτέλεσε την αφορμή να έρθουμε αντιμέτωποι με πρα-
κτικές που ουσιαστικά είχαν δρομολογηθεί από καιρό, αφού το τεχνολογικό επίπεδο 
ανάπτυξης ήταν τέτοιο που το επέτρεπε. Παρόλα αυτά η χρήση της τεχνολογίας 
αποτελεί μια βαθιά πολιτική πράξη που δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από τα ιδεο-
λογικά και πολιτικά της συμφραζόμενα. Αναμφίβολα, τα νέα τεχνολογικά εργαλεία 
μάθησης, δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στη διευκόλυνση και στην απε-
λευθέρωση δυνάμεων, ωστόσο θα πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα στις δυνατότητες 
ενός δημοκρατικού μεταρρυθμιστικού προτάγματος εντός του οποίου οι εκπαιδευ-
τικοί απαιτείται να διαδραματίζουν πρωταρχικό και σημαίνοντα ρόλο. Υπό την έννοια 
αυτή το εκπαιδευτικό επάγγελμα και γενικότερα ο επαγγελματισμός των εκπαιδευ-
τικών, είναι αναγκαίο να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ορθολογική, δημοκρατική 
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και ουσιαστική προσπάθεια ενδυνάμωσης και εκσυγχρονισμού της θέσης και του 
ρόλου των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση και τη διαρκή υπο-
στήριξή τους σε έναν κόσμο διαρκούς διακινδύνευσης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19: 
προκλήσεις, αβεβαιότητες, προοπτικές. Εμπειρικά στιγμιότυπα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

79

ΈΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

�� Γούγα, Γ. Φωτόπουλος, Ν. & Καμαριανός, Ι. (2019) «Μετα-αλήθεια», ρύθμιση & 
κοινωνικές πρακτικές: μια κοινωνιολογική προσέγγιση, Κοινωνιολογική επιθεώ-
ρηση, 5-6: 75-89. 

�� Γούλας, Χ- Καραλής, Θ (2020) Δια βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: θέσεις και 
προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία, Αθήνα: ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ Kείμενα Παρέμβασης 

�� Ίσαρη, Φ. Πουρκός, Μ.(2015) Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας, Αθήνα: ΣΕΑΒ όπως 
υπάρχει στο https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5826/4/15327_
Isari-KOY.pdf (τελευταία ανάκτηση 7/2/21).

�� Ιωσηφίδης, Θ. (2003) Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές επιστήμες, 
Αθήνα: Κριτική

�� Κοντιάδης, Ξ. (2020) Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα, Αθήνα: Καστανιώ-
τηςΟ

�� Κοντιάδης, Ξ., & Φωτιάδου, Α. (2020). Πανδημία, Κράτος Πρόληψης και ανθε-
κτικότητα του Συντάγματος: Κράτος και Σύνταγμα μπροστά στην υγειονομική 
κρίση. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, (1), 17-27.

�� Μαυρογιώργος, Γ. (2007) Πολιτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών: συνέχεια, ασυνέχεια και αντιφάσεις. Στο Δ. Χαραλάμπους (Επιμ.), 
Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 191-199.

�� Μπουζάκης, Σ. (2003). Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1998): εξαρτημένη ανά-
πτυξη Αθήνα: Gutenberg.

�� Ξωχέλλης, Π. (2005). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγ-
γελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του. 
Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός.

�� Παπαγεωργίου, Γ. (1998) Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Τυπω-
θήτω.

�� Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: θεωρητική και εμπειρι-
κή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
80

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

�� Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε. Α. (2019). Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας: συ-
νεντεύξεις και συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το Περιοδι-
κό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολο-
γία, 15(2), 24-37.

�� Σακελλαρόπουλος, Θ. Θεσμικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη, Κρά-
τος και Οικονομία στην Ελλάδα, 1830-1922, Αθήνα: Εξάντας, 345-361.

�� Σταμέλος, Γ., & Καρανάτσης, Κ. (2001). Ανάγνωση μιας εξελισσόμενης συνάρτη-
σης–εθνική ταυτότητα και εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώ-
ρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, (119), 96-102.

�� Τσιντσίνης, Μ. (2020) Περιμένοντας το boom στην άκρη του ζόφου. Η Καθημε-
ρινή. https://www.kathimerini.gr/opinion/561159058/perimenontas-to-boom-
stin-akri-toy-zofoy/ (τελευταία ανάκτηση 17/2/2021)

�� Τσουκαλάς, Κ. (1977) Εξάρτηση και Αναπαραγωγή Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαι-
δευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα: Θεμέλιο

�� Τσουκαλάς, Κ. (1993). «Τζαμπατζήδες» στη χώρα των θαυμάτων. Περί Ελλή-
νων στην Ελλάδα. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1(2), 9-52.

�� Φίλιας, Β. (1985) Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα, Η Νόθα Αστικοποίηση 1800-
1864, Αθήνα: Gutenberg, 102-107.

ΞΈΝΟΓΛΩΣΣΗ

�� Baggini, J. (2005). What professionalism means for teachers today. Education 
Review, 18(2).

�� Ball, S. J. (2009). Education reform, teacher professionalism and the end of 
authenticity. In Re-Reading Education Policies (pp. 667-682). Brill Sense.

�� Beck, J., & Young, M. F. (2005). The assault on the professions and the restruc-
turing of academic and professional identities: a Bernsteinian analysis. British 
Journal of Sociology of Education, 26(2), 183-197.

�� Beck, U. (2014). Risk society. Essential concepts of global environmental govern-
ance. Routledge, Abingdon, UK, 178-179.

�� Bickley, S. J., Chan, H. F., Skali, A., Stadelmann, D., & Torgler, B. (2020). How 
Does Globalisation Affect COVID-19 Responses?. όπως υπάρχει στο https://as-
sets.researchsquare.com/files/rs-39311/v2/e4fce653-1ed8-4fa3-aa76-a5fb-
20f5ffa3.pdf 9τελευταία ανάκτηση 6/1/2/2021)

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19: 
προκλήσεις, αβεβαιότητες, προοπτικές. Εμπειρικά στιγμιότυπα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

81

�� Biesta, G. (2015). Good education and the teacher: Reclaiming educational pro-
fessionalism. In Flip the System (pp. 79-90). Routledge.

�� Carr, D. (1992). Four dimensions of educational professionalism. Westminster 
Studies in Education, 15(1), 19-31.

�� Clow, R. (2001). Further education teachers’ constructions of professional-
ism. Journal of Vocational Education and Training, 53(3), 407-420.

�� Cohen, L. Manion, L. Morisson, K. (2008) Mεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, 
Αθήνα: Μεταίχμιο.

�� Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P. (2013). International Business: 
Environments and Operations. Pearson Education.  

�� Eisner, W.E (1991) The Enlightenment Eye, Qualitive Inquiry and the Enhance-
ment of Educational Practice, New York: Μacmillan.

�� Evans, L. (2008). Professionalism, professionality, and the development of ed-
ucation professionals. British journal of educational studies, 56(1), 20-38.

�� Giddens, A. (1991). The Consequences of Modernity. Stanford University Press.

�� Glazer, J. L. (2008). Educational professionalism: An inside-out view. American 
Journal of Education, 114(2), 169-189.

�� Goodwin, A. L. (2012). Teaching as a profession: Are we there yet? In C. Day 
(Ed.), The Routledge International Handbook of Teacher and School Develop-
ment, Abingdon, UK: Taylor & Francis p.p. 44-56.

�� Graham, J. (1998). From New Right to New Deal: nationalism, globalization, 
and the regulation of teacher professionalism. Journal of In-service Educa-
tion, 24(1), 9-31.

�� Graham, S. (1998). The end of geography or the explosion of place? Concep-
tualizing space, place and information technology. Progress in human geogra-
phy, 22(2), 165-185.

�� Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). Validity and reliability (credi-
bility and dependability) in qualitative research and data analysis. Applied the-
matic analysis. London: Sage Publications, 79-106.

�� Hargreaves, D. H. (2000). Teaching as a research-based profession: possibili-
ties and. Leading professional development in education, 200.

�� Healy, T., & Côté, S. (2001). The Well-Being of Nations: The Role of Human and 
Social Capital. Education and Skills. Organization for Economic Cooperation and 
Development, 2 rue Andre Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France.

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
82

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

�� Helsby, G. (1995). Teachers’ construction of professionalism in England in the 
1990s. Journal of education for teaching, 21(3), 317-332.

�� Hilferty, F. (2008). Theorising teacher professionalism as an enacted discourse 
of power. British Journal of Sociology of Education, 29(2), 161-173.

�� Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. 
Sage publications.

�� Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Establishing trustworthiness. Naturalistic in-
quiry, 289(331), 289-327.

�� Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family practice, 13(6), 
522-526. 

�� Nester, W. R. (2010). Globalization: A Short History of the Modern World. Pal-
grave.

�� O’connor, H., Madge, C., Shaw, R., & Wellens, J. (2008). Internet-based inter-
viewing. The Sage handbook of online research methods, 271-289.

�� Townsend, T., & Bates, R. (2007). Handbook of teacher education: Globalisation, 
standards and professionalism in times of change. Springer.

�� Townsend, T., & Bates, R. (2007). Handbook of teacher education: Globalisation, 
standards and professionalism in times of change. Springer.

�� Vlăsceanu, L., Grünberg, L., & Pârlea, D. (2004). Quality assurance and accredi-
tation: A glossary of basic terms and definitions Bucharest: Unesco-Cepes.

�� Weisbrod, B. A. (1962). Education and investment in human capital. Journal of 
political Economy, 70(5, Part 2), 106-123.

�� Whitty, G., & Wisby, E. (2006). Moving beyond recent education reform—and 
towards a democratic professionalism. Hitotsubashi Journal of Social Stud-
ies, 38(1), 43-61.

�� Zajda, J. (2005) Globalization, Education, and policy: Ganging Paradigms, in 
Zajda, J. (Ed.) International handbook on globalization, education and policy re-
search: Global pedagogies and policies. Springer Science & Business Media. p.p 
1-21.

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης

(Covid-19)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

85

Εισαγωγή

Την Άνοιξη του 2020 η ανθρωπότητα έζησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας 
της διασποράς του ιού COVID-19. Στη χώρα μας, προκειμένου να περιοριστεί η εξά-
πλωση του ιού COVID-19 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αναστολή λειτουργίας 
των πανεπιστημίων και η επακόλουθη αντικατάσταση όλων των διά ζώσης εκπαι-
δευτικών διαδικασιών με εξ αποστάσεως (ΦΕΚ 783/τ.Β΄, 10-3-2020). Οι επιπτώσεις 
στην εκπαίδευση της πανδημίας του Covid-19 είχαν τέτοια πρωτοφανή σφοδρότη-
τα σε σχέση με αντίστοιχες πανδημίες στο παρελθόν εξαιτίας και της μαζικοποίησης 
της εκπαίδευσης, καθώς όσον αφορά στη χώρα μας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση συμμετέχουν είκοσι φορές περισσότεροι φοιτητές σε σχέση με το 1957 και έξι 
φορές περισσότεροι σε σχέση με το 1968 (Γούλας & Καραλής, 2020). Σε διεθνές 
επίπεδο, την 1η Απριλίου 2020 έκλεισαν τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα σε 185 χώρες επηρεάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 1,5 δισεκατομμύριο 
μαθητές και φοιτητές, το οποίο αποτελεί το 89.4% των συνολικά εμπλεκόμενων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, τα περισσότερα 
πανεπιστήμια αναγκάστηκαν ταχύτατα να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως, 
σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (Σταμπολτζή, Γιαννούλας & Καλαματιανός, 
2020; UNESCO, 2020). Αν και τα νεαρά άτομα από την αρχή της πανδημίας θεωρή-
θηκαν ομάδα χαμηλού ρίσκου και κίνδυνου, ωστόσο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έχουν βιώσει μια πρωτοφανή αλλαγή στην καθημερινότητά τους  με αποτέλεσμα 
η μαθησιακή αλληλεπιδραστική εμπειρία να μετατραπεί ουσιαστικά  σε μια εικονική 
πραγματικότητα, αν όχι δυστοπία. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας έζησε 
πρωτόγνωρες εμπειρίες οι οποίες αφορούσαν τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης 
όσο και στο στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό τους πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί όλων 
των βαθμίδων κλήθηκαν να μεταβούν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα διαφορετικό και 
συνήθως εντελώς άγνωστο εκπαιδευτικό πλαίσιο, να ξαναλειτουργήσουν την εκ-
παιδευτική διαδικασία υπό νέους όρους και συνθήκες, να συνδιαλλαγούν με τον 
κίνδυνο του ιού εντός και εκτός του χώρου της εργασίας και να προσφέρουν τελικά 
το έργο τους με όση αποτελεσματικότητα οι συνθήκες επέτρεπαν. 
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◗ Πανδημία και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Συνοπτική παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας προφανώς και δεν 
άφησε αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε διεθνές 
επίπεδο άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγ-
γίσεις σχετικά με το πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να ανταποκρι-
θούν στις έκτακτες συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία. Σε αυτό το πλαίσιο εμφα-
νίζεται o όρος «Emergency Remote Teaching, ERT», του οποίου ο βασικός σκοπός 
σύμφωνα με τους Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, (2020) δεν είναι η διαμόρ-
φωση ενός νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος, αλλά η παροχή 
ενός πλαισίου που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξασφαλίζει άμεση και αξιό-
πιστη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όπως σημειώνει 
ο Αναστασιάδης (2020), σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η έμφαση δε δίνεται 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά στην εξ αποστάσεως υποστήριξη των εκ-
παιδευομένων. Από την άνοιξη του 2020 έως και σήμερα η διεθνής βιβλιογραφία 
έχει να καταδείξει σειρά ερευνών που επιχειρούν να μελετήσουν τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στο σύνολο της εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα στην τριτοβάθμια. Οι 
ερευνητές προσπάθησαν να καταγράψουν τις θέσεις και τις απόψεις των φοιτητών 
για την online εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 χρησιμοποι-
ώντας εμπειρικές μελέτες σε Ινδία (Mishra, Gupta, & Shree, 2020), Σερβία (Bojovic, 
Bojovic, Vujosevic, & Suh, 2020) ΗΠΑ (Patricia, 2020), Νότιο Αφρική (Armoed,2021), 
Πολωνία (Cicha, Rizun, Rutecka & Strzelecki, 2021) και αλλού. Η Bao (2020) στη 
μελέτη της για το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου με δείγμα 44.700 υποκειμένων ση-
μειώνει ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες για τους φοιτητές δεν προέρχονταν από την 
έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων, αλλά από έλλειψη αυτοπειθαρχίας, κατάλλη-
λου μαθησιακού υλικού ή κατάλληλου χώρου για μελέτη. Στην έρευνα τους οι Cao, 
Fang, Hou, Han, Xu, Dong, & Zheng (2020) για την επίδρασή της πανδημίας και του 
εγκλεισμού σε ένα δείγμα 7.143 φοιτητών από το πανεπιστήμιο της Changzhi υπο-
στηρίζουν ότι καθοριστικούς παράγοντες για την ψυχολογία των φοιτητών εν μέσω 
πανδημίας φαίνεται να αποτελούν το οικογενειακό εισόδημα, η αστικότητα της πε-
ριοχής που διαμένουν, καθώς και το αν διαμένουν ή όχι με την οικογένειά τους. Οι 
Skulmowsk και Rey (2020) στην ερευνά τους σε 10.389 φοιτητές του Πανεπιστη-
μίου του Chemnitz στη Γερμανία σημειώνουν ότι η συνθήκη της πανδημίας θα απο-
τελέσει προπομπό της μελλοντικής «παιδαγωγικής εμπειρίας» που θα βιώνουν οι 
φοιτητές στα πανεπιστήμια και την περίοδο μετά την πανδημία. Σε αντίστοιχη έρευ-
να των Owusu-Fordjour, Koomson, & Hanson (2020) σε δείγμα 250 φοιτητών από 
την Γκάνα είναι εμφανής η αρνητική επίπτωση της τηλεκπαίδευσης αναφορικά με 
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τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς οι φοιτητές δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι είχαν 
περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν κατείχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία 
χρήσης των εκπαιδευτικών πλατφορμών με τις οποίες μάλιστα δεν ήταν εξοικειω-
μένο ούτε καν το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Ανάλογα υπήρξαν και 
τα ευρήματα των Tsitsia,  Kabbah, Doyi, Kabe & Safo (2020), με τους φοιτητές της 
εν λόγω έρευνας να προσθέτουν στην περιορισμένη προσβασιμότητα στο διαδί-
κτυο και την παράμετρο του υψηλού κόστους, όσον αφορά στην τηλεκπαίδευση. 
Στο ίδιο μήκος κύματος τα ευρήματα των Malik, Ajmal & Jumani (2020) κατέδειξαν 
ότι και οι φοιτητές σε πανεπιστήμια του Πακιστάν αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκο-
λία κατανόησης κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ το σύνολο 
σχεδόν των φοιτητών δήλωσε ότι είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
δεν είχαν λάβει προηγούμενη καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας. Επίσης, στην εν λόγω έρευνα τονίστηκε ο αυξημένος φόρτος εργασί-
ας των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω της ανάγκης τροποποίησης εν 
γένει της διδακτικής τους μεθοδολογίας.  Αντίστοιχα υπήρξαν και τα αποτελέσματα 
έρευνας σε 874 Ινδούς φοιτητές, με τις ελλιπείς υποδομές, την περιορισμένη πρό-
σβαση στο διαδίκτυο και την ανύπαρκτη επιμόρφωση να αποτελούν τους βασικούς 
προβληματισμούς τους (Naik, Deshpande, Shivananda, Ajey, & Manjunath Patel, 
2021). Οι Marinoni, van’t Land και Jensen (2020) σε έρευνα με 424 συμμετέχοντες 
σημειώνουν ότι η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα πλήθος αρνητικών συνεπειών 
στην ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην ισότητα των 
μαθησιακών ευκαιριών, αλλά συγχρόνως αποτέλεσε και την αφετηρία νέων προ-
κλήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.  Αντίστοιχη έρευνα 
στη Βρετανία (Neves & Hewitt, 2020) κατέγραψε μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην ψυχική υγεία των φοιτητών, ενώ ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει 
έρευνα σε 730 φοιτητές σε σχολές επιστημών υγείας η οποία κατέγραψε ότι μόλις 
το 1/3 των υποκειμένων προτιμά την εξ αποστάσεως αξιολόγηση, ενώ αναδεικνύει 
ως κυρίαρχο ζήτημα το αδιάβλητο των διαδικασιών εξέτασης που λαμβάνουν χώρα 
με εξ αποστάσεως μεθοδολογίες (Elsalem, Al-Azzam, Jum’ah & Obeidat, 2021). 
Αντίστοιχη έρευνα σε 283 φοιτητές στο Hong Kong δείχνει ότι η διαδικτυακή μα-
θησιακή διαδικασία αυξάνει το άγχος των εκπαιδευομένων και επηρεάζεται σαφώς 
από τα στοιχεία προσωπικότητας των υποκειμένων (Tavitiyaman, Ren & Fung, 2021). 
Ακολούθως, διεθνής έρευνα με τη συμμετοχή 730 διδασκόντων στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αναφορικά με την ετοιμότητά τους να εντάξουν στη διδακτική μεθο-
δολογία τις μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας σχημάτισε τρία διαφορετικά 
προφίλ διδασκόντων, με το φύλο, την προηγούμενη εμπειρία στη χρήση νέων τε-
χνολογιών και τη καταγωγή να επηρεάζουν το βαθμό ετοιμότητας των υποκειμέ-
νων όσον αφορά στη χρήση μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Scherer, 
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Howard, Tondeur, & Siddiq, 2020). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και έρευνα στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  για το σε ποιο βαθμό η πανδημία επηρέασε την επιλογή 
σπουδών εκ μέρους των φοιτητών, με τις μεταβλητές του κόστους, της φοιτητικής 
ζωής και της ύπαρξης e-learning να εμφανίζονται διαφοροποιημένες σε σχέση με 
την προ πανδημίας εποχή (Nanath, Sajjad & Kaitheri, 2021). Μελετώντας τις στά-
σεις Ουκρανών πανεπιστημιακών απέναντι στην πανδημία η έρευνα των Bakhmat, 
Babakina, & Belmaz, (2021) κατέδειξε ως κυριότερα προβλήματα της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης την ελλιπή πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα τεχνικά προβλήματα και 
την έλλειψη αλληλεπίδρασης στο μάθημα, ενώ ως οφέλη της όλης διαδικασίας 
σημειώθηκαν η διαχείριση χρόνου, η ευελιξία αναφορικά με τις ώρες εργασίας, η 
αυτοβελτίωση των πανεπιστημιακών δασκάλων και η χρήση νέων εργαλείων διδα-
σκαλίας. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα ευρήματα έρευνας τα οποία 
δείχνουν ότι οι απόψεις των φοιτητών και των φοιτητριών για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μεταβλήθηκαν προς το αρνητικότερο μετά την εμπειρία της πανδημί-
ας του Covid-19. Πιο συγκεκριμένα ενώ πριν από την πανδημία η πλειοψηφία των 
φοιτητών δήλωνε ότι προτιμά τα διαδικτυακά μαθήματα, ότι μαθαίνει ευκολότερα 
στις διαδικτυακές τάξεις και ότι το περιεχόμενο των διαδικτυακών μαθημάτων έχει 
περισσότερο ενδιαφέρον από τα μαθήματα που λαμβάνουν χώρα μέσω συμβατι-
κής διδασκαλίας, οι στάσεις αυτές μεταβλήθηκαν προς το αρνητικότερο μετά την 
εμπειρία της πανδημίας αποδεικνύοντας ότι τόσο οι φοιτητές, όσο και τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ήταν απολύτως έτοιμα για μια μετάβαση στη διαδικτυα-
κή διδασκαλία (Chua & Ruzgar, 2021).

Όσον αφορά στις έρευνες για την ελληνική εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τη δημόσια 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον βαθμό που αυτή επηρεάστηκε από την πανδημία 
του Covid-19 οι μέχρι σήμερα ερευνητικές προσπάθειες είναι ιδιαιτέρως περιορι-
σμένες. Σε μία από αυτές οι Γούλας & Καραλής (2020), αν και επικεντρώνονται στο 
αποτύπωμα της πανδημίας στη Δια Βίου Μάθηση στη χώρα μας, ορθά θα υποστη-
ρίξουν ότι μετά το σύστημα δημόσιας υγείας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν εκείνο 
το δημόσιο σύστημα που επέδειξε υψηλά αντανακλαστικά και άμεση ανταπόκρι-
ση στην κρίση, καθώς έως το τέλος Μαρτίου 2020 όλα τα ελληνικά πανεπιστή-
μια είχαν ανακοινώσει μετάπτωση σε συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκ-
παίδευσης σε ποσοστό 96,5% (Λακασάς, 2020). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η 
ερευνητική προσπάθεια των Σταμπολτζή, Γιαννούλα & Καλαματιανού (2020) όπου 
μελετάται ο βαθμός αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας εν μέσω 
COVID-19 από τους προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων με διακρι-
τές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εν λόγω έρευνα θα καταδείξει τη θετική στά-
ση των υποκειμένων απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, 
αλλά θα αναδείξει και σειρά αδυναμιών όπως η ελλιπής ενημέρωση από τα ιδρύμα-
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τα, η αδυναμία πρόσβασης και η έλλειψη επικοινωνίας και ανατροφοδότησης από 
τους καθηγητές. Σε έρευνα με πληθυσμό φοιτητές και φοιτήτριες του πανεπιστη-
μίου Πατρών οι Karalis & Raikou (2020) ανέδειξαν ότι οι αρχικοί προβληματισμοί 
των υποκειμένων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και το άγχος τους για 
τις μελλοντικές εξελίξεις αντικαταστάθηκαν από ένα αίσθημα ανακούφισης για την 
συνέχιση των μαθημάτων διαδικτυακά και από το γεγονός ότι το εξάμηνο σπουδών 
-εαρινό εξάμηνο 2019-2020 - ολοκληρώθηκε κανονικά. Επίσης, όσον αφορά στα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι φοιτητές 
δήλωσαν ότι η συμμετοχή στα μαθήματα είναι πλέον ευκολότερη, όμως απουσιάζει 
η προσωπική επαφή και η κοινωνική αλληλεπίδραση στο αμφιθέατρο, ενώ οι τε-
χνικές δυσκολίες κάνουν το όλο εγχείρημα να μοιάζει προβληματικό. Τέλος, θετικά 
φαίνεται να ανταποκρίθηκαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στην μετάβα-
ση από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία συμφωνά και με τα αποτε-
λέσματα της έρευνας των Kamarianos, Adamopoulou, Lambropoulos & Stamelos, 
(2020) όπου φαίνεται τα υποκείμενα να αντιμετώπισαν τη συνθήκη της πανδημίας 
ως μια πρόκληση και ευκαιρία για να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες.

◗ Μεθοδολογία της έρευνας1

Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός της έρευνας (ερευνητικό πρόβλημα) είναι να ανιχνεύσει, να περιγράψει και 
να «μετρήσει» τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των διδασκόντων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, κατά την περίοδο της πανδημίας. Με άλλα λόγια, σκοπός της 
έρευνας είναι να αποτυπώσει με ποσοτικούς όρους τις συνθήκες και τους όρους 
εργασίας που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. 

Οι στόχοι της έρευνας (επιμέρους ερευνητικά προβλήματα) αποσκοπούν στο να 
αποτυπώσουν τις παραμέτρους των συνθηκών εργασίας των πανεπιστημιακών στη 
χώρα μας:

1. Να καταγραφούν τα δημογραφικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του συ-
γκεκριμένου πληθυσμού.

2. Να μετρηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσής τους, κατά την 
περίοδο της πανδημίας.

1 Στα Κεφάλαια 2 και 3 η μεθοδολογία είναι κοινή κάθως οι δυο συνεισφορές απότελούν 
αποτέλεσμα ενιαίας ερευνητικής προσπάθειας με τη χρήση κοινών ερευνητικών εργαλείων 
τα οποία τροποποιήθηκαν ανάλογα με τις εκάστοτε ερευνητικές ανάγκες.  
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3. Να μετρηθεί η επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων επαγγελματικού άγ-
χους που ενδεχομένως βιώνουν κατά την περίοδο της πανδημίας.

5. Να συσχετιστεί το επίπεδο της επαγγελματικής τους εξουθένωσης με συ-
γκεκριμένα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των πανεπιστημια-
κών, κατά την περίοδο της πανδημίας.

6. Να συσχετιστεί η επίδραση που ασκούν συγκεκριμένοι παράγοντες επαγγελ-
ματικού άγχους στους όρους και στις συνθήκες εργασίας των πανεπιστημια-
κών. 

7. Να καταγραφούν οι στάσεις των πανεπιστημιακών απέναντι στα τεχνικά προ-
βλήματα και στο κόστος της τηλεκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν κατά την 
περίοδο της τηλεκπαίδευσης.

8. Να καταγραφούν οι στάσεις των πανεπιστημιακών απέναντι σε ζητήματα 
ψηφιακών δεξιοτήτων και των επιμορφωτικών τους αναγκών.

9. Να καταγραφούν οι στάσεις των πανεπιστημιακών απέναντι σε ζητήματα 
ανασυγκρότησης του κοινωνικού τους βίου (εκπαιδευτική και κοινωνική κα-
θημερινότητα).

10. Να καταγραφούν οι στάσεις των πανεπιστημιακών δασκάλων απέναντι σε 
ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης (εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα), 
κατά την περίοδο της πανδημίας.

11. Να συσχετιστούν οι στάσεις των πανεπιστημιακών ανά κλίμακα με τα δημο-
γραφικά και τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

Πληθυσμός και δείγμα

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν πανεπιστημιακοί καθηγητές και συμβασι-
ούχοι διδάσκοντες στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αποταθήκαμε με προσκλήσεις συ-
μπλήρωσης του ερευνητικού εργαλείου σε 1.000 περίπου άτομα, αλλά κατορθώ-
σαμε να συγκεντρώσουμε 219 απαντήσεις. Θεωρούμε ότι το δείγμα είναι μεγάλο, 
γεγονός που εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότητα και την κανονικότητα της κατανο-
μής του. Η δειγματοληψία ήταν βολική και τυχαία και ακολούθησε την τακτική της 
χιονοστιβάδας, αφού απευθυνθήκαμε αρχικά σε «προσβάσιμους» από τους ερευ-
νητές πανεπιστημιακούς, οι οποίοι λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές, σε τυχαίο, 
πάντα, δείγμα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

91

Ερευνητική μέθοδος

Βασική μας επιλογή αποτέλεσε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος. Το ερωτηματολό-
γιο επιλέχτηκε ως το προσφορότερο εργαλείο για την επισκόπηση και την καταγρα-
φή των στάσεων ενός μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών, ώστε να καταγράψουμε 
και για να αναλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους των όρων και 
των συνθηκών εργασίας τους (Joshi, Kale, Chandel & Pal, 2015; Nemoto & Beglar, 
2014; Hoinville & Jowell, 1978). 

Το ερευνητικό εργαλείο

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το περισσότερο χρησιμοποιημένο αλλά και το πιο πα-
ρεξηγημένο ερευνητικό εργαλείο. Και το γεγονός αυτό οφείλεται στην εσφαλμέ-
νη, αλλά ευρέως διαδεδομένη, άποψη ότι δεν υπάρχει ερευνητικό πεδίο στο οποίο 
να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο θεωρείται το 
προσφορότερο εργαλείο για υβριδικές ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και το εργα-
λείο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι από τους ερευνητές (Carifio & 
Perla, 2007; Javeau, 1996; Johns, 2005). Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι 
η διάχυτη αντίληψη για την ευκολία κατασκευής και χρήσης του ερωτηματολο-
γίου είναι λανθασμένη, αφού και τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική έχει δείξει τα 
προβλήματα κατασκευής και χρήσης του (Nemoto, & Temple, 2014; De Vaus, 1986). 
Θεωρούμε ότι το ερωτηματολόγιο, αν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, 
μπορεί να παρέχει χρησιμότατα και σημαντικότατα στοιχεία τόσο από πλευράς ποι-
ότητας όσο και από πλευράς ποσότητας (Krosnick & Presser 2010; Gallhofer, 2007; 
Christian, Parsons & Dillmann, 2009; Mucchielli, 1968) και θα είναι σε θέση να εξα-
σφαλίσει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας.

Στην παρούσα έρευνα επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο για 
τους παρακάτω λόγους:

�� Το ερωτηματολόγιο προκαλεί εύκολα το ενδιαφέρον των ερωτώμενων και 
αυξάνει τη συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία (Tourangeau, Rips & Ra-
sinski, 2000; Javeau, 1996).

�� Η αρχική απόφαση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης μεγάλου δείγμα-
τος υποκειμένων και οι τεχνικές δυνατότητες της ερευνητικής ομάδας ευνοεί 
τη χρήση ερωτηματολογίου (Davidson, 1970). 

�� Το ερωτηματολόγιο προσφέρεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
αντιλήψεις και απόψεις υποκειμένων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να παρατη-
ρηθούν (Fraise & Piaget, 1970). 
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�� Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο επιτρέπει συνεχείς δοκιμές και 
παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί με τον καταλληλότερο τρόπο (Javeau, 
1996).

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν, ίσως, τα συνηθέστερα εργαλεία στην ποσοτική 
προσέγγιση όταν πρόκειται για την άντληση και συλλογή δεδομένων ευρείας κλί-
μακας. Όπως ήδη έχει τονιστεί, για τους σκοπούς της έρευνας, δομήθηκε ερωτημα-
τολόγιο ως εργαλείο ποσοτικής διερεύνησης των στάσεων των διδασκόντων στη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τις συνθήκες και τους όρους της εργασίας τους 
κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκαν κλίμακες 
τύπου Likert, ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Η διαμόρφωση των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, επίσης, όπως αποδεικνύει και η διεθνής πρακτι-
κή, ήταν σημαντικό να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε αφενός να κατανοεί ο ερωτώ-
μενος πλήρως την ερώτηση, για να προδιατίθεται ευνοϊκά, αφετέρου να απαντώ-
νται τα ερευνητικά ερωτήματα και να μην υπάρχει απόκλιση από τον ερευνητικό 
σκοπό. Γι’ αυτόν τον λόγο, η γλώσσα των ερωτήσεων έπρεπε να είναι σαφής και 
κατανοητή και οι ερωτήσεις να εξετάζουν διαφορετικές μορφές ενός φαινομένου 
και υπό διαφορετικές περιστάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με τους Robson (2010) και 
Robson & McCartan (2016), εκ των ων ουκ άνευ ενός ερωτηματολογίου είναι η 
ευστοχία, η αναλυτικότητα, η εκλεκτικότητα και, τέλος, η ομοιογενής προσέγγιση 
των ερωτήσεων και, συνακόλουθα, των πιθανών απαντήσεων σε διαβαθμιστική 
κλίμακα. Επίσης, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε να είναι «κλει-
στού τύπου» με προκαθορισμένες απαντήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν, στο 
μέτρο του δυνατού, οι «ανοικτού τύπου» ερωτήσεις καθώς και οι πολύωρες ανα-
λύσεις που αυτές προϋποθέτουν.

Το επόμενο βήμα ήταν η ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων. Όπως 
προαναφέρθηκε, η βοήθεια συναδέλφων καθηγητών υπήρξε σημαντική για τη 
διαμόρφωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ζήτημα καθοριστικής σημα-
σίας, καθώς η διαμόρφωση των ερωτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση 
κάποιου αρχικού ερευνητικού ερωτήματος, ανοίγοντας στον ερευνητή οπτικές τις 
οποίες δεν είχε αντιληφθεί ή δεν είχε κρίνει χρήσιμες για την έρευνά του (Robson 
& McCartan, 2016). 

Το ερωτηματολόγιο, επομένως, παρέχει μια σχετικά απλή και στοχευμένη προσέγ-
γιση στη μελέτη των στάσεων, των απόψεων, των αξιών, των πεποιθήσεων και των 
κινήτρων των υποκειμένων, με την κατάλληλη προσαρμογή των οποίων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί συλλογή πολλών τυποποιημένων δεδομένων από σχεδόν οποιο-
δήποτε πληθυσμό κοινωνικών υποκειμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο το ερωτηματολόγιο 
αποτελεί το πιο σύνηθες εργαλείο και τεχνική συλλογής δεδομένων όταν πρόκειται 
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για ένα μεγάλο σύνολο ατόμων. Ακόμη, το ερωτηματολόγιο, ιδιαίτερα με την ηλε-
κτρονική μορφή του, είναι εξαιρετικά χαμηλού κόστους και κόπου, όσον αφορά στη 
συλλογή πολυπληθών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ επιτρέπει 
την ανωνυμία του ερωτώμενου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητα κοινωνικά 
και οικονομικά ζητήματα όπως αυτά που έχουμε εντάξει και στην παρούσα μελέτη. 

Από την άλλη, το συγκεκριμένο εργαλείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιρροής 
των δεδομένων από τα χαρακτηριστικά (βιολογικά ή κοινωνικοοικονομικά) των ερω-
τώμενων, από τη μνήμη ή την υποκειμενικότητα του βιώματος κ.ά. Ο ερευνητής, 
λοιπόν, οφείλει να έχει υπόψη του πως οι ερωτώμενοι είναι πιθανό να αποφύγουν 
να απαντήσουν με ακρίβεια σε ερωτήσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις 
τους. Επίσης, ιδίως τα ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγια, διακρίνονται συνήθως 
από χαμηλό ποσοστό απόκρισης, με άμεση συνέπεια την υποαντιπροσώπευση του 
δείγματος. Τέλος, μπορεί να είναι δύσκολο για τον ερευνητή να διαχειριστεί την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης των ερωτώμενων στη διαδικασία ή/και το εργαλείο, την έλ-
λειψη αξιοπιστίας των απαντήσεων, αλλά και την πιθανή αμφισημία/πολυσημία/
παρερμηνεία των απαντήσεων των ερωτώμενων (Robson, 2010).

Για τη συλλογή των δεδομένων για την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό 
ερωτηματολόγιο, σε ηλεκτρονική μορφή.   

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δομήθηκε ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου, το οποίο αποτελείται από μια σύνθεση ερωτηματολογίων η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Α. Ερωτήσεις δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών 

Β. Κλίμακα του Συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εκπαιδευ-
τικών (Maslach Burnout Inventory M.B.I., Maslach & Jackson, 1986, όπως 
χρησιμοποιήθηκε από την Μούζουρα, 2005). Η κλίμακα που χρησιμοποιείται 
είναι 7βαθμη κλίμακα συχνότητας (0=ποτέ, 7=κάθε μέρα) και διαιρείται σε 
3 υποκλίμακες (Κλίμακα Συναισθηματικής Εξάντλησης (ΣΕ) με 9 δηλώσεις, 
Κλίμακα Αποπροσωποποίησης (ΑΠ) με 5 δηλώσεις και την Κλίμακα Προσω-
πικής Εκπλήρωσης (ΠΕ) με 8 δηλώσεις. Η χρήση παραγοντικής ανάλυσης 
επιβεβαίωσε την ύπαρξη των τριών παραγόντων, ενώ ο έλεγχος αξιοπιστίας 
με τον δείκτη Cronbach’s alpha έδωσε αποδεκτές τιμές. Η συναισθηματική 
εξάντληση (emotional exhaustion) αφορά μια κατάσταση του ατόμου, όπου 
απουσιάζει η ενέργεια και η διάθεση της προσφοράς προς τους αποδέκτες της 
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επαγγελματικής του ενασχόλησης (Κάντας, 1996). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτι-
κοί αισθάνονται αδυναμία προσφοράς του εαυτού τους στους μαθητές τους 
(Maslach, Jackson & Laiter, 1997). Η αποπροσωποποίηση (depersonalization) 
χαρακτηρίζει μια αρνητική στάση του εργαζόμενου έναντι των αποδεκτών 
των υπηρεσιών του. Οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να μη νοιώθουν θετικά για 
τους μαθητές τους και δημιουργούν μια απόσταση από αυτούς, η οποία 
συνοδεύεται και με αρνητικά συναισθήματα απέναντί τους (Maslach, et al 
1997). Η μειωμένη επίτευξη - αναποτελεσματικότητα συνιστά μια μειωμένη 
εμπιστοσύνη των εργαζόμενων προς τον εαυτό τους και οδηγεί σε αρνητική 
αυτοαξιολόγηση. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών το αίσθημα της αναπο-
τελεσματικότητας σχετίζεται με μια δυσκολία που νοιώθουν στο να ανταπο-
κριθούν στις προσδοκίες που είχαν όταν μπήκαν στο επάγγελμα (Maslach et, 
al., 1997).

Γ. Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικού Στρες των Εκπαιδευτικών, όπως 
συγκροτήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την Μούζουρα (2005). Πρόκειται για 
μια κλίμακα 35 δηλώσεων, όπου το δείγμα καλείται να εκφράσει τον βαθμό 
συμφωνίας του με την χρήση 5βαθμης κλίμακας (1=καθόλου, 5=Πάρα πολύ 
- η Μούζουρα χρησιμοποίησε τη λέξη υπερβολικά). Το συγκεκριμένο εργα-
λείο κατασκευάστηκε για χρήση από εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης. 
Κρίναμε ότι η συγκεκριμένη κλίμακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
δείγμα εκπαιδευτικών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς σημαντικές τροπο-
ποιήσεις. Στην έρευνα της Μούζουρα προέκυψαν 5 παράγοντες, τους οποί-
ους και εμείς τροποποιήσαμε ως εξής: Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη 
συμπεριφορά των φοιτητών, Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, 
Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου, Θέματα 
σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους του επαγγέλματος του πανεπιστη-
μιακού, Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων που προέκυψαν από την 
πανδημία. Η ολική κλίμακα, αλλά και οι 5 υποκλίμακες ελέγχθηκαν για την 
αξιοπιστία τους και ο δείκτης Cronbach’s alpha έδωσε αποδεκτές τιμές. 

Δ. Ένα ερωτηματολόγιο, υπό τη μορφή 5θμης κλίμακας στάσεων υπό τη μορ-
φή 1=Διαφωνώ απολύτως έως 5=Συμφωνώ απολύτως, το οποίο περιλαμ-
βάνει 4 υποκλίμακες: (α) Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκ-
παίδευσης, (β) Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης, 
(γ) Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών, (δ) 
Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε την κα-
τανομή του συνόλου των δηλώσεων στις υποκλίμακες και η ολική κλίμακα, 
αλλά και οι 4 υποκλίμακες ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία τους και ο δείκτης 
Cronbach’s alpha έδωσε αποδεκτές τιμές.
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Ερευνητική διαδικασία

1. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας των κλιμάκων των Maslach et.al 
(1997) και της Μούζουρα (2005) στους πληθυσμούς στόχο.

2. Συζητήθηκε με συναδέλφους και συναδέλφισσες από την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση η δημιουργία των δικών μας κλιμάκων και εν συνεχεία έγινε η πρώ-
τη προσπάθεια σύνθεσής τους.  

3. Ακολούθησαν (α) οι κριτικές αναγνώσεις εκ μέρους πιθανών υποκειμένων 
του δείγματος και εν συνεχεία προβήκαμε στις σχετικές διευκρινίσεις και δι-
ορθώσεις (β) κριτικές αναγνώσεις τους εκ μέρους ειδικών και η αξιολόγηση 
των δηλώσεων.

4. Εν συνεχεία, τα εργαλεία δοκιμάστηκαν σε μικρούς πληθυσμούς, ώστε να 
εγκυροποιηθούν και να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους.

5. Διανεμήθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο.

6. Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου των δεδομένων και η ανάλυσή τους. 

Ανάλυση των δεδομένων

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το λογισμικό IBM SPSS Statistics v.25 και χρησιμο-
ποιήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική στατιστική. Για να εξετάσουμε την 
επίδραση των δημογραφικών παραγόντων καθώς και των ερωτήσεων συλλογής 
πληροφοριών, στο βαθμό συμφωνίας - ικανοποίησης που εξέφρασαν τα υποκείμε-
να, χρησιμοποιήσαμε t-test για τις διωνυμικές μεταβλητές και τον έλεγχο ανάλυσης 
διασποράς (Anova) για τις μεταβλητές που λαμβάνουν περισσότερες από δύο τιμές.

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της μελέτης

Είναι κοινός τόπος μεταξύ των ερευνητών πως η διερεύνηση θεμάτων όπως αυτό 
της παρούσας μελέτης θέτει ζητήματα ερευνητικής ηθικής και δεοντολογίας. Ιδιαί-
τερα στο χώρο της εκπαίδευσης, εξαιτίας των βιωμάτων που προκλήθηκαν κατά την 
περίοδο της πανδημικής κρίσης, τέτοιου είδους έρευνες ενδέχεται να ανακαλέσουν 
μνήμες από δυσάρεστα βιώματα, οι συνέπειες των οποίων είναι ακόμη υπαρκτές, και 
να προκαλέσουν στους ερωτώμενους δυσάρεστες συμπεριφορές, όπως π.χ. νευρι-
κότητα κ.λπ. Η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να είναι ακόμη ευάλωτοι είναι σε ισχύ. 
Έτσι, η ερευνητική ομάδα φρόντισε ώστε οι ερευνητικοί στόχοι να είναι διαφανείς 
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για να μπορούν οι ερευνώμενοι να αποχωρήσουν αν το θελήσουν και το επιθυ-
μούν. Ενστερνιζόμενη τις θέσεις της επιστημονικής κοινότητας περί υπευθυνότη-
τας και ηθικής συνειδητοποίησης της ερευνητικής διεξαγωγής (Robson & McCartan, 
2016), η ερευνητική ομάδα επέδειξε την απαιτούμενη σε τέτοιου είδους κοινωνικά 
θέματα ευαισθησία αποφεύγοντας την παραβίαση ηθικών αρχών. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, η ηθική και η δεοντολογία δεν εκλαμβάνονται μόνο ως δεσμευτικές κανο-
νιστικές αρχές διεξαγωγής αλλά και ως δυναμικές διαδικασίες που επιβάλλεται να 
υλοποιούνται στην εφαρμογή των τεχνικών και των μεθοδολογικών σχεδιασμών 
της ερευνητικής ομάδας, καθώς ο ερευνητής βρίσκεται σε έναν διαρκή αυτοέλεγχο 
ηθικής ερευνητικής διαδικασίας ενταγμένης στη συνολική διαδικασία διυποκειμε-
νικής αλλόδρασης και συλλογικού. Βασική αρχή του σχεδιασμού, λοιπόν, υπήρξε ο 
σεβασμός των προσωπικοτήτων των συμμετεχόντων. (Robson & McCartan, 2016).  

Η ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξε η ερευνητική ομάδα οφείλεται αφενός στο 
εκπαιδευτικό της κεφάλαιο όσον αφορά σε ζητήματα προκαταλήψεων και σε στε-
ρεότυπα σχετικά με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνι-
κότητα, την ηλικία ή οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, αφετέρου στη συνειδητοποίηση, 
λόγω και της φύσης της μελέτης, της πιθανής χρησιμοποίησής της για πολιτικούς 
σκοπούς. Γι’ αυτό και η μελέτη περιορίζεται αυστηρά στο επιστημονικό πεδίο, αφού 
η ερευνητική ομάδα αναγνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις από τον τρόπο διατύπωσης 
των ευρημάτων της έρευνας, καθώς αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την 
απόδοση ωφελιμιστικών ερμηνειών αναφορικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο 
από τις εμπλεκόμενες στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ομάδες. 

Ακόμη, καθώς ο ερευνητής οφείλει να σέβεται τους αποδέκτες των μελετών του 
και συγχρόνως και τους άλλους ερευνητές που πιθανό να χρησιμοποιήσουν ευρή-
ματα της έρευνάς του, η ερευνητική ομάδα θεωρεί την παρούσα μελέτη αφετηρια-
κή άλλων σχεδιασμών. Έτσι, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται χωρίς παραποιήσεις, 
ενώ απορρίπτεται η εργαλειακή πρακτική της εξυπηρέτησης συμφερόντων ή της 
επιβεβαίωσης ερευνητικών υποθέσεων. Σημαντική είναι, επίσης, η βούληση της 
ερευνητικής ομάδας να δημοσιεύσει τη μελέτη και να μοιραστεί τα ευρήματά της, 
συμβάλλοντας στην προάσπιση των δικαιωμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας 
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. 

Έτσι, λοιπόν, αποφεύχθηκε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αλλοίωση των πληρο-
φοριών σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της έρευνας, η συμμετοχή των υποκει-
μένων χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως για την έρευνα, ο εξαναγκασμός 
των υποκειμένων για συμμετοχή, η έκθεση των συμμετεχόντων σε αγχωτικές κα-
ταστάσεις, αλλά και οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικής τους ζωής (Robson 
& McCartan, 2016). Συνεπώς, η ερευνητική ομάδα θεωρεί πως οι πρακτικές σε όλα 
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τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας χαρακτηρίζονται από ηθική και τήρηση της 
διεθνούς πρακτικής όσον αφορά στην επιστημονική ερευνητική δεοντολογία.

◗ Αποτελέσματα της έρευνας

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

ΠΙΝΆΚΆΣ 1.
Κατανομή του δείγματος των πανεπιστημιακών ανάλογα με το φύλο

Φύλο Υποκείμενα %

Άνδρας 138 63,0

Γυναίκα 81 37,0

Σύνολο 219 100,0

Από τον ανωτέρω πίνακα διακρίνουμε πως από τα 219 υποκείμενα της έρευνας τα 
81 (37%) είναι γυναίκες και τα 138 (63%) άνδρες.

ΠΙΝΆΚΆΣ 2.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την ηλικία

Ηλικία Υποκείμενα %

31-40 ετών 21 9,6

41-50 ετών 69 31,5

>50 ετών 129 58,9

Σύνολο 219 100,0

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή του δείγματος διακρίνουμε ότι το 58,9% του 
δείγματος (129 άτομα) είναι μεγαλύτερα από 51 ετών, το 31,5% (69 άτομα) εντάσσε-
ται στην ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών και το 9,6% (21 άτομα) των υποκειμένων 
είναι μεταξύ 31 και 40 ετών. 
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ΠΙΝΆΚΆΣ 3.
Κατανομή του δείγματος των ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή του

Οικογενειακή κατάσταση Υποκείμενα %

Έγγαμος/η 36 16,4

Άγαμος/η 165 75,3

Άλλο 18 8,2

Σύνολο 219 100,0

ΠΙΝΆΚΆΣ 4.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του

Άριθμός τέκνων Υποκείμενα %

Κανένα 48 21,9

Ένα 69 31,5

Δύο 93 42,5

Περισσότερα από δύο 9 4,1

Σύνολο 219 100,0

Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των υποκειμένων παρατηρούμε ότι το 
16,4% του δείγματος (34 άτομα) δήλωσαν άγαμοι, το 75,3% (165 άτομα) έγγαμοι και 
το 8,2% (18 άτομα) δήλωσαν κάτι άλλο (χήροι, διαζευγμένοι κ.α.). Εν συνεχεία, το 
21,9% του δείγματος (48 άτομα) δήλωσε άτεκνο, το 31,5% (69 άτομα) δήλωσε ότι 
έχει ένα τέκνο, το 42,5% (93 άτομα) δήλωσε δύο τέκνα και το 4,1% των υποκειμένων 
(9 άτομα) δήλωσε ότι έχει περισσότερα από δύο τέκνα.

ΠΙΝΆΚΆΣ 5.
Κατανομή του δείγματος των πανεπιστημιακών ανάλογα με τη σχέση εργασίας 
και την βαθμίδα τους

Σχέση εργασίας Υποκείμενα %

ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 24 11,0

Συμβασιούχος 48 21,9

Επίκουρος Καθηγητής 39 17,8

Αναπληρωτής Καθηγητής 45 20,5

Καθηγητής 63 28,8

Σύνολο 219 100,0
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Όσον αφορά στη κατανομή του δείγματος των πανεπιστημιακών ανάλογα με τη 
σχέση εργασίας και την βαθμίδα τους, το 11% του δείγματος (24 υποκείμενα) είναι 
ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, το 21,9% (48 υποκείμενα) συμβασιούχοι διδάσκοντες, το 17,8 (39 υπο-
κείμενα) Επίκουροι Καθηγητές, το 20,5% (45 υποκείμενα) Αναπληρωτές Καθηγητές 
και το 28,8% (63 υποκείμενα) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας.

ΠΙΝΆΚΆΣ 6.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Προϋπηρεσία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Υποκείμενα %

0-10 έτη 66 30,1

11-20 έτη 84 38,4

21-30 έτη 51 23,3

Περισσότερα από 31 έτη 18 8,2

Σύνολο 219 100,0

Όσον αφορά στην κατανομή του δείγματος ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνουμε ότι από το σύνολο των 219 διδασκόντων που 
συμμετείχαν στην έρευνα οι 66 (30,1%) δήλωσαν από 0 έως 10 χρόνια προϋπηρεσί-
ας, οι 84 (38,4%) δήλωσαν από 11 έως 20 χρόνια προϋπηρεσίας, οι 51 (23,3%)  δήλω-
σαν από 21 έως 30 χρόνια προϋπηρεσίας και τέλος 18 από τους πανεπιστημιακούς 
του δείγματος (8,2%) δήλωσαν περισσότερα από 31 έτη προϋπηρεσίας.

ΠΙΝΆΚΆΣ 7.
Κατανομή του δείγματος των πανεπιστημιακών ανάλογα με τον επιστημονικό 
κλάδο της ειδίκευσής τους

Έπιστημονικός κλάδος 
ειδίκευσης

Υποκείμενα %

Ανθρωπιστικές επιστήμες 54 24,7

Κοινωνικές επιστήμες 126 57,5

Θετικές επιστήμες 30 13,7

Τεχνολογικές επιστήμες 3 1,4

Επιστήμες Υγείας 6 2,7

Σύνολο 219 100,0
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Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος των πανεπιστημιακών ανάλογα με τον 
επιστημονικό κλάδο της ειδίκευσής τους το 24,7% του δείγματος (54 υποκείμενα) 
προέρχεται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, το 57,5% (126 άτομα) από τις κοινωνι-
κές επιστήμες, το 13,7% (30 υποκείμενα) από τις θετικές επιστήμες, το 1,4% (3 υπο-
κείμενα) από τις τεχνολογικές επιστήμες και το 2,7% (6 υποκείμενα) από τις επιστή-
μες υγείας.

ΠΙΝΆΚΆΣ 8.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον τόπο εργασίας

Τόπος εργασίας Υποκείμενα %

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 84 38,4

Αστικό κέντρο 117 53,4

Ημιαστική περιοχή 18 8,2

Σύνολο 219 100,0

Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον τόπο εργασίας διακρί-
νουμε ότι το 38,4% του δείγματος (84 υποκείμενα) εργάζονται στα μητροπολιτικά 
κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το 53,4% (117 υποκείμενα) σε αστικά κέντρα και το 
8,2% (18 υποκείμενα) σε ημιαστικές περιοχές.

ΠΙΝΆΚΆΣ 9.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το εάν κατέχει θέση ευθύνης 
στο πανεπιστήμιο

Θέση ευθύνης Υποκείμενα %

Όχι 198 90,4

Ναι 21 9,6

Σύνολο 219 100,0
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ΠΙΝΆΚΆΣ 10.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης από την ανταπόκριση 
της δημόσιας εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της πανδημίας

Βαθμός ικανοποίησης Υποκείμενα % Μ.Ο. Τυπική απόκλιση

Καθόλου 9 4,1

3,56 1,075

Ελάχιστα 27 12,3

Μέτρια 60 27,4

Αρκετά 78 35,6

Πολύ 45 20,5

Σύνολο 219 100,0

Όπως είναι εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, το 4,1% των πανεπιστημιακών δα-
σκάλων (9 άτομα) δήλωσαν «καθόλου» ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της 
δημόσιας εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της πανδημίας, το 12,3% (27 άτομα) δήλωσε 
«ελάχιστα» ικανοποιημένο, το 27,4% (60 άτομα) δήλωσαν «μέτρια» ικανοποιημένοι, 
το 35,6% (78 άτομα) δήλωσαν «αρκετά» ικανοποιημένοι και τέλος το 20,5% (45 
άτομα) δήλωσαν «πολύ» ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της δημόσιας εκπαί-
δευσης στις απαιτήσεις της πανδημίας. Συνολικά διακρίνουμε ότι ο μέσος όρος της 
κλίμακας κυμαίνεται στο 3,56/5 εμφανίζει δηλαδή έναν σαφή βαθμό ικανοποίησης 
εκ μέρους των πανεπιστημιακών δασκάλων.

ΠΙΝΆΚΆΣ 11.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης από 
την από την εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο της πανδημίας

Βαθμός ικανοποίησης Υποκείμενα % Μ.Ο. Τυπική απόκλιση

Καθόλου 51 23,3

2,93 1,411
Ελάχιστα 51 23,3

Αρκετά 96 43,8

Πολύ 21 9,6

Σύνολο 219 100,0
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Όπως είναι εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, το 23,3% των πανεπιστημιακών 
δασκάλων (51 άτομα) δήλωσαν «καθόλου» ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική 
πολιτική κατά την περίοδο της πανδημίας, ένα άλλο 23,3% (51 άτομα) δήλωσε «ελά-
χιστα» ικανοποιημένο, το 43,8% (96 άτομα) δήλωσαν «μέτρια» ικανοποιημένοι  και 
τέλος το 9,6% (21 άτομα) δήλωσαν «πολύ» ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική 
πολιτική κατά την περίοδο της πανδημίας. Συνολικά διακρίνουμε ότι ο μέσος όρος 
της κλίμακας κυμαίνεται στο 2,93/4 εμφανίζει δηλαδή έναν σαφή βαθμό ικανοποί-
ησης εκ μέρους των πανεπιστημιακών δασκάλων.

ΠΙΝΆΚΆΣ 12.
Έλεγχος εγκυρότητας των έξι κλιμάκων 

Κλίμακα
Cronbach’s 

alpha

Ά
Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
(Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε από την 
Μούζουρα, 2005) – Προσαρμογή

0,701

Β
Ερωτηματολόγιο πηγών Επαγγελματικού Στρες των 
Εκπαιδευτικών (Μούζουρα, 2005) – Προσαρμογή

0,923

Γ Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης 0,912

Δ Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης 0,880

Έ
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των 
εκπαιδευτικών

0,937

ΣΤ Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 0,943

Ο έλεγχος αξιοπιστίας και εσωτερικής εγκυρότητας σε όλες τις κλίμακες που χρη-
σιμοποιήθηκαν έδειξε υψηλές τιμές για τον δείκτη alpha του Cronbach, αφού η 
σχετική τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,6 για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει 
έστω ελάχιστη εγκυρότητα και όσο πλησιάζει την τιμή (1) ο βαθμός εγκυρότητας 
τείνει στο απόλυτο. Με άλλα λόγια, οι κλίμακες στάσεων θεωρούνται απολύτως 
έγκυρες και αξιόπιστες.
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Το ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 1.
Αριθμός παραγόντων για την κλίμακα Maslach & Jackson (1986)
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ΠΙΝΆΚΆΣ 13.
Έλεγχος εγκυρότητας των τριών κλιμάκων του Ερωτηματολόγιο
Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

Κλίμακα
Cronbach’s 

alpha

Κλιμακα Συναισθηματικής Εξάντλησης 0,772

Αποπροσωποποίηση 0,68

Προσωπική Εκπλήρωση 0,717

Ολική Κλίμακα 0,701

Ο έλεγχος αξιοπιστίας και εσωτερικής εγκυρότητας σε όλες τις κλίμακες που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης, 
έδειξε υψηλές τιμές για τον δείκτη alpha του Cronbach και επομένως, οι κλίμακες 
στάσεων θεωρούνται απολύτως έγκυρες και αξιόπιστες.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 14.
Κατανομή του βαθμού συμφωνίας στην κλίμακα Α. Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε από 
την Μούζουρα, 2005) - Προσαρμογή (0=Ποτέ, 6=Κάθε μέρα) ανά υποκλίμακα

Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6
Συναισθηματικής Έξάντληση

Α1
Νιώθω συναισθηματικά 
«στραγγισμένος /η» από τη 
δουλειά μου

9,6 17,8 13,7 23,3 16,4 16,4 2,7

Α2 Νιώθω εξαντλημένος /η στο 
τέλος της εργάσιμης μέρας 2,7 15,1 13,7 17,8 26,0 20,5 4,1

Α3

Νιώθω κουρασμένος /η όταν 
σηκώνομαι το πρωί και πρέπει να 
αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα 
στη δουλειά

15,1 19,2 17,8 16,4 21,9 8,2 1,4

Α6 Το να εργάζομαι με ανθρώπους 
όλη μέρα αποτελεί πίεση για μένα 26,0 26,0 23,3 13,7 5,5 4,1 1,4

Α8 Αισθάνομαι ξοφλημένος /η 
εξαιτίας της δουλειάς μου 63,0 20,5 9,6 6,8

Α13 Αισθάνομαι απογοητευμένος από 
τη δουλειά μου 37,0 30,1 13,7 15,1 2,7 1,4

Α14 Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ 
σκληρά 2,7 5,5 5,5 26,0 38,4 21,9

Α16

Το να κάνω μια εργασία που 
με φέρνει σε άμεση σχέση με 
τους ανθρώπους, μου προκαλεί 
υπερβολικό στρες

35,6 35,6 15,1 5,5 4,1 4,1

Α20 Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος 
μου 54,8 28,8 5,5 6,8 1,4 2,7

Άποπροσωποποίηση

Α5

Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι 
μερικούς από τους 
εκπαιδευόμενους σαν να ήταν 
άψυχα αντικείμενα

60,3 12,3 13,7 9,6 2,7 1,4

Α10
Έγινα σκληρότερος /η προς τους 
ανθρώπους από τότε που είμαι 
στη δουλειά αυτή

46,6 20,5 6,8 6,8 11,0 6,8 1,4
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Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6

Α11 Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με 
σκληραίνει συναισθηματικά 38,4 30,1 5,5 8,2 12,3 5,5

Α15
∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το 
τι συμβαίνει σε κάποιους από τους 
εκπαιδευόμενους

65,8 17,8 6,8 2,7 4,1 2,7

Α22

Αισθάνομαι πώς οι 
εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν 
για κάποια από τα προβλήματά 
τους

34,2 30,1 16,4 15,1 4,1

Προσωπική Έπίτευξη

Α4

Μπορώ εύκολα να καταλάβω 
πώς οι εκπαιδευόμενοί μου 
αισθάνονται γενικώς για τα 
πράγματα

1,4 1,4 21,9 31,5 35,6 8,2

Α7
Αντιμετωπίζω πολύ 
αποτελεσματικά τα προβλήματα 
των εκπαιδευόμενων

1,4 2,7 5,5 16,4 28,8 31,5 13,7

Α9
Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω 
τη ζωή άλλων ανθρώπων μέσα 
από τη δουλειά μου

4,1 5,5 19,2 23,3 34,2 13,7

Α12 Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή 1,4 5,5 16,4 32,9 31,5 12,3

Α17
Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω 
άνετη ατμόσφαιρα με τους 
εκπαιδευόμενους

6,8 4,1 12,3 47,9 28,8

Α18
Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά 
από μια στενή συνεργασία με 
τους εκπαιδευόμενους

2,7 11,0 24,7 37,0 24,7

Α19 Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα 
πράγματα στη δουλειά αυτή 1,4 16,4 23,3 39,7 19,2

Α21
Στη δουλειά μου, χειρίζομαι τα 
συναισθηματικά προβλήματα 
πολύ ήρεμα

1,4 2,7 8,2 16,4 24,7 32,9 13,7
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Όσον αφορά στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης (Cronbach’s 
alpha=0,772), διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Νιώ-
θω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη δουλειά μου (Α1), το 9,6% των υπο-
κειμένων δήλωσε ποτέ, το 17,8% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 13,7% μία 
φορά το μήνα ή λιγότερο, το 23,3% μερικές φορές το μήνα, το 16,4% μία φορά την 
εβδομάδα, ένα άλλο 16,4% μερικές φορές την εβδομάδα και το 2,7% των υποκειμέ-
νων κάθε μέρα. Εν συνεχεία, στη δήλωση Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της ερ-
γάσιμής μέρας (Α2), το 2,7% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 15,1% μερικές φορές 
το χρόνο ή λιγότερο, το 13,7% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 17,8% μερικές φορές το 
μήνα, το 26% μία φορά την εβδομάδα, το 20,5% μερικές φορές την εβδομάδα και το 
4,1% των υποκειμένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Νιώθω κουρασμένος 
/η όταν σηκώνομαι το πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά 
(Α3), το 15,1% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 19,2% μερικές φορές το χρόνο ή 
λιγότερο, το 17,8% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, το 
21,9% μία φορά την εβδομάδα, το 8,2% μερικές φορές την εβδομάδα και το 1,4% των 
υποκειμένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Το να εργάζομαι με ανθρώπους 
όλη μέρα αποτελεί πίεση για μένα (Α6), το 26% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, ένα 
άλλο 26% δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 23,3% μία φορά το μήνα 
ή λιγότερο, το 13,7% μερικές φορές το μήνα, το 5,5% μία φορά την εβδομάδα, το 4,1% 
μερικές φορές την εβδομάδα και το 1,4% των υποκειμένων κάθε μέρα.  Αναφορικά με 
τη δήλωση Αισθάνομαι ξοφλημένος /η εξαιτίας της δουλειάς μου (Α8), το 63% των 
υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 20,5% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 9,6% μία 
φορά το μήνα ή λιγότερο και το 6,8% μερικές φορές το μήνα. Αναφορικά με τη δήλω-
ση Αισθάνομαι απογοητευμένος από τη δουλειά μου (Α13), το 37% των υποκειμένων 
δήλωσε ποτέ, το 30,1% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 13,7% μία φορά το μήνα 
ή λιγότερο, το 15,1% μερικές φορές το μήνα, το 2,7% μία φορά την εβδομάδα, και το 1,7 
% των υποκειμένων κάθε μέρα.  Όσον αφορά στη δήλωση Αισθάνομαι ότι εργάζομαι 
πολύ σκληρά (Α14) το 2,7% δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 5,5% μία 
φορά το μήνα ή λιγότερο, άλλο ένα 5,5% μερικές φορές το μήνα, το 26% μία φορά 
την εβδομάδα, το 38,4% μερικές φορές την εβδομάδα και το 21,9 % των υποκειμένων 
κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Το να κάνω μια εργασία που με φέρνει σε άμε-
ση σχέση με τους ανθρώπους, μου προκαλεί υπερβολικό στρες (Α16), το 35,6% των 
υποκειμένων δήλωσε ποτέ, άλλο ένα 35,6% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 
15,1% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 5,5% μερικές φορές το μήνα, το 4,1% μία φορά 
την εβδομάδα, και άλλο ένα 4,1% μερικές φορές την εβδομάδα. Τέλος, αναφορικά με 
τη δήλωση Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος μου (Α20), το 54,8% των υποκειμένων δή-
λωσε ποτέ, το 28,8% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 5,5% μία φορά το μήνα ή 
λιγότερο, το 6,8% μερικές φορές το μήνα, το 1,4% μερικές φορές την εβδομάδα και το 
2,7 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  
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Όσον αφορά την υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης (Cronbach’s alpha=0,680), 
διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Αισθάνομαι ότι με-
ταχειρίζομαι μερικούς από τους εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα (Α5), 
το 60,3% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 12,3% μερικές φορές το χρόνο ή λιγό-
τερο, το 13,7% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 9,6% μερικές φορές το μήνα, το 2,7% 
μία φορά την εβδομάδα και το 1,4% μερικές φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά στη 
δήλωση Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που είμαι στη δουλειά 
αυτή (Α10), το 46,6% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 20,5% μερικές φορές το 
χρόνο ή λιγότερο, το 6,8% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 6,8% μερικές φορές το 
μήνα, το 11% μία φορά την εβδομάδα, το 6,8% μερικές φορές την εβδομάδα και το 
1,4% των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά με τη δήλωση Ανησυχώ ότι η δουλειά 
αυτή με σκληραίνει συναισθηματικά (Α11), το 38,4% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, 
το 30,1% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 5,5% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, 
το 8,2% μερικές φορές το μήνα, το 12,3% μία φορά την εβδομάδα και το 5,5% μερι-
κές φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά στη δήλωση ∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το 
τι συμβαίνει σε κάποιους από τους εκπαιδευόμενους (Α15), το 65,8% των υποκειμέ-
νων δήλωσε ποτέ, το 17,8% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 6,8% μία φορά το 
μήνα ή λιγότερο, το 2,7% μερικές φορές το μήνα, το 4,1% μία φορά την εβδομάδα, και 
το 2,7% των υποκειμένων κάθε μέρα. Τέλος, αναφορικά με τη δήλωση Αισθάνομαι 
πώς οι εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν για κάποια από τα προβλήματά τους (Α22), το 
34,2% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 30,1% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 
το 16,4% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 15,1% μερικές φορές το μήνα και το 4,1% μία 
φορά την εβδομάδα.  

Όσον αφορά την υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης (Cronbach’s alpha=0,717), 
διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Μπορώ εύκολα να 
καταλάβω πώς οι εκπαιδευόμενοι μου αισθάνονται γενικώς για τα πράγματα (Α4), κα-
νένα από τα υποκείμενα  δεν δήλωσε ποτέ, το 1,4% δήλωσε  μερικές φορές το χρόνο 
ή λιγότερο, το 1,4% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 21,9% μερικές φορές το μήνα, το 
31,5% μία φορά την εβδομάδα, το 35,6% μερικές φορές την εβδομάδα και το 8,2% 
των υποκειμένων κάθε μέρα. Επίσης, στη δήλωση Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσμα-
τικά τα προβλήματα των εκπαιδευόμενων (Α7), το 1,4% από τα υποκείμενα  δήλωσε 
ποτέ, το 2,7% δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 5,5% μία φορά το μήνα 
ή λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, το 28,8% μία φορά την εβδομάδα, το 
31,5% μερικές φορές την εβδομάδα και το 13,7% των υποκειμένων κάθε μέρα. Ανα-
φορικά με τη δήλωση Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων ανθρώπων 
μέσα από τη δουλειά μου (Α9), το 4,1% των υποκειμένων δήλωσε μερικές φορές το 
χρόνο ή λιγότερο, το 5,5% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 19,2% μερικές φορές το 
μήνα, το 23,3% μία φορά την εβδομάδα, το 34,2% μερικές φορές την εβδομάδα και 
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το 13,7% των υποκειμένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Νιώθω εξαιρετικά 
ενεργητικός /ή (Α12), το 1,4% των υποκειμένων δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή 
λιγότερο, το 5,5% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, το 
32,9% μία φορά την εβδομάδα, το 31,5% μερικές φορές την εβδομάδα και το 12,3% 
των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά με τη δήλωση Μπορώ εύκολα να δημιουρ-
γήσω άνετη ατμόσφαιρα με τους εκπαιδευόμενους (Α17), το 6,8% των υποκειμένων 
δήλωσε μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 4,1% μερικές φορές το μήνα, το 12,3% μία 
φορά την εβδομάδα, το 47,9% μερικές φορές την εβδομάδα και το 28,8% των υπο-
κειμένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά από 
μια στενή συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους (Α18), το 2,7% των υποκειμένων δή-
λωσε ποτέ, το 11% μερικές φορές το μήνα, το 24,7% μία φορά την εβδομάδα, το 37% 
μερικές φορές την εβδομάδα και το 24,7% των υποκειμένων κάθε μέρα. Επίσης, στη 
δήλωση Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή (Α19), 1,4% από τα 
υποκείμενα  δήλωσε μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, 
το 23,3% μία φορά την εβδομάδα, το 39,7% μερικές φορές την εβδομάδα, και το 19,2% 
των υποκειμένων κάθε μέρα. Τέλος, αναφορικά με τη δήλωση Στη δουλειά μου, χει-
ρίζομαι τα συναισθηματικά προβλήματα πολύ ήρεμα (Α21), το 1,4% των υποκειμένων 
δήλωσε ποτέ, το 2,7% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 8,2% μία φορά το μήνα ή 
λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, το 24,7% μία φορά την εβδομάδα, το 32,9% 
μερικές φορές την εβδομάδα και το 13,7 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  

ΠΙΝΆΚΆΣ 15.
Κατανομή του βαθμού με βάση το Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης ανά κλίμακα στην κλίμακα 
(Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε από την Μούζουρα, 2005) - 
Προσαρμογή (0=Ποτέ, 6=Κάθε μέρα) ανά κλίμακα.

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Τιμή

Κλίμακα Συναισθηματικής Έξάντλησης <16 17-26 >26 18,54

Άποπροσωποποίηση <8 9-13 >14 5,67

Προσωπική Έπίτευξη >37 31-36 <30 17,31
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ΠΙΝΆΚΆΣ 16. 
Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις ανά δήλωση και ανά κλίμακα 
του Ερωτηματολογίου Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Ά Δηλώσεις Mean S.D.

Συναισθηματικής Έξάντληση

Α1
Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη 
δουλειά μου

2,79 1,659

Α2 Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμης μέρας 3,27 1,541

Α3
Νιώθω κουρασμένος /η όταν σηκώνομαι το πρωί και πρέπει 
να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά

2,41 1,624

Α6
Το να εργάζομαι με ανθρώπους όλη μέρα αποτελεί πίεση 
για μένα

1,64 1,459

Α8 Αισθάνομαι ξοφλημένος /η εξαιτίας της δουλειάς μου ,60 ,920

Α13 Αισθάνομαι απογοητευμένος από τη δουλειά μου 1,22 1,288

Α14 Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά 4,58 1,207

Α16
Το να κάνω μια εργασία που με φέρνει σε άμεση σχέση με 
τους ανθρώπους, μου προκαλεί υπερβολικό στρες

1,19 1,313

Α20 Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος μου ,84 1,327

Άποπροσωποποίηση

Α5
Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς από τους 
εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα

,86 1,256

Α10
Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που 
είμαι στη δουλειά αυτή

1,41 1,754

Α11 Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει συναισθηματικά 1,42 1,608

Α15
∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιους 
από τους εκπαιδευόμενους

,73 1,350

Α22
Αισθάνομαι πως οι εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν για 
κάποια από τα προβλήματά τους

1,25 1,194

Προσωπική Έπίτευξη

Α4
Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς οι εκπαιδευόμενοι μου 
αισθάνονται γενικώς για τα πράγματα

4,23 1,099

Α7
Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των 
εκπαιδευόμενων

4,18 1,093

Α9
Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων ανθρώπων 
μέσα από τη δουλειά μου

4,19 1,345

Α12 Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή 4,25 1,283
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Ά Δηλώσεις Mean S.D.

Α17
Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω άνετη ατμόσφαιρα με 
τους εκπαιδευόμενους

4,88 1,148

Α18
Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά από μια στενή συνεργασία 
με τους εκπαιδευόμενους

4,64 1,079

Α19 Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή 4,59 1,032

Α21
Στη δουλειά μου, χειρίζομαι τα συναισθηματικά προβλήματα 
πολύ ήρεμα

4,14 1,257

Όσον αφορά στους μέσους όρους των δηλώσεων του Ερωτηματολογίου Συνδρό-
μου Επαγγελματικής Εξουθένωσης, παρατηρούμε ότι στην κλίμακα Συναισθημα-
τικής Εξάντλησης για τη δήλωση Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από 
τη δουλειά μου (Α1), οι απαντήσεις δεν υποδηλώνουν σαφή συμφωνία ή διαφωνία 
(2,79/5), εν συνεχεία, στη δήλωση Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμής 
μέρας (Α2), παρατηρούμε σαφή συμφωνία των υποκείμενών (3,27/5), όπως και στη 
δήλωση (Α14) Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά, όπου ο βαθμός συμφωνίας εί-
ναι σχεδόν απόλυτος (4,58/5).Αντιθέτως, στη δήλωση Νιώθω κουρασμένος /η όταν 
σηκώνομαι το πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά (Α3) ο 
μέσος όρος κινείται οριακά προς τη διαφωνία. Πολύ μεγάλος βαθμός διαφωνίας 
παρατηρείται εξάλλου στις δηλώσεις: Το να εργάζομαι με ανθρώπους όλη μέρα απο-
τελεί πίεση για μένα (Α6) -1,64/5-, Αισθάνομαι ξοφλημένος /η εξαιτίας της δουλειάς 
μου (Α8) -0,60/5-, Αισθάνομαι απογοητευμένος από τη δουλειά μου (Α13) -1,22/5-, Το 
να κάνω μια εργασία που με φέρνει σε άμεση σχέση με τους ανθρώπους, μου προκαλεί 
υπερβολικό στρες (Α16) -1,19/5-, και Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος μου (Α20) -0,84/5-. 
Όσον αφορά στην υποκλίμακα της Αποπροσωποποίησης διακρίνουμε, σύμφωνα με 
τον ανωτέρω πίνακα, πολύ χαμηλό βαθμό συμφωνίας στο σύνολο των δηλώσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, στη δήλωση Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς από τους εκ-
παιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα (Α5) ο μ.ο. είναι 0,86/5, στη δήλωση 
Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που είμαι στη δουλειά αυτή 
(Α10) 1,41/5,στη δήλωση Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει συναισθηματικά 
(Α11) ο μ.ο. είναι 1,42/5, στη δήλωση ∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε 
κάποιους από τους εκπαιδευόμενους (Α15) μόλις 0,73/5 και στη δήλωση Αισθάνο-
μαι πως οι εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν για κάποια από τα προβλήματά τους (Α22) 
1,25/5. Αντιθέτως, όσον αφορά στους μέσους όρους των δηλώσεων της κλίμακας 
Προσωπικής  Επίτευξης ο βαθμός συμφωνίας των υποκειμένων εμφανίζεται ιδιαι-
τέρως υψηλός. Πιο συγκεκριμένα, στη δήλωση Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς οι 
εκπαιδευόμενοι μου αισθάνονται γενικώς για τα πράγματα (Α4) ο μέσος όρος των απα-
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ντήσεων είναι 4,23/5, στη δήλωση Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλή-
ματα των εκπαιδευόμενων (Α7) 4,18/5, στη δήλωση Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω 
τη ζωή άλλων ανθρώπων μέσα από τη δουλειά μου (Α9) 419/5, στη δήλωση Νιώθω 
εξαιρετικά ενεργητικός /ή (Α12) 4,25/5, στη δήλωση Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω 
άνετη ατμόσφαιρα με τους εκπαιδευόμενους (Α17) 4,85/5, στη δήλωση Αισθάνομαι 
τονωμένος /η μετά από μια στενή συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους (Α18) 4,64/5, 
στη δήλωση Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή (Α19) 4,59/5 
και τέλος στη δήλωση Στη δουλειά μου, χειρίζομαι τα συναισθηματικά προβλήματα 
πολύ ήρεμα (Α21) ο μέσος όρος των απαντήσεων των υποκειμένων είναι 4,14/5. 

Πηγές Επαγγελματικού Άγχους των πανεπιστημιακών

Το ερωτηματολόγιο της Μούζουρα (2005) αποτελείτο από 31 δηλώσεις, αλλά 
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης. Επιχειρήσαμε την προσαρ-
μογή της και για εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας 
και μεταλλάσσοντας λεκτικά, τελικά, τις 27 από τις δηλώσεις. Ο έλεγχος εγκυρότη-
τας (Cronbach’s alpha) έδωσε υψηλή τιμή (= 0,923), όπως επίσης και η παραγοντική 
ανάλυση και ο έλεγχος αξιοπιστίας, ανά παράγοντα, οι οποίοι έδειξαν πολύ ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα.
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ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 2.
Παράγοντες του ερωτηματολογίου Πηγών Επαγγελματικού Στρες
των πανεπιστημιακών
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ΠΙΝΆΚΆΣ 17.
Έλεγχος αξιοπιστίας ανά παράγοντα της κλίμακας 
Πηγών Επαγγελματικού Στρες των πανεπιστημιακών

Cronbach’s alpha  

Μ1
Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 

των φοιτητών 
0,768

Μ2 Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό 0,703

Μ3
Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας 

και πιέσεις χρόνου 
0,763

Μ4
Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
0,784

Μ5
Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 

που προέκυψαν από την πανδημία
0,850

ΜΤ Ολική κλίμακα 0,923
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ΠΙΝΆΚΆΣ 18.
Κατανομή των απαντήσεων των πανεπιστημιακών, ανά υποκλίμακα

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη 
συμπεριφορά των φοιτητών

1 2 3 4 5

Β1
Προβλήματα συμπεριφοράς των φοιτητών 
- τριών (ανυπακοή, αυθάδεια, κ.ά.)

28,8 32,9 20,5 13,7 4,1

Β3 Πειθαρχικά προβλήματα 39,7 37,0 15,1 8,2

Β4 Μαθησιακά προβλήματα φοιτητών – τριών 5,5 28,8 31,5 27,4 6,8

Β5 Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο 12,3 21,9 24,7 35,6 5,5

Β6
Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων 
εκ μέρους των φοιτητών – τριών

13,7 19,2 26,0 32,9 8,2

Β7
Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό 
προβλημάτων μάθησης /συμπεριφοράς

21,9 31,5 26,0 17,8 2,7

Θέματα σχετικά με τον οργανισμό 
του πανεπιστημίου

1 2 3 4 5

Β2
Τμήματα με μεγάλο αριθμό 
φοιτητών – τριών

12,3 12,3 8,2 43,8 23,3

Β12 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης 23,3 27,4 17,8 24,7 6,8

Β13
Συνεχείς αλλαγές στην εκπαιδευτική 
πολιτική

6,8 8,2 19,2 28,8 37,0

Β16
Προβλήματα υποδομής 
(κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.)

11,0 16,4 23,3 21,9 27,4

Β17
Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών 
μέσων διδασκαλίας

6,8 23,3 21,9 32,9 15,1

Β19
Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό

5,5 11,0 19,2 23,3 41,1

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο 
εργασίας και πιέσεις χρόνου

1 2 3 4 5

Β20
Συγκρούσεις με συναδέλφους, 
με την διοίκηση του ιδρύματος

28,8 23,3 24,7 11,0 12,3

Β21 Μεγάλος φόρτος εργασίας 4,1 23,3 39,7 32,9

Β22
Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση 
της προγραμματισμένης ύλης

16,4 28,8 21,9 27,4 5,5
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Β23
Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία 
μαθήματος /διόρθωση γραπτών

12,3 23,3 23,3 30,1
11,0

Β25
Μεγάλος όγκος μη διδακτικής εργασίας 
(διοικητικό έργο)

8,2 20,5 19,2 23,3 28,8

Β26 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι 5,5 9,6 19,2 28,8 37,0

Β27
Διδασκαλία πολλών διαφορετικών 
μαθημάτων

16,4 19,2 24,7 26,0 13,7

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης 
και κύρους του επαγγέλματος 

του πανεπιστημιακού
1 2 3 4 5

Β8 Έλλειψη αυτονομίας 30,1 30,1 15,1 17,8 6,8

Β9
Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
για θέματα που σας αφορούν

12,3 19,2 19,2 34,2 15,1

Β10
Μη αναγνώριση του επιπλέον 
προσφερόμενου έργου των εκπαιδευτικών

11,0 23,3 24,7 32,9 8,2

Β11 Έλλειψη προοπτικών καριέρας 32,9 30,1 13,7 16,4 6,8

Β14
Ασάφεια σχετικά με το ρόλο 
του πανεπιστημιακού καθηγητή

12,3 19,2 20,5 21,9 26,0

Β15
Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση 
του επαγγέλματός σας

26,0 23,3 17,8 20,5 12,3

Β18 Ανεπαρκής μισθός 5,5 8,2 16,4 28,8 41,1

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση 
ζητημάτων που προέκυψαν 

από την πανδημία
1 2 3 4 5

Β28
Ανησυχία για την υγεία μου λόγω 
της πανδημίας του Covid-19

13,7 20,5 28,8 24,7 12,3

Β29
Ελλείψεις σε ζητήματα υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας μου

24,7 23,3 20,5 23,3 8,2

Β30
Δυσκολίες με τις συνθήκες της 
τηλεκπαίδευσης

13,7 24,7 27,4 24,7 9,6

Β31
Δυσκολίες με την αντιμετώπιση τεχνικών 
προβλημάτων 

17,8 31,5 19,2 23,3 8,2

Β32
Ανάγκη προσωπικής επένδυσης 
σε υλικοτεχνική υποδομή 

12,3 17,8 19,2 31,5 19,2
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Β33
Δυσκολίες διαχείρισης του οικογενειακού 
μου περιβάλλοντος λόγω της καραντίνας

27,4 15,1 27,4 16,4 13,7

Β34
Αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την χρήση 
των ψηφιακών μέσων

45,2 21,9 20,5 8,2 4,1

Β35
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση 
των προσωπικών δεδομένων μου

30,1 20,5 23,3 9,6 16,4

Β36
Ανασφάλεια σχετικά με τη δυνατότητα 
της παρακολούθησης των μαθημάτων μου 
και από άτομα εκτός πανεπιστημίου

38,4 20,5 23,3 9,6 8,2

Β37
Αδυναμία διαχωρισμού μεταξύ 
ιδιωτικού και εργασιακού χρόνου

4,1 23,3 13,7 26,0 32,9

Β38
Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές 
στην εκπαιδευτική πολιτική

8,2 8,2 21,9 30,1 31,5

ΠΙΝΆΚΆΣ 19. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των πανεπιστημιακών ανά δήλωση 
και υποκλίμακα

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
των φοιτητών

Mean S.D.

Β1
Προβλήματα συμπεριφοράς των φοιτητών - 
τριών (ανυπακοή, αυθάδεια, κ.ά.)

2,32 1,148

Β3 Πειθαρχικά προβλήματα 1,92 ,935

Β4 Μαθησιακά προβλήματα φοιτητών – τριών 3,01 1,029

Β5 Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο 3,00 1,137

Β6
Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων εκ μέρους 
των φοιτητών – τριών

3,03 1,184

Β7
Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό προβλημάτων 
μάθησης /συμπεριφοράς

2,48 1,102

Θέματα σχετικά με τον οργανισμό του πανεπιστημίου Mean S.D.

Β2 Τμήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών – τριών 3,53 1,307

Β12 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης 2,64 1,267

Β13 Συνεχείς αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική 3,81 1,215

Β16 Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) 3,38 1,334
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Β17 Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας 3,26 1,173

Β19
Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό

3,92 1,182

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας 
 και πιέσεις χρόνου

Mean S.D.

Β20
Συγκρούσεις με συναδέλφους, με την διοίκηση 
του ιδρύματος

2,55 1,338

Β21 Μεγάλος φόρτος εργασίας 4,01 ,854

Β22
Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση 
της προγραμματισμένης ύλης

2,77 1,179

Β23
Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία μαθήματος /
διόρθωση γραπτών

3,04 1,213

Β25 Μεγάλος όγκος μη διδακτικής εργασίας (διοικητικό έργο) 3,44 1,317

Β26 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι 3,82 1,189

Β27 Διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων 3,01 1,290

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους 
του επαγγέλματος του πανεπιστημιακού

Mean S.D.

Β8 Έλλειψη αυτονομίας 2,41 1,273

Β9
Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
που σας αφορούν

3,21 1,263

Β10
Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου 
των εκπαιδευτικών

3,04 1,155

Β11 Έλλειψη προοπτικών καριέρας 2,34 1,277

Β14
Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του πανεπιστημιακού 
καθηγητή

3,30 1,365

Β15 Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας 2,70 1,375

Β18 Ανεπαρκής μισθός 3,92 1,182

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 
που προέκυψαν από την πανδημία

Mean S.D.

Β28
Ανησυχία για την υγεία μου λόγω της πανδημίας 
του Covid-19

3,01 1,225

Β29
Ελλείψεις σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας μου

2,67 1,296

Β30 Δυσκολίες με τις συνθήκες της τηλεκπαίδευσης 2,92 1,193

Β31 Δυσκολίες με την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων 2,73 1,233
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Β32
Ανάγκη προσωπικής επένδυσης σε υλικοτεχνική 
υποδομή 

3,27 1,298

Β33
Δυσκολίες διαχείρισης του οικογενειακού μου 
περιβάλλοντος λόγω της καραντίνας

2,74 1,378

Β34
Αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την χρήση 
των ψηφιακών μέσων

2,04 1,166

Β35
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση 
των προσωπικών δεδομένων μου

2,62 1,424

Β36
Ανασφάλεια σχετικά με τη δυνατότητα 
της παρακολούθησης των μαθημάτων μου και 
από άτομα εκτός πανεπιστημίου

2,29 1,290

Β37
Αδυναμία διαχωρισμού μεταξύ ιδιωτικού και 
εργασιακού χρόνου

3,60 1,271

Β38
Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική 
πολιτική

3,68 1,229

ΠΙΝΆΚΆΣ 20. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των πανεπιστημιακών ανά υποκλίμακα 
και για το σύνολο του ερωτηματολογίου

Κλίμακα Mean S.D.

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
των φοιτητών/ τριών

2,625 ,789

Θέματα σχετικά με τον οργανισμό του Πανεπιστημίου 3,411 ,790

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου 3,235 ,758

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους 
του επαγγέλματος του πανεπιστημιακού

2,99 ,839

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων που προέκυψαν 
από την πανδημία

3,59 ,806

Ολική κλίμακα 3,01 ,626

Επιχειρώντας να μελετήσουμε ποιοι παράγοντες αποτελούν πηγή συναισθηματικής 
έντασης (στρες) για τους πανεπιστημιακούς ομαδοποιήσαμε τις δηλώσεις – παρά-
γοντες σε πέντε επιμέρους υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα (ΥΚ1) (Cronbach’s 
alpha:0,768) αφορά σε θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των φοιτη-
τών. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πανεπιστημιακών στις δηλώσεις της πρώτης 
υποκλίμακας για το πόσο μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης αποτελούν οι πε-
ριγραφόμενοι παράγοντες, διακρίνουμε αρχικά ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων 
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για το σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 2,625/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες 
δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Β1 Προβλήματα συμπεριφοράς των φοιτη-
τών - τριών (ανυπακοή, αυθάδεια, κ.ά.) το  28,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, 
το 32,9% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 13,7% πολύ και το 4,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,32/5. Εν συ-
νεχεία, αναφορικά με τη δήλωση – παράγοντα Β3 Πειθαρχικά προβλήματα το  39,7% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 37% λίγο, το 15,1% μέτρια  και το 8,2% πολύ, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 
1,92/5. Αναφορικά με τη δήλωση – παράγοντα Β4 Μαθησιακά προβλήματα φοιτη-
τών – τριών το  5,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 31,5% 
μέτρια, το 27,4% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,01/5. Όσον αφορά στη δήλωση – 
παράγοντα Β5 Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο το 12,3% του δείγματος 
απάντησε καθόλου, το 21,9% λίγο, το 24,7% μέτρια, το 35,6% πολύ και το 5,5% υπερ-
βολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγο-
ντα ήταν 3/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β6 Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων εκ 
μέρους των φοιτητών - τριών το 13,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% 
λίγο, το 26% μέτρια, το 32,9% πολύ και το 8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,03/5. Εν συνεχεία, 
στη δήλωση – παράγοντα Β7 Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό προβλημάτων μάθησης 
/συμπεριφοράς το 21,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 31,5% λίγο, το 26% 
μέτρια, το 17,8% πολύ και το 2,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,48/5. 

Η δεύτερη υποκλίμακα (ΥΚ2) (Cronbach’s alpha:0,703) αφορά σε  Θέματα σχετικά με 
τον οργανισμό του πανεπιστημίου. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πανεπιστημια-
κών στις δηλώσεις της δεύτερης  υποκλίμακας για το πόσο μεγάλη πηγή συναισθη-
ματικής έντασης αποτελούν οι περιγραφόμενοι παράγοντες διακρίνουμε αρχικά ότι 
ο μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλίμακας για το σύνολο του 
ερωτηματολογίου είναι 3,411/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες δηλώσεις, παρατη-
ρούμε ότι στη δήλωση Β2 Τμήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών - τριών  το  12,3% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, ένα άλλο 12,3%  απάντησε λίγο, το 8,2% μέτρια, 
το 43,8% πολύ και το 23,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,53/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη 
δήλωση – παράγοντα Β12 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης το  23,3% του δείγ-
ματος απάντησε καθόλου, το 27,4% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 24,7% πολύ και το 6,8% 
υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – πα-
ράγοντα ήταν 2,64/5. Αναφορικά με τη δήλωση – παράγοντα Β13 Συνεχείς αλλαγές 
στην εκπαιδευτική πολιτική το 6,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 8,2% λίγο, 
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το 19,2% μέτρια, το 28,8% πολύ και το 37% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απα-
ντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,81/5. Όσον αφορά στη 
δήλωση – παράγοντα Β16 Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) το  11% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 16,4% λίγο, το 23,3% μέτρια, το 21,9% πολύ και 
το 27,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλω-
ση – παράγοντα ήταν 3,38/5.  Στη δήλωση – παράγοντα Β17 Έλλειψη ή ανεπάρκεια 
υλικών μέσων διδασκαλίας το  6,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% 
λίγο, το 21,9% μέτρια, το 32,9% πολύ και το 15,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,26/5. Τέλος, στη δή-
λωση – παράγοντα Β19 Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό 
το  5,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 11% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 23,3% 
πολύ και το 41,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,92/5.

Η τρίτη υποκλίμακα (ΥΚ3) (Cronbach’s alpha:0,763) αφορά σε Θέματα που αφορούν 
σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πα-
νεπιστημιακών στις δηλώσεις της τρίτης υποκλίμακας για το πόσο μεγάλη πηγή 
συναισθηματικής έντασης αποτελούν οι περιγραφόμενοι παράγοντες διακρίνουμε 
αρχικά ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλίμακας για το 
σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 3,235/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες δη-
λώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Β20 Συγκρούσεις με συναδέρφους, με την δι-
οίκηση του ιδρύματος το 28,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 
24,7% μέτρια, το 11% πολύ και το 12,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντή-
σεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,55/5. Εν συνεχεία, αναφορικά 
με τη δήλωση – παράγοντα Β21 Μεγάλος φόρτος εργασίας το 4,1% λίγο, το 23,3% 
μέτρια, το 39,7% πολύ και το 32,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 4,01/5. Αναφορικά με τη δήλωση – 
παράγοντα Β22 Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση της προγραμματισμένης ύλης το  
16,4% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 21,9% μέτρια, το 27,4% 
πολύ και το 5,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκρι-
μένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,77/5. Όσον αφορά στη δήλωση – παράγοντα 
Β23 Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία μαθήματος /διόρθωση γραπτών το  12,3% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 23,3% μέτρια, το 30,1% πολύ και το 
11% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – 
παράγοντα ήταν 3,04/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β25 Μεγάλος όγκος μη διδακτι-
κής εργασίας (διοικητικό έργο) το 8,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 20,5% 
λίγο, το 19,2% μέτρια, το 23,3% πολύ και το 28,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος 
των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,44/5. Στη δήλω-
ση – παράγοντα Β26 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι το  5,5% του δείγματος απάντησε 
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καθόλου, το 9,6% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 28,8% πολύ και το 37% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,8/5. 
Τέλος, Στη δήλωση – παράγοντα Β27 Διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων 
το 16,4% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, το 24,7% μέτρια, το 26% 
πολύ και το 13,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,01/5.

Η τέταρτη υποκλίμακα (ΥΚ4) αφορά σε Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύ-
ρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Cronbach’s alpha:0,784). Όσον αφορά 
στις απαντήσεις των πανεπιστημιακών στις δηλώσεις της τέταρτης υποκλίμακας για 
το πόσο μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης αποτελούν οι περιγραφόμενοι πα-
ράγοντες, διακρίνουμε αρχικά ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμένης 
υποκλίμακας για το σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 2,99/5. Όσον αφορά στις 
μεμονωμένες δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Β8 Έλλειψη αυτονομίας το  
30,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, ένα ακόμα 30,1% λίγο, το 15,1% μέτρια, το 
17,8% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκε-
κριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,41/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση 
– παράγοντα Β9 Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα που σας αφορούν 
το  12,3% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, ένα ακόμα 19,2% μέτρια, 
το 34,2% πολύ και το 15,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συ-
γκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,21/5. Αναφορικά με τη δήλωση – παράγο-
ντα Β10 Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου των πανεπιστημιακών 
το  11% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 24,7% μέτρια, το 32,9% 
πολύ και το 8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,04/5. Όσον αφορά στη δήλωση – παράγοντα Β11 
Έλλειψη προοπτικών καριέρας το  32,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 30,1% 
λίγο, το 13,7% μέτρια, το 16,4% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,34/5. Στη δήλωση – 
παράγοντα Β14 Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του πανεπιστημιακού καθηγητή το 12,3% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 21,9% πολύ 
και το 26% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δή-
λωση – παράγοντα ήταν 3,30/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β15 Χαμηλή κοινωνική 
αναγνώριση του επαγγέλματός σας το  26% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 
23,3% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 20,5% πολύ και το 12,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,70/5. Τέλος, 
στη δήλωση – παράγοντα Β19 Ανεπαρκής μισθός το  5,5% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 8,2% λίγο, το 16,4% μέτρια, το 28,8% πολύ και το 41,1% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,92/5.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

121

Η πέμπτη υποκλίμακα (ΥΚ5) αφορά σε Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 
που προέκυψαν από την πανδημία (Cronbach’s alpha:0,850). Όσον αφορά στις απα-
ντήσεις των πανεπιστημιακών στις δηλώσεις της πέμπτης υποκλίμακας για το πόσο 
μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης αποτελούν οι περιγραφόμενοι παράγοντες 
διακρίνουμε αρχικά ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλί-
μακας για το σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 3,59/5. Όσον αφορά στις μεμο-
νωμένες δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Β28 Ανησυχία για την υγεία μου 
λόγω της πανδημίας του Covid-19 το 13,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, ένα 
ακόμα 20,5% λίγο, το 28,8% μέτρια, το 24,7% πολύ και το 12,3% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,01/5. 
Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση – παράγοντα Β29 Ελλείψεις σε ζητήματα υγι-
εινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας μου το 24,7% του δείγματος απάντησε καθό-
λου, το 23,3% λίγο, ένα ακόμα 20,5% μέτρια, το 23,3% πολύ και το 8,2% υπερβολικά, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 
2,67/5. Αναφορικά με τη δήλωση – παράγοντα Β30 Δυσκολίες με τις συνθήκες της 
τηλεκπαίδευσης το 13,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 24,7% λίγο, το 27,4% 
μέτρια, το 24,7% πολύ και το 9,6% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,92/5. Όσον αφορά στη δήλωση – 
παράγοντα Β31 Δυσκολίες με την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων το 17,8% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 31,5% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 23,3% πολύ και το 
8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση 
– παράγοντα ήταν 2,73/5.  Στη δήλωση – παράγοντα Β32 Ανάγκη προσωπικής επέν-
δυσης σε υλικοτεχνική υποδομή το 12,3% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 17,8% 
λίγο, το 19,2% μέτρια, το 31,5% πολύ και το 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,27/5. Στη δήλωση – 
παράγοντα Β33 Δυσκολίες διαχείρισης του οικογενειακού μου περιβάλλοντος λόγω 
της καραντίνας το  27,4% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 15,1% λίγο, το 27,4% 
μέτρια, το 16,4% πολύ και το 13,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,74/5. Στη δήλωση – παράγοντα 
Β34 Αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την χρήση των ψηφιακών μέσων το 45,2% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 21,9% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 8,2% πολύ και το 
4,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση 
– παράγοντα ήταν 2,04/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β35 Ανασφάλεια σχετικά με 
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μου το  30,1% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 20,5% λίγο, το 23,3% μέτρια, το 9,6% πολύ και το 8,2% υπερβολικά, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 
2,62/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β36 Ανασφάλεια σχετικά με τη δυνατότητα της 
παρακολούθησης των μαθημάτων μου και από άτομα εκτός πανεπιστημίου το 38,4% 
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του δείγματος απάντησε καθόλου, το 20,5% λίγο, το 23,3% μέτρια, το 9,6% πολύ και 
το 8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλω-
ση – παράγοντα ήταν 2,29/5. Στη δήλωση – παράγοντα Β37 Αδυναμία διαχωρισμού 
μεταξύ ιδιωτικού και εργασιακού χρόνου το 4,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, 
το 23,3% λίγο, το 13,7% μέτρια, το 26% πολύ και το 32,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,60/5. Τέλος, 
στη δήλωση – παράγοντα Β38 Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική 
πολιτική το 8,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, ένα ακόμα 8,2% λίγο, το 21,9% 
μέτρια, το 30,1% πολύ και το 31,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,68/5.

Συνθήκες εργασίας των πανεπιστημιακών κατά την περίοδο 
της πανδημίας

Για να ερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας των πανεπιστημιακών κατά την περίοδο 
της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο υπό 
τη μορφή κλίμακας στάσεων το οποίο αποτελείται από 4 επί μέρους κλίμακες.

Ο έλεγχος παραγόντων του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσε την ύπαρξη των 4 κλι-
μάκων.

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 3.
Παράγοντες του ερωτηματολογίου Συνθηκών Εργασίας 
των πανεπιστημιακών κατά την περίοδο της πανδημίας
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Ο έλεγχος αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbach’s alpha έδειξε πολύ ικανοποιητικές 
τιμές.

ΠΙΝΆΚΆΣ 21.
Έλεγχος αξιοπιστίας ανά παράγοντα της κλίμακας Πηγών Επαγγελματικού Στρες 
των πανεπιστημιακών

  Κλίμακα Cronbach’s alpha  

Γ Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης 0,912

Δ Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης 0,880

Ε
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου 
των πανεπιστημιακών

0,937

ΣΤ Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 0,943

ΜΤ Ολική κλίμακα 0,972

ΠΙΝΆΚΆΣ 22.
Μέσος όρος (Mean) και τυπική απόκλιση (S.D.) ανά κλίμακα

  Κλίμακα Mean S.D.

Γ Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης 2,605 ,887

Δ Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης 2,530 ,818

Ε Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των 
πανεπιστημιακών

2,884 ,868

ΣΤ Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 3,619 ,945

ΠΙΝΆΚΆΣ 23.
Κατανομή των απαντήσεων των πανεπιστημιακών, ανά κλίμακα

Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος 
της τηλεκπαίδευσης

1 2 3 4 5

Γ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές 
προδιαγραφές τις οποίες δεν διαθέτω 
στο σπίτι μου 

35,6 28,8 12,3 19,2 4,1

Γ2
Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης 
παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα

13,7 34,2 26,0 21,9 4,1

Γ3
Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα 
τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται

32,9 38,4 23,3 1,4 4,1

Γ4
Τα τεχνικά προβλήματα μου 
δημιουργούν άγχος

19,2 26,0 19,2 20,5 15,1
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Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος 
της τηλεκπαίδευσης

1 2 3 4 5

Γ5
Δεν έχω καμία υποστήριξη στην επίλυση 
των τεχνικών προβλημάτων που 
παρουσιάζονται

21,9 37,0 20,5 11,0 9,6

Γ6
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης 
επιβαρύνει τον οικογενειακό μου 
προϋπολογισμό

27,4 17,8 15,1 16,4 23,3

Γ7

Δεν υπάρχει στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό που εργάζομαι εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό για επίλυση θεμάτων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

43,8 21,9 19,2 8,2 6,8

Γ8

Οι ελλείψεις των φοιτητών/τριών  
σε κατάλληλο εξοπλισμό κάνουν 
δυσλειτουργική την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

6,8 19,2 31,5 23,3 19,2

Γ9
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές 
προδιαγραφές τις οποίες δεν διαθέτω 
ούτε στο χώρο εργασίας μου 

47,9 20,5 17,8 6,8 6,8

Γ10
Η τεχνολογική υποδομή του χώρου 
εργασίας μου είναι ξεπερασμένη

38,4 20,5 17,8 16,4 6,8

Γ11
Χάνω χρόνο διαβάζοντας για να 
διευθετήσω τα τεχνικά προβλήματα που 
προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση

24,7 28,8 20,5 19,2 6,8

Γ12
Νιώθω ότι υποστηρίζω μόνος μου  τη 
διαδικασία τηλεκπαίδευσης

17,8 27,4 16,4 23,3 15,1

Γ13
Αυξήθηκε το κόστος της τεχνολογικής 
υποδομής στα έξοδα του  νοικοκυριού 

31,5 11,0 17,8 20,5 19,2

Γ14
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης στην 
ουσία το αναλάβαμε εμείς 

23,3 16,4 12,3 21,9 26,0

Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων 
και ανάγκες επιμόρφωσης

1 2 3 4 5

Δ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές 
δεξιότητες που δεν διαθέτω

42,5 31,5 16,4 8,2 1,4

Δ2
Δεν είμαι εξοικειωμένος με τη χρήση 
των εκπαιδευτικών πλατφορμών 
τηλεκπαίδευσης

50,7 24,7 15,1 8,2 1,4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

125

Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων 
και ανάγκες επιμόρφωσης

1 2 3 4 5

Δ3
Δεν είμαι εξοικειωμένος/η με στο 
σύνολο των εφαρμογών που παρέχουν 
οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες

32,9 26,0 23,3 12,3 5,5

Δ4
Νοιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ 
στις τεχνικές απαιτήσεις της 
τηλεκπαίδευσης

56,2 28,8 11,0 2,7 1,4

Δ5
Νοιώθω ότι δεν γνωρίζω τη διδακτική 
μεθοδολογία που απαιτείται για τη χρήση 
της τηλεκπαίδευσης

42,5 19,2 19,2 12,3 6,8

Δ6
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές 
δεξιότητες που δεν είναι της ηλικίας μου

68,5 20,5 8,2 2,7

Δ7
Η πολιτεία δεν είχε φροντίσει να μας 
επιμορφώσει επαρκώς για ζητήματα 
τηλεκπαίδευσης

12,3 8,2 30,1 17,8 31,5

Δ8
Το πανεπιστήμιο δεν μας παρείχε 
την τεχνολογική υποστήριξη που 
χρειαζόμασταν για την τηλεκπαίδευση 

32,9 17,8 26,0 12,3 11,0

Δ9

Νοιώθω ότι το υπουργείο έχει 
εγκαταλείψει τους πανεπιστημιακούς να 
τα βγάλουν πέρα μόνοι τους με τις νέες 
εκπαιδευτικές συνθήκες

12,3 19,2 17,8 17,8 32,9

Δ10

Χρειαζόμαστε άμεση και 
επικαιροποιημένη επιμόρφωση για 
τη ψυχολογική διαχείριση 
των φοιτητών/τριών μας, σύμφωνα 
με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει 
η πανδημία  

5,5 12,3 26,0 26,0 30,1

Δ11
Τα μέσα που μας παρείχε η Πολιτεία 
δεν επαρκούν για να καλύψουν τα 
υπάρχοντα κενά σε τεχνικό εξοπλισμό

20,5 8,2 21,9 12,3 37,0

Ζητήματα ανασυγκρότησης του 
κοινωνικού βίου των πανεπιστημιακών 

(εκπαιδευτική καθημερινότητα)
1 2 3 4 5

Ε1
Η τηλεκπαίδευση άλλαξε σημαντικά 
την καθημερινότητά μου 

2,7 11,0 6,8 31,5 47,9

Ε2
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης 
εργάζομαι περισσότερο  

4,1 9,6 23,3 63,0 4,1
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Ζητήματα ανασυγκρότησης του 
κοινωνικού βίου των πανεπιστημιακών 

(εκπαιδευτική καθημερινότητα)
1 2 3 4 5

Ε3
Με την τηλεκπαίδευση νοιώθω συνεχώς 
εκτεθειμένος/η

15,1 23,3 21,9 15,1 24,7

Ε4
Η τηλεκπαίδευση έχει επηρεάσει 
αρνητικά την οικογενειακή μου ζωή

23,3 19,2 26,0 15,1 16,4

Ε5
Η τηλεκπαίδευση επιβάρυνε τον 
οικονομικό μου προϋπολογισμό

27,4 19,2 11,0 26,0 16,4

Ε6
Η τηλεκπαίδευση έχει μεταβάλλει 
τη φύση της εργασίας μου

5,5 5,5 19,2 23,3 46,6

Ε7
Με την τηλεκπαίδευση η εργασία μου 
έχασε το ενδιαφέρον της

34,2 27,4 16,4 15,1 6,8

Ε8
Η δημιουργικότητα μου έχει μειωθεί 
από την τηλεκπαίδευση

35,6 27,4 16,4 12,3 8,2

Ε9
Καθημερινά ζω ένα άγχος που σχετίζεται 
με την υγεία της οικογένειάς μου

24,7 23,3 21,9 23,3 6,8

Ε10
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν 
έχω ελεύθερο χρόνο

15,1 17,8 21,9 27,4 17,8

Ε11
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν μπορώ 
να προγραμματίσω τις δουλειές μου

24,7 26,0 20,5 13,7 15,1

Ε12
Όλη μέρα πρέπει να λύνω τεχνικά 
προβλήματα και δεν κάνω μάθημα

54,8 28,8 11,0 4,1 1,4

Ε13
Αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί από 
την συνεχή έκθεση στην ακτινοβολία 
της οθόνης 

24,7 16,4 9,6 27,4 21,9

Ε14 Δεν προλαβαίνω να διαβάσω 28,8 12,3 16,4 26,0 16,4

Ε15

Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης αυξήθηκε 
ο χρόνος επικοινωνίας με τους 
φοιτητές/τριες και μειώθηκε ο χρόνος 
προετοιμασίας των μαθημάτων 

11,0 16,4 13,7 38,4 20,5

Ε16
Με τα παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολο 
να κάνω μάθημα χωρίς διακοπές

41,1 11,0 19,2 11,0 17,8

Ε17
Οι ανάγκες της οικογένειας 
υποχώρησαν εξαιτίας της εκπαιδευτικής 
καθημερινότητας

27,4 26,0 17,8 16,4 12,3

Ε18
Το γεγονός ότι μη φοιτητές/τριες μπορεί 
να παρακολουθούν το μάθημα και να με 
κρίνουν με αγχώνει πολύ

52,1 24,7 12,3 9,6 1,4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

127

Ε19
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης 
νοιώθω ότι δεν υπάρχει σεβασμός της 
ιδιωτικότητας μου

30,1 26,0 15,1 16,4 12,3

Ε20
Νοιώθω άγχος στην προοπτική της 
δημοσίευσης του μαθήματός μου 
από τους/τις φοιτητές/τριες 

37,0 24,7 17,8 11,0 9,6

Ε21
Με την τηλεκπαίδευση δεν έχω επαρκή 
χρόνο να τον αφιερώσω στην έρευνα

13,7 17,8 17,8 31,5 19,2

Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 
(εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

1 2 3 4 5

ΣΤ1
Η τηλεκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά 
τη μαθησιακή διαδικασία 

5,5 19,2 16,4 26,0 32,9

ΣΤ2
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 
διευκολύνει την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων.

11,0 23,3 17,8 28,8 19,2

ΣΤ3
Οι φοιτητές/τριες δεν συμμετέχουν  
ενεργά στα μαθήματα που 
πραγματοποιούνται από απόσταση

8,2 17,8 17,8 28,8 27,4

ΣΤ4
Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από την εξ αποστάσεως

2,7 2,7 9,6 19,2 65,8

ΣΤ5
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν 
συνδράμει στη δημιουργία του 
κατάλληλου κλίματος 

6,8 9,6 21,9 17,8 43,8

ΣΤ6
Δεν αισθάνομαι εξοικειωμένος/η με 
τα εξ αποστάσεως μαθήματα

32,9 32,9 17,8 9,6 6,8

ΣΤ7
Όλα τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν 
να διδαχθούν και εξ αποστάσεως

4,1 6,8 13,7 32,9 42,5

ΣΤ8
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν 
διευκολύνουν την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών στόχων

6,8 20,5 20,5 28,8 23,3

ΣΤ9
Αγχώνομαι πολύ προσπαθώντας να 
διατηρήσω σε μαθησιακή εγρήγορση 
τους/τις φοιτητές/τριες  μου 

12,3 17,8 20,5 30,1 19,2

ΣΤ10
Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται 
επαρκώς στα διαδικτυακά μαθήματα

12,3 17,8 17,8 21,9 30,1

ΣΤ11
Η τηλεκπαίδευση αυξάνει την ευθύνη 
που νοιώθω έναντι των φοιτητών/τριών 
μου 

13,7 13,7 23,3 28,8 20,5
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Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 
(εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

1 2 3 4 5

ΣΤ12
Η εξ αποστάσεως διαδικασία 
αξιολόγησης των φοιτητών/τριών 
δεν είναι κατάλληλη

12,3 8,2 20,5 28,8 30,1

ΣΤ13
Δεν γνωρίζω επαρκώς τον τρόπο 
αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 
μέσω τηλεκπαίδευσης

34,2 21,9 15,1 16,4 12,3

ΣΤ14

Δεν είναι εύκολο να συντηρήσεις το 
ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 
κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

9,6 15,1 16,4 28,8 30,1

ΣΤ15
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 
εκπαιδευομένων εμποδίζεται από 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

19,2 16,4 23,3 24,7 16,4

ΣΤ16
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι 
πιο κουραστική για τον εκπαιδευτικό

8,2 12,3 5,5 34,2 39,7

ΣΤ17
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
νοιώθω ότι συμβαίνουν πράγματα 
τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω 

8,2 13,7 21,9 31,5 24,7

ΣΤ18

Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
νοιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγχω πια 
την παιδαγωγική σχέση με τους/ τις 
φοιτητές/ τριές μου

11,0 12,3 19,2 32,9 24,7

ΣΤ19
Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
δεν μπορώ να ελέγξω αποτελεσματικά 
το εκπαιδευτικό κλίμα

11,0 8,2 27,4 30,1 23,3

Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης Mean S.D.

Γ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές 
τις οποίες δεν διαθέτω στο σπίτι μου 

2,27 1,244

Γ2
Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης παρουσιάζει πολλά 
τεχνικά προβλήματα

2,68 1,086

Γ3
Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα τεχνικά προβλήματα 
που παρουσιάζονται

2,05 ,994

Γ4 Τα τεχνικά προβλήματα μου δημιουργούν άγχος 2,86 1,351

Γ5
Δεν έχω καμία υποστήριξη στην επίλυση των τεχνικών 
προβλημάτων που παρουσιάζονται

2,49 1,221
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Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης Mean S.D.

Γ6
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης επιβαρύνει 
τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό

2,90 1,540

Γ7
Δεν υπάρχει στον εκπαιδευτικό οργανισμό που εργάζομαι 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επίλυση θεμάτων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

2,12 1,252

Γ8
Οι ελλείψεις των φοιτητών/τριών σε κατάλληλο 
εξοπλισμό κάνουν δυσλειτουργική την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

3,29 1,179

Γ9
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές 
τις οποίες δεν διαθέτω ούτε στο χώρο εργασίας μου 

2,04 1,246

Γ10
Η τεχνολογική υποδομή του χώρου εργασίας μου 
είναι ξεπερασμένη

2,33 1,317

Γ11
Χάνω χρόνο διαβάζοντας για να διευθετήσω τα τεχνικά 
προβλήματα που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση

2,55 1,242

Γ12
Νιώθω ότι υποστηρίζω μόνος μου τη διαδικασία 
τηλεκπαίδευσης

2,90 1,349

Γ13
Αυξήθηκε το κόστος της τεχνολογικής υποδομής 
στα έξοδα του νοικοκυριού 

2,85 1,527

Γ14
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης στην ουσία 
το αναλάβαμε εμείς 

3,11 1,535

Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης

Mean S.D.

Δ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες 
που δεν διαθέτω

1,95 1,021

Δ2
Δεν είμαι εξοικειωμένος με τη χρήση των εκπαιδευτικών 
πλατφορμών τηλεκπαίδευσης

1,85 1,045

Δ3
Δεν είμαι εξοικειωμένος/η με στο σύνολο των εφαρμογών 
που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες

2,32 1,206

Δ4
Νοιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ 
στις τεχνικές απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης

1,64 ,884

Δ5
Νοιώθω ότι δεν γνωρίζω τη διδακτική μεθοδολογία 
που απαιτείται για τη χρήση της τηλεκπαίδευσης

2,22 1,298

Δ6
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες 
που δεν είναι της ηλικίας μου

1,48 ,864
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Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης

Mean S.D.

Δ7
Η πολιτεία δεν είχε φροντίσει να μας επιμορφώσει 
επαρκώς για ζητήματα τηλεκπαίδευσης

3,48 1,339

Δ8
Το πανεπιστήμιο δεν μας παρείχε την τεχνολογική 
υποστήριξη που χρειαζόμασταν για την τηλεκπαίδευση 

2,51 1,349

Δ9
Νοιώθω ότι το υπουργείο έχει εγκαταλείψει τους 
πανεπιστημιακούς να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους 
με τις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες

3,40 1,425

Δ10

Χρειαζόμαστε άμεση και επικαιροποιημένη επιμόρφωση 
για τη ψυχολογική διαχείριση των φοιτητών/τριών μας, 
σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία  

3,63 1,191

Δ11
Τα μέσα που μας παρείχε η Πολιτεία δεν επαρκούν για 
να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά σε τεχνικό εξοπλισμό

3,37 1,543

Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου 
των πανεπιστημιακών (εκπαιδευτική καθημερινότητα)

Mean S.D.

Ε1
Η τηλεκπαίδευση άλλαξε σημαντικά 
την καθημερινότητά μου 

4,11 1,107

Ε2
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης εργάζομαι 
περισσότερο  

4,45 ,830

Ε3 Με την τηλεκπαίδευση νοιώθω συνεχώς εκτεθειμένος/η 3,11 1,403

Ε4
Η τηλεκπαίδευση έχει επηρεάσει αρνητικά 
την οικογενειακή μου ζωή

2,82 1,381

Ε5
Η τηλεκπαίδευση επιβάρυνε τον οικονομικό μου 
προϋπολογισμό

2,85 1,481

Ε6
Η τηλεκπαίδευση έχει μεταβάλλει τη φύση 
της εργασίας μου

4,00 1,173

Ε7
Με την τηλεκπαίδευση η εργασία μου έχασε 
το ενδιαφέρον της

2,33 1,275

Ε8
Η δημιουργικότητα μου έχει μειωθεί από 
την τηλεκπαίδευση

2,30 1,292

Ε9
Καθημερινά ζω ένα άγχος που σχετίζεται με την υγεία 
της οικογένειάς μου

2,64 1,267

Ε10 Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν έχω ελεύθερο χρόνο 3,15 1,324
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Ε11
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν μπορώ 
να προγραμματίσω τις δουλειές μου

2,68 1,377

Ε12
Όλη μέρα πρέπει να λύνω τεχνικά προβλήματα 
και δεν κάνω μάθημα

1,68 ,922

Ε13
Αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί από την συνεχή έκθεση 
στην ακτινοβολία της οθόνης 

3,05 1,520

Ε14 Δεν προλαβαίνω να διαβάσω 2,89 1,480

Ε15
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης αυξήθηκε ο χρόνος 
επικοινωνίας με τους φοιτητές/τριες και μειώθηκε 
ο χρόνος προετοιμασίας των μαθημάτων 

3,41 1,283

Ε16
Με τα παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολο να κάνω μάθημα 
χωρίς διακοπές

2,53 1,539

Ε17
Οι ανάγκες της οικογένειας υποχώρησαν εξαιτίας 
της εκπαιδευτικής καθημερινότητας

2,60 1,365

Ε18
Το γεγονός ότι μη φοιτητές/τριες μπορεί να 
παρακολουθούν το μάθημα και να με κρίνουν με αγχώνει 
πολύ

1,84 1,062

Ε19
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης νοιώθω ότι 
δεν υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικότητας μου

2,55 1,388

Ε20
Νοιώθω άγχος στην προοπτική της δημοσίευσης 
του μαθήματος μου από τους/τις φοιτητές/τριες 

2,32 1,326

Ε21
Με την τηλεκπαίδευση δεν έχω επαρκή χρόνο 
να τον αφιερώσω στην έρευνα

3,25 1,325

Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 
(εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

Mean S.D.

ΣΤ1
Η τηλεκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά τη μαθησιακή 
διαδικασία 

3,62 1,270

ΣΤ2
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν διευκολύνει 
την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

3,22 1,298

ΣΤ3
Οι φοιτητές/τριες δεν συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα 
που πραγματοποιούνται από απόσταση

3,49 1,286

ΣΤ4
Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
από την εξ αποστάσεως

4,42 ,966

ΣΤ5
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν συνδράμει 
στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος 

3,82 1,278
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Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 
(εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

Mean S.D.

ΣΤ6
Δεν αισθάνομαι εξοικειωμένος/η με τα εξ αποστάσεως 
μαθήματα

2,25 1,205

ΣΤ7
Όλα τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να διδαχθούν 
και εξ αποστάσεως

4,03 1,100

ΣΤ8
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν διευκολύνουν 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

3,41 1,240

ΣΤ9
Αγχώνομαι πολύ προσπαθώντας να διατηρήσω σε 
μαθησιακή εγρήγορση τους/τις φοιτητές/τριες μου 

3,26 1,296

ΣΤ10
Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται επαρκώς 
στα διαδικτυακά μαθήματα

3,40 1,395

ΣΤ11
Η τηλεκπαίδευση αυξάνει την ευθύνη που νοιώθω 
έναντι των φοιτητών/τριών μου 

3,29 1,311

ΣΤ12
Η εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/
τριών δεν είναι κατάλληλη

3,56 1,327

ΣΤ13
Δεν γνωρίζω επαρκώς τον τρόπο αξιολόγησης 
των εκπαιδευομένων μέσω τηλεκπαίδευσης

2,51 1,419

ΣΤ14
Δεν είναι εύκολο να συντηρήσεις το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

3,55 1,317

ΣΤ15
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων 
εμποδίζεται από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

3,03 1,358

ΣΤ16
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πιο κουραστική 
για τον εκπαιδευτικό

3,85 1,292

ΣΤ17
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία νοιώθω ότι συμβαίνουν 
πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω 

3,51 1,232

ΣΤ18
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία νοιώθω ότι δεν μπορώ 
να ελέγχω πια την παιδαγωγική σχέση 
με τους/ τις φοιτητές/ τριές μου

3,48 1,286

ΣΤ19
Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορώ να ελέγξω 
αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό κλίμα

3,47 1,242
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Επιχειρώντας να μελετήσουμε τις συνθήκες εργασίας των πανεπιστημιακών κατά 
την περίοδο της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης ομαδοποιήσαμε τις δηλώ-
σεις σε τέσσερις επιμέρους υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα (ΥΚΓ) (Cronbach’s 
alpha:0,912) αφορά σε  τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης. Όσον 
αφορά στις απαντήσεις των πανεπιστημιακών στις δηλώσεις της συγκεκριμένης 
υποκλίμακας διακρίνουμε αρχικά ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,605/5. 
Όσον αφορά στις μεμονωμένες δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Γ1 Η τη-
λεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές τις οποίες δεν διαθέτω στο σπίτι μου 
το 35,6% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 12,3% μέτρια, το 19,2% 
πολύ και το 4,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκρι-
μένη δήλωση ήταν 2,27/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Γ2 Η διαδικασία 
της τηλεκπαίδευσης παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα το 13,7% του δείγματος 
απάντησε καθόλου, το 34,2% λίγο, το 26% μέτρια, το 21,9% πολύ και το 4,1% υπερβο-
λικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,68/5. 
Αναφορικά με τη δήλωση Γ3 Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα τεχνικά προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται το 32,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 38,4% λίγο, το 
23,3% μέτρια, το 1,4% πολύ και το 4,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσε-
ων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,05/5. Όσον αφορά στη δήλωση Γ4 Τα τεχνικά 
προβλήματα μου δημιουργούν άγχος το 19,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 
26% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 20,5% πολύ και το 15,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,86/5. Στη δήλωση Γ5 Δεν 
έχω καμία υποστήριξη στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται 
το  21,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 37% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 11% 
πολύ και το 9,6% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση ήταν 2,49/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση Γ6 Το κόστος της τηλεκπαίδευσης 
επιβαρύνει τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό το 27,4% του δείγματος απάντη-
σε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 15,1% μέτρια, το 16,4% πολύ και το 23,3% υπερβολικά, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 
2,90/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Γ7 Δεν υπάρχει στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό που εργάζομαι εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επίλυση θέματών εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης το 43,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 21,9% λίγο, 
το 19,2% μέτρια, το 8,2% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απα-
ντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,12/5. Αναφορικά με τη δήλωση Γ8 Οι 
ελλείψεις των φοιτητών/τριών σε κατάλληλο εξοπλισμό κάνουν δυσλειτουργική της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση το 6,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, 
το 31,5% μέτρια, το 23,3% πολύ και το 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,29/5. Όσον αφορά 
στη δήλωση Γ9 Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές τις οποίες δεν 
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διαθέτω ούτε στο χώρο εργασίας μου το  47,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, 
το 20,5% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 6,8% πολύ και ένα ακόμα 6,8% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,04/5. Στη δήλωση 
Γ10 Η τεχνολογική υποδομή του χώρου εργασίας μου είναι ξεπερασμένη το  38,4% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 20,5% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 16,4% πολύ και 
το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλω-
ση ήταν 2,33/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση Γ11 Χάνω χρόνο διαβάζοντας για να διευθε-
τήσω τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση το 24,7% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 19,2% πολύ και το 
6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – 
παράγοντα ήταν 2,55/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Γ12 Νιώθω ότι υπο-
στηρίζω μόνος μου  τη διαδικασία τηλεκπαίδευσης το 17,8% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 27,4% λίγο, το 16,4% μέτρια, το 23,3% πολύ και το 15,1% υπερβολικά, ενώ 
ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,90/5. Αναφορικά 
με τη δήλωση Γ13 Αυξήθηκε το κόστος της τεχνολογικής υποδομής στα έξοδα του  
νοικοκυριού το  31,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 11% λίγο, το 17,8% μέτρια, 
το 20,5% πολύ και το 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συ-
γκεκριμένη δήλωση ήταν 2,85/5. Τέλος, όσον αφορά στη δήλωση Γ14 Το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης στην ουσία το αναλάβαμε εμείς το 23,3% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 16,4% λίγο, το 12,3% μέτρια, το 21,9% πολύ και το 26% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,11/5. 

Η δεύτερη υποκλίμακα (ΥΚΔ) (Cronbach’s alpha:0,880) αφορά σε Ζητήματα ψηφι-
ακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πα-
νεπιστημιακών στις δηλώσεις της συγκεκριμένης υποκλίμακας διακρίνουμε αρχικά 
ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,530/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες 
δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Δ1 Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές 
δεξιότητες που δεν διαθέτω το 42,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 31,5% 
λίγο, το 16,4% μέτρια, το 18,2% πολύ και το 4,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 1,95/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με 
τη δήλωση Δ2 Δεν είμαι εξοικειωμένος με τη χρήση των εκπαιδευτικών πλατφορμών 
τηλεκπαίδευσης το 50,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 24,7% λίγο, το 15,1% 
μέτρια,  το 18,2% πολύ και το 1,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 1,85/5. Αναφορικά με τη δήλωση Δ3 Δεν είμαι εξοι-
κειωμένος/η με στο σύνολο των εφαρμογών που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατ-
φόρμες  το  32,9% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 26% λίγο, το 23,3% μέτρια, 
το 12,3% πολύ και το 5,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,33/5. Όσον αφορά στη δήλωση Δ4 Νοιώθω ότι δεν 
μπορώ να ανταποκριθώ στις τεχνικές απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης το  56,2% του 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid-19)

135

δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 11% μέτρια, το 2,7% πολύ και το 1,4% 
υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 
1,64/5. Στη δήλωση Δ5 Νοιώθω ότι δεν γνωρίζω τη διδακτική μεθοδολογία που απαι-
τείται για τη χρήση της τηλεκπαίδευσης το 42,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, 
το 19,2% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 12,3% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,22/5. Εν συνεχεία, στη 
δήλωση Δ6 Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες που δεν είναι της ηλικίας 
μου το 68,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 20,5% λίγο, το 8,2% μέτρια και 
το 2,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση  
ήταν 1,48/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Δ7 Η πολιτεία δεν είχε φροντίσει 
να μας επιμορφώσει επαρκώς για ζητήματα τηλεκπαίδευσης το 12,3% του δείγματος 
απάντησε καθόλου, το 8,2% λίγο, το 30,1% μέτρια, το 17,8% πολύ και το 31,5% υπερ-
βολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,48/5. 
Αναφορικά με τη δήλωση Δ8 Το πανεπιστήμιο δεν μας παρείχε την τεχνολογική υπο-
στήριξη που χρειαζόμασταν για την τηλεκπαίδευση το 32,9% του δείγματος απάντη-
σε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 26% μέτρια, το 12,3% πολύ και το 11% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,51/5. Όσον αφορά 
στη δήλωση Δ9 Νοιώθω ότι το υπουργείο έχει εγκαταλείψει τους πανεπιστημιακούς 
να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους με τις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες το  12,3% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 17,8% πολύ και ένα 
ακόμα 32,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη 
δήλωση ήταν 3,40/5. Στη δήλωση Δ10 Χρειαζόμαστε άμεση και επικαιροποιημένη 
επιμόρφωση για τη ψυχολογική διαχείριση των φοιτητών/τριών μας, σύμφωνα με τα 
δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία το 5,5% του δείγματος απάντησε κα-
θόλου, το 12,3% λίγο, το 26% μέτρια, το 26% πολύ και το 30,1% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,63/5. Τέλος, στη 
δήλωση Δ11 Τα μέσα που μας παρείχε η Πολιτεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τα 
υπάρχοντα κενά σε τεχνικό εξοπλισμό το 20,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 
8,2% λίγο, το 21,9% μέτρια, το 12,3% πολύ και το 37% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος 
των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,37/5. 

Η τρίτη υποκλίμακα (ΥΚΕ) (Cronbach’s alpha:0,937) αφορά σε Ζητήματα ψηφιακών 
δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πανεπιστη-
μιακών στις δηλώσεις της συγκεκριμένης υποκλίμακας διακρίνουμε αρχικά ότι ο 
μέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,884/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες δη-
λώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση Ε1 Η τηλεκπαίδευση άλλαξε σημαντικά την 
καθημερινότητά μου το 2,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 11% λίγο, το 6,8% 
μέτρια, το 31,5% πολύ και το 47,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 4,11/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Ε2 
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Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης εργάζομαι περισσότερο   το 4,1% του δείγματος 
απάντησε καθόλου, το 9,6% λίγο, το 23,3% μέτρια, το 63% πολύ και το 4,1% υπερβο-
λικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 4,45/5. 
Αναφορικά με τη δήλωση Ε3 Με την τηλεκπαίδευση νοιώθω συνεχώς εκτεθειμέ-
νος/η το  15,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 21,9% μέτρια, 
το 15,1% πολύ και το 24,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,11/5. Όσον αφορά στη δήλωση Ε4 Η τηλεκπαίδευση 
έχει επηρεάσει αρνητικά την οικογενειακή μου ζωή το 23,3% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 19,2% λίγο, το 26% μέτρια, το 15,1% πολύ και το 16,4% υπερβολικά, ενώ 
ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,82/5. Στη δή-
λωση Ε5 Η τηλεκπαίδευση επιβάρυνε τον οικονομικό μου προϋπολογισμό το  27,4% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% λίγο, το 11% μέτρια, το 26% πολύ και το 
16,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση 
ήταν 2,85/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση Ε6 Η τηλεκπαίδευση έχει μεταβάλλει τη φύση 
της εργασίας μου το 5,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 5,5% λίγο, το 19,2% 
μέτρια , το 23,3% πολύ και το 46,6% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 4/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη 
δήλωση Ε7 Με την τηλεκπαίδευση η εργασία μου έχασε το ενδιαφέρον της το 34,2% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 27,4% λίγο, το 16,4% μέτρια, το 12,3% πολύ και 
το 8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλω-
ση ήταν 2,33/5. Αναφορικά με τη δήλωση Ε8 Η δημιουργικότητα μου έχει μειωθεί 
από την τηλεκπαίδευση το 35,6% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 27,4% λίγο, 
το 16,4% μέτρια, το 12,3% πολύ και το 8,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απα-
ντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,30/5. Όσον αφορά στη δήλωση Ε9 Κα-
θημερινά ζω ένα άγχος που σχετίζεται με την υγεία της οικογένειάς μου το 24,7% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 21,9% μέτρια, το 23,3% πολύ και ένα 
ακόμα 6,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δή-
λωση ήταν 2,64/5. Στη δήλωση Ε10 Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν έχω ελεύθερο 
χρόνο το 15,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 21,9% μέτρια, το 
27,4% πολύ και το 17,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκε-
κριμένη δήλωση ήταν 3,15/5. Ακολούθως, στη δήλωση Ε11 Εξαιτίας της τηλεκπαί-
δευσης δεν μπορώ να προγραμματίσω τις δουλειές μου το 24,7% του δείγματος απά-
ντησε καθόλου, το 26% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 13,7% πολύ και το 15,1% υπερβολικά, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,68/5. Εν συ-
νεχεία, αναφορικά με τη δήλωση Ε12 Όλη μέρα πρέπει να λύνω τεχνικά προβλήματα 
και δεν κάνω μάθημα το 54,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 28,8% λίγο, το 
11% μέτρια,  το 4,1% πολύ και το 1,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 1,68/5. Αναφορικά με τη δήλωση Ε13 
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Αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί από την συνεχή έκθεση στην ακτινοβολία της οθόνης  
το 24,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 16,4% λίγο, το 9,6% μέτρια, το 27,4% 
πολύ και το 21,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση ήταν 3,05/5. Όσον αφορά στη δήλωση Ε14 Δεν προλαβαίνω να διαβάσω 
το  28,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 12,3% λίγο, το 16,4% μέτρια, το 26% 
πολύ και το 16,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση ήταν 2,89/5. Στη δήλωση Ε15 Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης αυξήθηκε ο 
χρόνος επικοινωνίας με τους φοιτητές/τριες και μειώθηκε ο χρόνος προετοιμασίας των 
μαθημάτων το 11% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 16,4% λίγο, το 13,7% μέτρια, 
το 38,4% πολύ και το 20,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,41/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση Ε16 Με τα παιδιά στο 
σπίτι είναι δύσκολο να κάνω μάθημα χωρίς διακοπές το 41,1% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 11% λίγο, το 19,2% μέτρια, το 11% πολύ και το 17,8% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,53/5. Εν συνεχεία, 
αναφορικά με τη δήλωση Ε17 Οι ανάγκες της οικογένειας υποχώρησαν εξαιτίας της 
εκπαιδευτικής καθημερινότητας το  27,4% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 26% 
λίγο, το 17,8% μέτρια, το 16,4% πολύ και το 12,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος 
των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,60/5. Αναφορικά με τη δήλω-
ση Ε18 Το γεγονός ότι μη φοιτητές/τριες μπορεί να παρακολουθούν το μάθημα και να 
με κρίνουν με αγχώνει πολύ το 52,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 24,7% 
λίγο, το 12,3% μέτρια, το 9,6% πολύ και το 1,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 1,84/5. Όσον αφορά στη δήλωση Ε19 
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης νοιώθω ότι δεν υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικό-
τητάς μου το  30,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 26% λίγο, το 15,1% μέτρια, 
το 16,4% πολύ και ένα ακόμα 12,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσε-
ων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,55/5. Στη δήλωση Ε20 Νοιώθω άγχος στην 
προοπτική της δημοσίευσης του μαθήματος μου από τους/τις φοιτητές/τριες  το 37% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 24,7% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 11% πολύ και το 
9,6% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση 
ήταν 2,32/5. Τέλος, στη δήλωση Ε21 Με την τηλεκπαίδευση δεν έχω επαρκή χρόνο 
να τον αφιερώσω στην έρευνα το 13,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 17,8% 
λίγο, το 17,8% μέτρια, το 31,5% πολύ και το 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,25/5. 

Η τέταρτη υποκλίμακα (ΥΚΣΤ) (Cronbach’s alpha:0,943) αφορά σε Ζητήματα ψηφι-
ακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πα-
νεπιστημιακών στις δηλώσεις της συγκεκριμένης υποκλίμακας διακρίνουμε αρχικά 
ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,619/5. Όσον αφορά στις μεμονωμένες 
δηλώσεις, παρατηρούμε ότι στη δήλωση ΣΤ1 Η τηλεκπαίδευση έχει αλλάξει σημα-
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ντικά τη μαθησιακή διαδικασία το 5,5% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 19,2% 
λίγο, το 16,4% μέτρια, το 26% πολύ και το 32,9% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,62/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με 
τη δήλωση ΣΤ2 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν διευκολύνει την επίτευξη των μα-
θησιακών στόχων το 11% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 23,3% λίγο, το 17,8% 
μέτρια,  το 28,8% πολύ και το 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,22/5. Αναφορικά με τη δήλωση ΣΤ3 Οι φοιτητές/
τριες δεν συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα που πραγματοποιούνται από απόσταση 
το  8,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 28,8% 
πολύ και το 27,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμέ-
νη δήλωση ήταν 3,49/5. Όσον αφορά στη δήλωση ΣΤ4 Η δια ζώσης διδασκαλία δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί από την εξ αποστάσεως το 2,7% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 2,7% λίγο, το 9,6% μέτρια, το 19,2% πολύ και το 65,8% υπερβολικά, ενώ 
ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 4,42/5. Στη δήλω-
ση ΣΤ5 Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν συνδράμει στη δημιουργία του κατάλληλου 
κλίματος το  6,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 9,6% λίγο, το 21,9% μέτρια, 
το 17,8% πολύ και το 43,8% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,82/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση ΣΤ6 Δεν αισθάνομαι 
εξοικειωμένος/η με τα εξ αποστάσεως μαθήματα το 32,9% του δείγματος απάντησε 
καθόλου, το 32,9% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 9,6% πολύ και το 6,8% υπερβολικά, ενώ ο 
μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 2,25/5. 
Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση ΣΤ7 Όλα τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να 
διδαχθούν και εξ αποστάσεως το 4,1% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 6,8% 
λίγο, το 13,7% μέτρια,  το 32,9% πολύ και το 42,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος 
των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 4,03/5. Αναφορικά με τη δήλω-
ση ΣΤ8 Τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν διευκολύνουν την επίτευξη των εκπαιδευ-
τικών στόχων  το  6,8% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 20,5% λίγο, το 20,5% 
μέτρια, το 28,8% πολύ και το 23,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,41/5. Όσον αφορά στη δήλωση ΣΤ9 Αγχώνομαι 
πολύ προσπαθώντας να διατηρήσω σε μαθησιακή εγρήγορση τους/τις φοιτητές/τριες  
μου το 12,3% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 20,5% μέτρια, το 
30,1% πολύ και ένα ακόμα 19,2% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,26/5. Στη δήλωση ΣΤ10 Τα προσωπικά δεδομένα 
προστατεύονται επαρκώς στα διαδικτυακά μαθήματα το 12,3% του δείγματος απάντη-
σε καθόλου, το 17,8% λίγο, το 17,8% μέτρια, το 21,9% πολύ και το 30,1% υπερβολικά, 
ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,4/5. Ακο-
λούθως, στη δήλωση ΣΤ11 Η τηλεκπαίδευση αυξάνει την ευθύνη που νοιώθω έναντι 
των φοιτητών/τριών μου το 13,7% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 13,7% λίγο, 
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το 23,3% μέτρια, το 28,8% πολύ και το 20,5% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των 
απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,29/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με 
τη δήλωση ΣΤ12 Η εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών δεν 
είναι κατάλληλη το 12,3% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 8,2% λίγο, το 20,5% 
μέτρια,  το 28,8% πολύ και το 30,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση – παράγοντα ήταν 3,56/5. Αναφορικά με τη δήλωση 
ΣΤ13 Δεν γνωρίζω επαρκώς τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων μέσω τη-
λεκπαίδευσης το 34,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 21,9% λίγο, το 15,1% 
μέτρια, το 16,4% πολύ και το 12,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 2,51/5. Όσον αφορά στη δήλωση ΣΤ14 Δεν είναι 
εύκολο να συντηρήσεις το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας το  9,6% του δείγματος απάντησε καθόλου, 
το 15,1% λίγο, το 16,4% μέτρια, το 28,8% πολύ και το 30,1% υπερβολικά, ενώ ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,55/5. Στη δήλωση ΣΤ15 
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων εμποδίζεται από την εξ απο-
στάσεως διδασκαλία το 19,2% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 16,4% λίγο, το 
23,3% μέτρια, το 24,7% πολύ και το 16,4% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απα-
ντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,03/5. Εν συνεχεία, στη δήλωση ΣΤ16 
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πιο κουραστική για τον εκπαιδευτικό το 8,2% του 
δείγματος απάντησε καθόλου, το 12,3% λίγο, το 5,5% μέτρια, το 34,2% πολύ και το 
39,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλωση 
ήταν 3,85/5. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη δήλωση ΣΤ17 Με την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία νοιώθω ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω το  8,2% 
του δείγματος απάντησε καθόλου, το 13,7% λίγο, το 21,9% μέτρια, το 31,5% πολύ και 
το 24,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη δήλω-
ση ήταν 3,51/5. Αναφορικά με τη δήλωση ΣΤ18 Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
νοιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγχω πια την παιδαγωγική σχέση με τους/ τις φοιτητές/ 
τριές μου το 11% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 12,3% λίγο, το 19,2% μέτρια, 
το 32,9% πολύ και το 24,7% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στη 
συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,48/5. Τέλος, όσον αφορά στη δήλωση ΣΤ19 Με την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορώ να ελέγξω αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό 
κλίμα το 11% του δείγματος απάντησε καθόλου, το 8,2% λίγο, το 27,4% μέτρια, το 
30,1% πολύ και ένα ακόμα 23,3% υπερβολικά, ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων 
στη συγκεκριμένη δήλωση ήταν 3,47/5. 

Για να εξετάσουμε την επίδραση των ερωτήσεων συλλογής πληροφοριών, στο 
βαθμό συμφωνίας - ικανοποίησης που εξέφρασαν τα υποκείμενα, χρησιμοποιήσα-
με t-test για τις διωνυμικές μεταβλητές και έλεγχο ανάλυσης διασποράς (Anova) για 
τις μεταβλητές που λαμβάνουν περισσότερες από δύο τιμές. Όσον αφορά στις διω-
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νυμικές μεταβλητές η κατοχή θέση ευθύνης φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις 
των υποκειμένων  στην Κλίμακα Συναισθηματικής εξάντλησης  (df=34,262, p<0.05) 
με τα άτομα που κατέχουν θέσεις ευθύνης να εμφανίζουν ελαφρώς μικρότερο  
βαθμό συμφωνίας από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Ο έλεγχος Anova ως προς την ηλικία έδειξε για το ερωτηματολόγιο που αφορά στις 
Πηγές Επαγγελματικού Άγχους των πανεπιστημιακών ότι οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο) της Κλί-
μακας Γ (Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης) διαφέρουν στατι-
στικά σημαντικά αναλόγως της ηλικίας των υποκειμένων (df=2 p=<0.05) και συγκε-
κριμένα τα νεαρότερα σε ηλικία υποκείμενα – 31-40 ετών- εμφανίζουν υψηλότερο 
βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που κυμαίνονται ηλικιακά από 51 
έως 67 ετών. Αντίστοιχη εικόνα διακρίνουμε και για την Κλίμακα Ε (Ζητήματα ανασυ-
γκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών) με την ηλικία των υποκειμένων 
να διαφοροποιεί τις θέσεις τους (df=2, p<0.05). Πιο συγκεκριμένα, τα υποκείμενα 
της ηλικιακής ομάδας 31 έως 40 ετών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας 
από τους συναδέλφους τους που κυμαίνονται ηλικιακά από 31 έως 40, αλλά και από 
αυτούς που είναι μεγαλύτεροι των 51 ετών. Όσον αφορά στην κλίμακα ΣΤ - Ζητή-
ματα διδασκαλίας και μάθησης - (df=2, p<0.05) παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα της 
ηλικιακής ομάδας 31 έως 40 ετών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από 
τους συναδέλφους τους που ηλικιακά έχουν υπερβεί τα 51 έτη. Αναφορικά με το 
ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης η μεταβλητή της ηλικίας 
φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις των υποκειμένων στις κλίμακες Συναισθη-
ματικής Εξάντλησης (df=2, p<0.05) και Προσωπικής επίτευξης (df=2, p<0.05). Όσον 
αφορά στην πρώτη κλίμακα οι πανεπιστημιακοί έως 40 ετών εμφανίζουν υψηλό-
τερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους της ηλικιακής ομάδας από 
51 έως 67. Σχετικά με την δεύτερη κλίμακα, και εδώ τα νεότερα υποκείμενα εμφα-
νίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους πανεπιστημιακούς των ηλικιακών 
ομάδων 41 έως 50 και 51 έως 67.

Οι θέσεις των υποκειμένων στο ερωτηματολόγιο που αφορά στις Πηγές Επαγγελ-
ματικού Άγχους των πανεπιστημιακών φαίνεται να επηρεάζονται επίσης και από τα 
έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, 
όσον αφορά στην Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευ-
σης-(df=3, p<0.05), οι πανεπιστημιακοί με περισσότερα από 31 έτη προϋπηρεσίας 
παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους με 1 έως 
10 έτη προϋπηρεσίας. Αναφορικά με την Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτή-
των και ανάγκες επιμόρφωσης-(df=3, p<0.05) οι πανεπιστημιακοί με έτη προϋπη-
ρεσίας από 1 έως 10 εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από τους συνα-
δέλφους τους με προϋπηρεσία από 11 έως 20 έτη και από αυτούς με προϋπηρεσία 
μεγαλύτερη των 31 ετών. Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα Ε - Ζητήματα ανασυ-
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γκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών - (df=3, p<0.05) οι πεναπιστημι-
ακοί με προϋπηρεσία από 1 έως 10 έτη εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας 
από ότι οι συνάδελφοί τους με περισσότερα από 31 έτη προϋπηρεσίας. 

Σημαντικό ρόλο όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των υποκεί-
μενων στο σύνολο των κλιμάκων φαίνεται να διαδραματίζει η βαθμίδα των πανεπι-
στημιακών που συμμετείχαν στην έρευνα. Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο που 
αφορά στις Πηγές Επαγγελματικού Άγχους των πανεπιστημιακών, παρατηρούμε ότι 
στην Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης-(df=4, 
p<0.05), οι Επίκουροι και οι Αναπληρωτές καθηγητές εμφανίζουν υψηλότερο βαθ-
μό συμφωνίας από τους τους πρωτοβάθμιους καθηγητές. Αναφορικά με την Κλίμα-
κα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης-(df=4, p<0.05), οι 
Επίκουροι καθηγητές εμφανίζουν και εδώ υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους 
πρωτοβάθμιους καθηγητές, ενώ τέλος και στην κλίμακα Ε -Ζητήματα ανασυγκρότη-
σης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=4, p<0.01) παρατηρούμε επίσης ότι 
συμβασιούχοι διδάσκοντες και επίκουροι καθηγητές εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 
συμφωνίας από τους πρωτοβάθμιους καθηγητές. 

Τέλος, οι θέσεις των υποκειμένων στο ερωτηματολόγιο που αφορά στις Πηγές 
Επαγγελματικού Άγχους των πανεπιστημιακών φαίνεται να επηρεάζονται επίσης και 
από το επιστημονικό πεδίο των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκε-
κριμένα, όσον αφορά στην Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης-(df=3, p<0.05), οι Πανεπιστημιακοί που προέρχονται  από τις Τεχνο-
λογικές επιστήμες παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλ-
φους τους που προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας. 
Αναφορικά με την Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρ-
φωσης- (df=3, p<0.05) οι πανεπιστημιακοί των κοινωνικών επιστημών εμφανίζουν 
μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που προέχονται από 
τις ανθρωπιστικές και τις τεχνολογικές επιστήμες. Επίσης, όσον αφορά στην Κλί-
μακα Ε - Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών - (df=3, 
p<0.05) οι προερχόμενοι από τις κοινωνικές επιστήμες πανεπιστημιακοί εμφάνισαν 
υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από αυτούς που προέρχονται από τις θετικές επι-
στήμες.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
142

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

◗ Βασικά ευρήματα - συμπεράσματα έρευνας

Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τα βασικά ευρήματα της έρευνας οφείλουμε να 
σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της κλίμακας Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης και των υποκλιμάκων της το συνολικό αποτέλεσμα υπολογίζεται ως 
άθροισμα των τιμών για την κάθε κλίμακα. Υψηλές τιμές για τις κλίμακες Συναισθη-
ματικής Εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης δείχνουν υψηλό επίπεδο επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης, ενώ στην κλίμακα Προσωπικής Επίτευξης, αντίθετα, υψηλό 
επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης δείχνουν οι χαμηλές τιμές2.

Όσον αφορά στην κλίμακα Συναισθηματικής Εξάντλησης το άθροισμα των μέσων 
τιμών ανέρχεται λοιπόν στο 18,54, επομένως μπορούμε να κάνουμε λόγο για μέτριο 
επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης στο σύνολο του δείγματος (μέτριο επίπεδο 
επίπεδο= 17-26). Οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην κλίμακα Συναισθηματικής Εξάντλη-
σης εντοπίστηκαν στις δηλώσεις Α14: Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά (Μ.Ο: 
4,58/5), Α2: Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμης μέρας (Μ.Ο: 3,27/5) 
και Α1: Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη δουλειά μου (Μ.Ο: 2,79). 
Αντίστοιχα, στην κλίμακα Αποπροσωποίησης του Ερωτηματολογίου για το Σύνδρο-
μο Επαγγελματικής Εξουθένωσης το άθροισμα των μέσων τιμών ανέρχεται μό-
λις στο 5,67, αντιστοιχώντας σε χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης στο 
σύνολο του δείγματος (χαμηλό επίπεδο= <8). Στην εν λόγω κλίμακα λοιπόν (Απο-
προσωποίησης), οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην κλίμακα Αποπροσωποίησης εντοπί-
στηκαν στις δηλώσεις Α15: Δεν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιους 
από τους εκπαιδευόμενους (Μ.Ο: 0,73) και Α5: Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς 
από τους εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα (Μ.Ο: 0,86). Τέλος, όσον 
αφορά στην κλίμακα Προσωπικής Επίτευξης του Ερωτηματολογίου για το Σύνδρομο 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης το άθροισμα των μέσων τιμών ανέρχεται στο 17,31, 
αντιστοιχώντας σε υψηλό επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης στο σύνολο του 
δείγματος (υψηλό επίπεδο= <30). Οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην κλίμακα Προσω-
πικής Επίτευξης εντοπίστηκαν στις δηλώσεις Α17: Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω 
άνετη ατμόσφαιρα με τους εκπαιδευόμενους (Μ.Ο: 4,88), Α18: Αισθάνομαι τονωμένος 

2 Βλέπε, Malsach, Ch., Jackson, S., Leiter, M. (1997). The Maslach Burnout Inventory Manual. 
In: C. P. Zalaquett, R. J. Wood (Eds). Evaluating Stress: A Book of Resources. The Scarecrow 
Press. Μουζούρα, Ε. (2005). Πηγές και αντιμετώπιση επαγγελματικού -συναισθηματικού 
φόρτου εκπαιδευτικών: Σύνδεση ατομικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης. Διδακτορική 
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/η μετά από μια στενή συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους (Μ.Ο.: 4,64) και Α19: Έχω 
επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή (Μ.Ο: 4,59). 

Όσον αφορά στους παράγοντες και τις πηγές του Επαγγελματικού Άγχους (ΕΑ) των 
εκπαιδευτικών οι 34 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατανεμήθηκαν σε τέσσερις 
βασικές υποκλίμακες. Η πρώτη αφορά Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπε-
ριφορά των φοιτητών, η δεύτερη Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, η 
τρίτη Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου και η τέταρτη 
Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 
Στην πρώτη υποκλίμακα λοιπόν (ΥΚ1) που αφορά σε θέματα σχετικά με τη μάθηση 
και τη συμπεριφορά των φοιτητών, οι περιγραφόμενοι παράγοντες (ανυπακοή, αυθά-
δεια, τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, πειθαρχικά προβλήματα κ.ά.) έχουν έναν 
μέσο όρο  μεταξύ των πανεπιστημιακών της τάξεως του 2,625/5, καταδεικνύοντας 
τους συγκεκριμένους παράγοντες ως όχι και τόσο σημαντικές πηγές επαγγελματι-
κού άγχους. Οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην εν λόγω κλίμακα εμφανίστηκαν στις 
δηλώσεις Β6 -Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων εκ μέρους των φοιτητών – τρι-
ών- (Μ.Ο.: 3,03/5) και Β5 -Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο- (Μ.Ο.: 3/5). 

Η δεύτερη υποκλίμακα (ΥΚ2) αφορά σε Θέματα σχετικά οργανισμό του πανεπιστημί-
ου. Όσον αφορά στις απαντήσεις των πανεπιστημιακών στις δηλώσεις της δεύτε-
ρης υποκλίμακας (Προβλήματα υποδομής, Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων 
διδασκαλίας, Μεγάλος φόρτος εργασίας κ.α.) διακρίνουμε ότι ο μέσος όρος των 
απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλίμακας για το σύνολο του ερωτηματολογί-
ου είναι 3,411/5, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πανεπιστημιακών 
θεωρεί τους συγκεκριμένους παράγοντες ως σημαντικές πηγές επαγγελματικού 
άγχους. Οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην  εν λόγω κλίμακα εμφανίστηκαν στις δηλώ-
σεις Β19 -Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό- (Μ.Ο.: 3,92/5) 
και Β13 -Συνεχείς αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική- (Μ.Ο.: 3,81/5). Όσον αφορά 
στις απαντήσεις των υποκειμένων στις δηλώσεις της τρίτης υποκλίμακας για το 
πόσο μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης αποτελούν παράγοντες όπως ο ανε-
παρκής μισθός, οι συγκρούσεις με συναδέλφους κ.α. διακρίνουμε ότι ο μέσος όρος 
των απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλίμακας 3,235/5, καταδεικνύει ότι οριακά 
θεωρούν σημαντικούς τους εν λόγω παράγοντες επαγγελματικού άγχους. Οι υψη-
λότεροι μέσοι όροι στην εν λόγω κλίμακα εμφανίστηκαν στις δηλώσεις Β21 -Με-
γάλος φόρτος εργασίας- (Μ.Ο.: 4,01/5) και Β26 -Μεταφορά εργασίας στο σπίτι- (Μ.Ο.: 
3,82/5). Αναφορικά με την τέταρτη υποκατηγορία και το κύρος του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος στην κοινωνία είναι εμφανές ότι οι πανεπιστημιακοί θεωρούν τους 
παράγοντες της συγκεκριμένης υποκλίμακας (έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών, 
έλλειψη προοπτικών καριέρας, χαμηλή κοινωνική αναγνώριση κ.α.) όχι ιδιαίτερα ση-
μαντικές πηγές επαγγελματικού άγχους (2,99/5). Οι υψηλότεροι μέσοι όροι στην  εν 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
144

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

λόγω κλίμακα εμφανίστηκαν στις δηλώσεις Β18 - Ανεπαρκής μισθός (Μ.Ο.: 3,92/5) 
και Β14 -Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του πανεπιστημιακού καθηγητή- (Μ.Ο.: 3,30/5). 
Τέλος, στην Πέμπτη υποκατηγορία (Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων που 
προέκυψαν από την πανδημία) ο Μέσος Όρος των απαντήσεων (3,59/5)  καταδει-
κνύει ότι σημαντική μερίδα των πανεπιστημιακών θεωρεί τα θέματα που προέκυ-
ψαν από την πανδημία ως σημαντικούς παράγοντες επαγγελματικού άγχους. Οι 
υψηλότεροι μέσοι όροι στην εν λόγω κλίμακα εμφανίστηκαν στις δηλώσεις Β38 
- Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική (Μ.Ο.: 3,68/5) και 
Β37 -Αδυναμία διαχωρισμού μεταξύ ιδιωτικού και εργασιακού χρόνου- (Μ.Ο.: 3,60/5).

Αναφορικά με το πόσο η συνθήκη της πανδημίας επηρέασε τις εργασιακές συνθή-
κες των πανεπιστημιακών παρατηρούμε ότι όσον αφορά στα τεχνικά προβλήμα-
τα και στο κόστος της τηλεκπαίδευσης (κλίμακα Γ) τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν είχαν να κάνουν με τις ελλείψεις των φοιτητών  σε κατάλληλο 
εξοπλισμό (Γ8, Μ.Ο.:3,28/5), αλλά και με το οικονομικό κόστος της τηλεκπαίδευσης 
που ουσιαστικά το επωμίστηκαν οι ίδιοι (Γ14, Μ.Ο.:3,11/5). Όσον αφορά σε ζητήματα 
ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης (κλίμακα Δ) τα υποκείμενα δήλω-
σαν σε μεγάλο βαθμό ότι χρειάζονται άμεση και επικαιροποιημένη επιμόρφωση για 
τη ψυχολογική διαχείριση των φοιτητών τους (Δ10, Μ.Ο. 3,63/5), ενώ παράλληλα 
δηλώνουν ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από το Υπουργείο αναφορικά με την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Δ9, 
Μ.Ο.:3,4/5). Εξάλλου σχετικά με την εκπαιδευτική καθημερινότητα των πανεπιστη-
μιακών (κλίμακα Ε), το σύνολο σχεδόν των υποκειμένων δήλωσε ότι η επαγγελμα-
τική του ρουτίνα άλλαξε σε σημαντικό βαθμό λόγω της πανδημίας (Ε1 Μ.Ο.:4,11/5), 
καθώς, μεταξύ άλλων, εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες κατά τις πρωτόγνωρες 
αυτές συνθήκες (Ε2, Μ.Ο.: 4,45/5), ενώ η πανδημία φαίνεται να έχει μεταβάλλει 
τη φύση του επαγγέλματος του πανεπιστημιακού δασκάλου (Ε6, Μ.Ο.: 4/5). Τέλος 
όσον αφορά σε ζητήματα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, οι πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι πιστεύουν ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
την δια ζώσης διαδικασία (ΣΤ4, Μ.Ο.:4,42/5), καθώς δεν μπορούν όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα να διδαχθούν με τις μεθοδολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(ΣΤ7, Μ.Ο.:4,03/5), ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι 
πολύ πιο κουραστική από ότι η διδασκαλία εντός αμφιθεάτρων και αιθουσών διδα-
σκαλίας (ΣΤ16, Μ.Ο.: 3,85/5). 
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Εισαγωγή

Ο ιός Covid-19 δημιούργησε μια πανδημία η οποία, στην κυριολεξία, σάρωσε κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, η 
οποία μετασχηματίστηκε, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα πλέγμα 
κρίσεων, που με τη σειρά του σάρωσε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Βασικοί κοινωνικοί θεσμοί, οι κυρίαρχες οργανωτικές δομές κάθε 
κοινωνικού ιστού, άρχισαν σιγά σιγά να κλυδωνίζονται και μέσα στο πέρασμα του 
χρόνου να δείχνουν τις αδυναμίες συγκρότησής τους και σε πολλές περιπτώσεις να 
αρχίζουν να καταρρέουν. Η οικονομία, η υγεία, η εκπαίδευση, η πολιτική αποδιοργα-
νώθηκαν ακριβώς γιατί έπρεπε να «χειριστούν» μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η 
οποία όχι μόνον «κάλπαζε», αλλά από ότι η εμπειρία έδειξε, «χτυπούσε» εκεί ακρι-
βώς που «πονούσαν» οι θεσμικές αποτυπώσεις της κοινωνικής οργάνωσης, αλλά 
και οι άτυπες αποτυπώσεις της καθημερινότητας των κοινωνών. Οι κοινωνίες έχουν 
εκπαιδευτεί να λειτουργούν μέσα σε συνθήκες σχετικής ισορροπίας και να επεμ-
βαίνουν ρυθμιστικά, συνήθως, σε ήσσονος σημασίας ζητήματα που αναφύονται και 
που αφορούν περιορισμένους τομείς της κοινωνικής ζωής, σύμφωνα με συγκεκρι-
μένους ιδεολογικούς σχεδιασμούς και αντιδράσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
όμως, η επέλαση της πανδημίας δημιούργησε προβλήματα μείζονος σημασίας τα 
οποία ζητούσαν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Λύσεις, που έπρεπε να χει-
ριστούν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων, οι οποίες θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη 
πολλούς, διαφορετικούς αλλά και «επικίνδυνους» παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, 
κάθε κοινωνικός τομέας βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημικής επέλασης. Ρυθμί-
σεις, μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, έπρεπε να δρομολογηθούν γρήγορα χωρίς στις 
περισσότερες φορές να χρειαστεί να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην ήδη 
διαμορφωμένο κοινωνικό τοπίο. Και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα για την καθε-
στηκυία τάξη. Να προσαρμόσει γρήγορα και αποτελεσματικά για την ίδια, τις επιλο-
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γές της ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τον δρόμο της διατήρησης και της αναπα-
ραγωγής της. Φυσικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μένεις «πιστός» στις ιδεολογικές 
σου επιλογές όταν η κοινωνική καθημερινότητα πιέζει για βραχυπρόθεσμες λύσεις 
που απαιτούν καινοτόμες και πιο προστατευτικές λύσεις για το ενδιαφερόμενο κοι-
νωνικό σώμα. 

Δεν είναι μόνο η γενική αρχή της διαχείρισης της προστασίας της υγείας του κοινω-
νικού σώματος το συμβολικό αποτύπωμα από μια πανδημία. Σίγουρα, δεν θα υπήρξε 
παγκοσμίως ούτε μία συντεταγμένη κοινωνία που να μην ανταποκρίθηκε στην ανά-
γκη της προστασίας του πληθυσμού της μέσω της θέσπισης ειδικών προστατευτι-
κών μέτρων υλικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Βέβαια, αιχμή του δόρατος της προ-
στασίας αποτέλεσε η χρήση της μάσκας και ένα τεράστιο πλέγμα -διαφορετικό από 
χώρα σε χώρα - μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, ή με άλλα, πιο απλά λόγια, 
η περίφημη καραντίνα, ίσως το πιο ισχυρό μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης, το 
οποίο παρήγαγε, τελικά, και τα πιο επίπονα κοινωνικά αποτελέσματα στην κοινωνική 
και την προσωπική ζωή των κοινωνικών σχηματισμών γενικότερα, αλλά των κοινω-
νών ατομικά. Την ίδια στιγμή, ισχυροί, παραδοσιακά, κοινωνικοί θεσμοί καλούνται να 
ανταποκριθούν στις επιταγές της προστασίας της δημόσιας υγείας στο καινοφανές 
πλαίσιο που επιβάλει η κοινωνική αποστασιοποίηση, ενώ το βάρος του κοινωνικού 
κράτους πρόνοιας πέφτει ή θα έπρεπε να πέφτει στην υγεία και ειδικότερα στη δη-
μόσια υγεία, γιατί είναι η δημόσια υγεία αυτή που καλείται να προστατεύσει και να δι-
αφυλάξει τη ζωή της μαζικής κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, οι συντεταγμένες πολιτείες, 
οι διαχειριστές των κοινωνικών θεσμών ιεραρχούν το «κοινό καλό» και λαμβάνουν 
αποφάσεις ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτουν. Για παράδειγμα, μπορεί να 
θέτουν την υγεία στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους και στο βωμό της προ-
στασίας της ανθρώπινης ζωής «θυσιάζουν» τη λειτουργία των άλλων κοινωνικών 
θεσμών και επενδύουν στην «ενδυνάμωση» του δημοσίου συστήματος υγείας. Σε 
άλλες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις θέτουν ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη λει-
τουργία άλλων κοινωνικών θεσμών, όπως η οικονομία. Προτιμούν να εφαρμόζουν 
πιο χαλαρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί 
σε ένα πιο μεγάλο εύρος η οικονομία. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
συγκεκριμένων επιλογών αποτυπώνονται με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως σε 
υγειονομικούς δείκτες. Δεν θα σταθούμε εδώ σε μια κριτική των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά μας ενδιαφέρει, προφανώς, η επιρροή αυτών 
των πολιτικών στην κοινωνική ζωή, στη λειτουργία της κοινωνίας και στις ενδεχό-
μενες παρενέργειές τους. 

Για παράδειγμα, είναι αδύνατον να μην αναφερθούμε στο πόσο αύξησε η πανδημία, 
τουλάχιστον στην Ελλάδα, το επίπεδο παρακολούθησης της ζωής των πολιτών, το 
πόσο πολύ υπερισχύει η καταστολή έναντι της πρόληψης, το πόσο πολύ αναπτύ-
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χθηκε η κοινωνική δικτύωση, το πόσο πολύ καταφάνηκε η ταξική συγκρότηση της 
κοινωνίας, οι αδυναμίες της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, οι αδυναμίες του κρά-
τους πρόνοιας, οι αδυναμίες των ισχνών συστημάτων δημόσιας υγείας, οι ιδεολο-
γικές εμμονές των κυβερνώντων που οδηγούν σε σημεία πολιτικού και κοινωνικού 
αμοραλισμού, οι ισχνές επενδύσεις στα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης, αλλά και 
οι ιδεολογικές κοινωνικές εμμονές σε θεωρίες ανυπόστατες, κυρίως συνωμοσιολο-
γικές. Ακόμα και η επιστήμη, ξαφνικά έδειξε μία αξιοθαύμαστη εγρήγορση και επι-
δόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου όπου η βιολογία και η ιατρική απέκτησαν ή εν πάση 
περιπτώσει επιβεβαίωσαν την αξιοζήλευτη θέση τους στο πάνθεον των επιστημών. 
Όλη η ανθρωπότητα, παρακολουθεί με αγωνία και θαυμάζει τις προσπάθειες των 
επιστημών της υγείας να αποσοβήσουν τον κίνδυνο του θανάτου και να προφυλά-
ξουν ή να θεραπεύσουν από τον ιό που μαστίζει τις κοινωνίες. Και είναι σωστό φυσι-
κά να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στους γιατρούς και στους βιολόγους, αλλά την 
ίδια στιγμή αφήνουμε να περνούν κάτω από τα μάτια μας γεγονότα και δεδομένα 
που χρήζουν άλλης επιστημονικής προσέγγισης. Εύκολα ξεχάσαμε τον Πρώσο για-
τρό Rudolf Virchow, ο οποίος διαπίστωσε μελετώντας τη φυματίωση ότι η ιατρική 
είναι κοινωνική επιστήμη, αφού παρατήρησε ότι η νόσηση και η θνησιμότητα είχαν 
κοινωνικό πρόσημο και όπως πολύ σωστά είχε επισημάνει «η πολιτική είναι ιατρική 
μεγάλης κλίμακας»1. Την ίδια στιγμή που όλοι περιμέναμε το ιατρικό επίτευγμα, το 
κοινωνικό σώμα, οικειοθελώς ή μη, δέχεται να περιστείλει πολλά από τα κοινωνικά 
του δικαιώματα στο όνομα της προστασίας της υγείας. Και, ενδεχομένως, πολύ καλά 
κάνει. Αλλά, την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να μελετήσουν προσε-
κτικά το κοινωνικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της πανδημίας, το κοινω-
νικό της αποτύπωμα πάνω στο κοινωνικό σώμα, στους κοινωνικούς θεσμούς, στα 
κοινωνικά φαινόμενα, παλιά και νέα. Η υγεία και η ασθένεια έχουν κοινωνικό πρόση-
μο. Είναι η απόληξη αλλά και η αφετηρία της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, της κοι-
νωνικής ανισότητας, της κοινωνικής ετερότητας, της οικονομικής δραστηριότητας2. 

1 Pridan, D. (1964). Rudolf Virchow and social medicine in historical perspective. Medical 
History, 8(3), 274-278.

2 Spencer N. (2000). Poverty and Child Health, 2nd Ed. London: Radcliffe Medical Press. 
Wilkinson R, Marmot M, (eds) (2003). Social determinants of health: The solid facts, 2nd ed. 
Copenhagen: World Health Organization. Commission on Social Determinants of Health. 
Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of 
health. Geneva: World Health Organization. Allen J, Balfour R, Bell R, Marmot M. (2014). 
Social determinants of mental health. Int Rev Psychiatry, 26(4):392-407. DOI: http://dx.doi.
org/10.3109/09540261.2014.928270. Qiu, Y., Chen, X. & Shi, W. (2020). Impacts of social 
and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. 
J Popul Econ, 33, 1127–1172. https://doi.org/10.1007/s00148-020-00778-2. Abrams, E.M., 
Szefler, S.J. (2020). COVID-19 and the impact of social determinants of health. The Lancet, 
8, 659 – 661, On line publication, https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30234-4.  
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Ακόμα και σε περιόδους που φαίνεται να επικρατεί μια έστω και φαινομενική κοινω-
νική ισορροπία τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κοινωνών φαίνεται να επηρεάζουν 
την υγεία τους αρνητικά ή θετικά, ανάλογα με τη θέση τους στην πυραμίδα της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Στην περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία ο φόβος 
του θανάτου, η ανάγκη για επιβίωση, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η ανάγκη για 
συνέχιση της κοινωνικής ζωής, συμπλέκονται σε μια διελκυστίνδα όπου η μεγαλύ-
τερη και η υψηλότερα ιεραρχημένη ανάγκη τελικώς θα κυριαρχήσει. Ωστόσο, όποια 
και να είναι η έκβαση αυτής της «κοινωνικής συμπλοκής» είναι ξεκάθαρο ότι η παν-
δημία θα αφήσει το αποτύπωμά της. Πιθανόν να αλλάξουν σημαντικά οι κοινωνι-
κές σχέσεις, η οικονομική οργάνωση, δομικά ή λειτουργικά στοιχεία των κοινωνικών 
θεσμών όπως η εκπαίδευση, το πολιτικό σύστημα, οι θρησκευτικοί θεσμοί κ.ά. Εν-
δεχομένως να εμφανιστούν, αλλά και να παγιωθούν νέες μορφές διακινδύνευσης, 
νέες μορφές επιτήρησης, νέες πολιτικές δομές και ιδεολογίες, νέες εκπαιδευτικές 
πρακτικές, νέες μορφές εργασίας, ψυχολογικά προβλήματα3, εγκληματικότητα κ.ά. 
Για κάθε κοινωνικό επιστήμονα όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν πεδία σημαντικού 
ερευνητικού και θεωρητικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για «κοινωνικά γεγονότα», 
για να δανειστούμε την ορολογία του E. Durkheim, τα οποία «αξίζουν» το επιστημο-
νικό ενδιαφέρον των ειδικών επιστημόνων. Πρόκειται για εκφάνσεις της κοινωνικής 
ζωής που θα πρέπει να μελετηθούν, όχι γιατί είναι πρωτόγνωρες, δεν είναι ζήτημα 
αναζήτησης της πρωτοτυπίας, αλλά γιατί χαρακτηρίζουν και κατά πάσα πιθανότητα 
θα χαρακτηρίσουν την κοινωνική συγκρότηση για αρκετά χρόνια, ίσως και για πάρα 
πολλά χρόνια. Είναι επιστημονικό χρέος, είναι αδήριτη κοινωνική ανάγκη να «διαβά-
σουμε» με την επιστημονική μας ματιά όλες αυτές τις κοινωνικές αλλαγές και να 
προσφέρουμε δεδομένα, ερμηνείες, προτάσεις. 

Ίσως να είναι πρώιμη μια πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κοινωνι-
κό ιστό, αλλά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όταν επιβάλλονται κάθετες διαιρέσεις 
στην οικονομική, στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή, αυτό που συνήθως ακολου-
θεί είναι μια όξυνση της κάθε έκφρασης των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι η χρονική 
περίοδος που οι υφιστάμενες ισορροπίες κλονίζονται, νέες πρακτικές εισάγονται σε 
κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής, με σκοπό τη διαχείριση της πανδημίας, και μέσα 
σε ένα σαρωτικό κύμα μικρής ή μεγάλης εμβέλειας ρυθμίσεων και αλλαγών με τη 
μορφή της έκτακτης ανάγκης και με τη δικαιολογητική βάση της προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού, απορυθμίζεται τελικά και ανασυγκροτείται -με διαφορετικό 
τρόπο (;)- ένα μεγάλο εύρος της υφιστάμενης κοινωνικής οργάνωσης4. Όλοι γνωρί-

3 Hawryluck, L., et al., (2004). SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, 
Canada. Emerging infectious diseases, 10(7): p. 1206-1212.

4 Κυρίδης, Α. (2016). Η κοινωνική ευπάθεια και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Ένα νέο 
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ζουμε ότι σε περιόδους κρίσεων αναδύονται δύο βασικές ευκαιρίες: η ευκαιρία της 
ανατροπής και η ευκαιρία της εμπέδωσης. Αν θεωρήσουμε λοιπόν, ότι υπό κανονι-
κές συνθήκες υφίσταται ένα «κανονιστικό πλαίσιο» που διέπει την οργάνωση και τη 
λειτουργία κάθε κοινωνικού σχηματισμού, τότε η κάθε κρίση δημιουργεί μια ευκαι-
ρία είτε να ενδυναμωθεί μέσα από την υιοθέτηση νέων πρακτικών εμπέδωσης του 
υπάρχοντος συστήματος (βλ. ιδεολογικοί μηχανισμοί, νομοθετήσεις, μονιμοποίηση 
και νομιμοποίηση έκτακτων πρακτικών κ.λπ), είτε να ανατραπεί5. Η ανατροπή έρχε-
ται ως «φυσική επιλογή» όταν το κοινωνικό σώμα διαπιστώνει ότι η υπάρχουσα κοι-
νωνική οργάνωση, το υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί 
επαρκώς την κρίση. Καλείται τότε να αλλάξει. Να υιοθετήσει ήσσονος ή μείζονος 
σημασίας ρυθμίσεις προς όφελος του «γενικού καλού». Μπορεί, για παράδειγμα, να 
μεταβάλλει ή να καταργήσει κοινωνικά ή εργασιακά κεκτημένα, να μεταρρυθμίσει 
το εκπαιδευτικό σύστημα, να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγείας, να προβεί σε ανα-
διανομή του πλούτου, να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει το κράτος πρόνοιας κ.λπ.6 Η 
κατεύθυνση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, όπως προαναφέραμε, εξαρτάται από 
την τρέχουσα κοινωνική δυναμική, την υφιστάμενη κοινωνική συνοχή, τα δομικά 
χαρακτηριστικά της οικονομίας, την ισχύ των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, 
τις διεθνείς εξαρτήσεις, αλλά και από ένα πλήθος παραγόντων που ο κάθε ένας 
από αυτούς έχει έναν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Πρόκειται για μια δοκι-
μασία της συμβολικής δύναμης των, κάθε είδους, elites που έχουν σχηματιστεί και 
«κυβερνούν» τους κοινωνικούς σχηματισμούς, τοπικούς και παγκόσμιους. Την ίδια 
στιγμή μια «μάχη» ένας «πόλεμος» κοινωνικών δυνάμεων ξεσπάει με στόχο την 
επικράτηση, εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία της κρίσης. Η παγκόσμια κοινωνική 
ιστορία έχει δείξει ότι οι κρίσεις έχουν αποτελέσει τον μοχλό, την κινητήρια δύναμη 
της κοινωνικής κίνησης, της κοινωνικής προσαρμογής, της κοινωνικής αλλαγής7. 

αστικό ιδεολόγημα για λαϊκή κατανάλωση (σσ. 131 – 149). Στο Ε. Καλεράντε, Ι. Βαμβακίδου & 
Α. Σολάκη, (επιμ.) Από τη Ρόζα Λούξεμπούργκ στο τερατώδες είδωλο της Ευρώπης. Τρίκαλα: 
Επέκεινα

5 Healy, K. (1998). Social Change: Mechanisms and Metaphors. https://www.princeton.
edu/~sociolog/pdf/change4.pdf. Saavedra, J. (2020). Educational Challenges and 
Opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. World Bank.

6 Kotroyannos, D., Lavdas, K.A., Papadakis, N., Kyridis, A., Theodirikakos, P., Tzagkarakis, S.I. 
& Drakaki, M. (2015). An Individuality in Parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the 
Welfare State in Crisis: On the Case of Neets, In Greece, Within the European Context.  
Studies in Social Sciences and Humanities, 3(5), 268 - 279.

7 Matsaganis M. (2011). The welfare state and the crisis: the case of Greece. Journal of 
European Social Policy, 21(5), 501-512. Prasad N. and Gerecke M. (2010). Social Security 
Spending in Times of Crisis. Global Social Policy, 10(2), 218-247. Sandel, M. (1996). 
Democracy’s Discontent. Cambridge, MA: Harvard University Press. Squires, P. (1990). Anti-
Social Policy: Welfare, Ideology and the Disciplinary State. London: Harvester/Wheatsheaf. 
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Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πανδημική κρίση ήρθε αμέσως μετά από την 
οικονομική κρίση που έπληξε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις περισσότερες χώρες 
στον κόσμο, αφήνοντας ξεκάθαρα αποτυπώματα, τα οποία εκτός από την οικονομία, 
έπληξαν σχεδόν όλους τους κοινωνικούς τομείς. Σήμερα, στην αποδρομή της οικο-
νομικής κρίσης και των μνημονίων, κι ενώ το κοινωνικό κράτος πλήττεται πανταχό-
θεν, έρχεται η πανδημική κρίση, η οποία βρίσκει τους κοινωνικούς θεσμούς και τους 
μηχανισμούς προστασίας πανταχόθεν ευάλωτους. Για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο, 
ότι το ελληνικό σύστημα δημόσιας υγείας βρέθηκε με σημαντικές ελλείψεις και 
προβλήματα οργάνωσης, την ίδια στιγμή που τα δημόσια συστήματα υγείας και σε 
πολλές άλλες ευρωπαϊκές με τεράστιες δυσκολίες κατάφερναν να διαχειριστούν 
την πανδημία. Η εκπαίδευση, με σημαντικά προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής 
στην Ελλάδα, έπρεπε να προσαρμοστεί με ταχύτατους ρυθμούς στις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες εν μέσω πανδημίας. Και σε αυτήν την περίπτωση φάνηκαν σημαντικές 
αδυναμίες, τις οποίες κλήθηκαν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και όχι 
η οργανωτική δομή του υπουργείου. Η οικονομία, γεμάτη από προβλήματα του πα-
ρελθόντος, δέχτηκε και πάλι ένα γερό πλήγμα που εκτόξευσε τα χρέη, την φτώχεια, 
την ανεργία. Η τέχνη και τα γράμματα μπήκαν στην «ουρά», «ποιος ασχολείται σή-
μερα με τέτοια πράγματα, όταν κινδυνεύουν ζωές»; Και μεταξύ όλων αυτών είναι ξε-
κάθαρο ότι η πανδημία χτύπησε, όπως κάθε κρίση χτυπάει τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Είναι τα τμήματα αυτά της κοινωνίας που ζουν σε οριακά επίπεδα και πρώτα 
αυτά είναι που θα γίνουν αποδέκτες κάθε μορφής κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, 
υγειονομικής, περιβαλλοντικής. Είναι τα τμήματα της κοινωνίας που κάθε έκτακτο 
δυσάρεστο γεγονός, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους, οδηγώντας τα 
συνήθως σε ακραίες καταστάσεις επιβίωσης8.

Tarrow, S. (1994). Power in Movement. Cambridge: Cambridge University Press. Κυρίδης, Α. 
(2020). Ο φοιτητικός πληθυσμός ως εργατικό δυναμικό ευκαιρίας. Χαρακτηριστικά, προβλήματα 
και διαστάσεις της φοιτητικής εργασίας. Αθήνα: ΙΝΕ - ΓΣΕΕ. Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α.,& 
Φωτόπουλος, Ν. (επιμ.). (2016). Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες 
διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση. Αθήνα: Γ. Σιδέρης. 
Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α., Κουτούζης, Μ. & Παπαργύρης, Α. (2018). Οι νέοι στις εκβολές 
της κρίσης. Κρίση, νεανική ανεργία και Neets (Young People not in Education, Employment 
or Training) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μια κριτική προσέγγιση (σ.σ. 153 – 200). Στο Σ. 
Χιωτάκης και Ν. Παπαδάκης (επιμ). Πολιτική Επιστήμη. Σύγχρονες τάσεις και διακυβεύματα. 
Αθήνα: Ι. Σιδέρης. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Petrucijová, J., Zaleskiene, I., Zagkos, C., Ene, 
C. & Papoutzis, L. (2012). Social responsibility versus social vulnerability: Students propose 
ways to face the economic crisis - The case of Greece, the Czech Republic and Lithuania, 
in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Creating Communities: Local, National and Global.  
London: CiCe, pp. 286 – 307. 

8 Kovacevic, M. and Jahic, A. (2020). COVID-19 and human development. http://hdr.undp.
org/sites/default/ les/covid-19_and_human_development.pdf. Laborde, D., Martin W. and 
Vos, R. (2020). Poverty and food insecurity could grow dramatically as   COVID-19 spreads.     
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Μετά από ένα χρόνο επέλασης της πανδημίας, μετά από μια ποικιλία μέτρων κοινω-
νικής προστασίας και αυτοπροστασίας, μετά από ατομικές και κοινωνικές τραυματι-
κές εμπειρίες, μετά από δοκιμές επί δοκιμών εφαρμογής μέτρων, μπορούμε πλέον 
να δούμε με μια πιο συνολική ματιά το πώς λειτούργησε το εκπαιδευτικό σύστημα 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πανδημίας. Και στο πλαίσιο αυτό θα επικεντρω-
θούμε στις συνθήκες προσαρμογής και εργασίας των εκπαιδευτικών της δημόσιας 
ελληνικής εκπαίδευσης, πού κλήθηκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμο-
γής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας να προσαρμόσουν τη δουλειά 
τους σε ένα άγνωστο για αυτούς, μέχρι εκείνη την στιγμή, εργασιακό πλαίσιο χρη-
σιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία, λογικά, ούτε γνώρι-
ζαν και ούτε είχαν κάποιον βαθμό εξοικείωσης. Την ίδια στιγμή, έπρεπε μαζί με την 
εργασία τους να ρυθμίσουν ξανά την οικογενειακή τους ζωή, την καθημερινότητά 
τους και να αυτό-ρυθμίσουν μια διαδικασία μάθησης, η οποία θα τους επέτρεπε να 
ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα στο νέο εργασιακό περιβάλλον που επέ-
βαλε η καλπάζουσα πανδημία. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που προσάρμοσαν την εργασία τους στις νέες συνθήκες. 
Πλήθος κατηγοριών εργαζομένων βρέθηκαν μπροστά σε τεράστιες αλλαγές και 
προκλήσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Ωστόσο, είναι 
χρέος κάθε επιστήμονα να σταθεί κριτικά έναντι όλων αυτών των αλλαγών, μέσα 
από τη δική του επιστημολογική σκοπιά, να ερευνήσει συστηματικά το πεδίο του και 
να προσφέρει τελικά στη δική του, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα 
δεδομένα, σκέψεις, κρίσεις, αναλύσεις που οριοθετούν και επεξεργάζονται τις όψεις 
της πανδημίας που εμπίπτουν στο επιστημονικό τους πεδίο. Δίκαια, το ενδιαφέρον 
και τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει στις επιστήμες της υγείας, αφού αυτές 
είναι που θα «σώσουν» την ανθρωπότητα, αλλά την ίδια στιγμή οι μεταλλάξεις που 
έχει δρομολογήσει η πανδημία στον κοινωνικό ιστό δεν αφήνουν περιθώρια «αδι-
αφορίας».

https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-
19-spreads Nguyen, M., Yoshida, N., Wu, H. and Narayan, A. (2020). Pro les of the new poor 
due to the COVID-19 pandemic. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/Pro-
les-of-the-new-poor-due-to-the-COVID-19-pandemic . Valensisi, G. (2020). COVID-19 and 
global poverty: Are LDCs being left behind?  UNU-WIDER.  https://www.wider.unu.edu/
publication/covid-19-and-global-povert . Papadakis, D., Drakaki, M., Kyridis, A., Papargyris, 
A. (2017). Between a frightening Present and a disjoined Future. Recession and social 
vulnerability in the case of Greek Neets: Sociodemographics, facets of the Crisis’ Impact and 
the revival of the intergenerational transmission of poverty. Advances in Social Sciences 
Research Journal, 4(18), 8-20. DoI: 10.14738/assrj.418.3688
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◗ Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί 
μέσα στον κυκλώνα της πανδημίας

Η λειτουργία της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας προφανώς και δεν 
άφησε αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα, πολλές φορές σε αντίθεση με κυ-
βερνήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέ-
ρον. Η αλήθεια, είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα, οι μαθήτριες και οι μαθητές 
και ο εκπαιδευτικός κόσμος έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες οι οποίες αφορούσαν 
τόσο τον χώρο της εκπαίδευσης όσο και το στενότερο κοινωνικό τους πεδίο. Κλή-
θηκαν να μεταβούν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα διαφορετικό και συνήθως εντελώς 
άγνωστο εκπαιδευτικό πλαίσιο, να ξαναλειτουργήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
υπό νέους όρους και συνθήκες, να συνδιαλλαγούν με τον κίνδυνο του ιού εντός 
και εκτός του χώρου της εργασίας και να προσφέρουν τελικά το έργο τους με όση 
αποτελεσματικότητα οι συνθήκες επέτρεπαν.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι αναδύεται ένα σημαντικό πλαίσιο συζήτησης, το 
οποίο θα έπρεπε να διατρέχει το όλο πλαίσιο της λειτουργίας της εκπαίδευσης σε 
περιόδους κρίσης και ειδικότερα σε περιόδους κρίσεως που εμφανίζονται ως εξω-
γενείς σε σχέση με την εκπαίδευση αυτή καθαυτή, υπό την έννοια ότι δεν προ-
κύπτει από δομικές ή λειτουργικές αστοχίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Και η 
πανδημία, είναι ξεκάθαρο, ότι αποτελεί μια κρίση τέτοιου είδους. Είναι εξωτερική 
του εκπαιδευτικού συστήματος, αφορά το αγαθό της δημόσιας υγείας, αφορά ένα 
φαινόμενο το οποίο η επιστημονική κοινότητα δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί 
αποτελεσματικά, έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για την ίδια τη ζωή, οι συνέ-
πειές του επηρεάζουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτή-
των και, τελικά, αποτελεί παράγοντα απορρύθμισης ή και αναστολής της ομαλής 
κοινωνικής ροής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση είναι ένα από τα πρώτα 
πεδία κοινωνικής δραστηριότητας που επηρεάστηκαν από την πανδημία. Εκπαιδευ-
τικά συστήματα διέκοψαν τη λειτουργία τους για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήμα-
τα, χρειάστηκε να υιοθετήσουν με ταχύτατο και αρκετές φορές με αλλοπρόσαλλο 
τρόπο μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να αναπροσαρμόσουν τη δια ζώσης 
εκπαίδευση και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και επιλογές στις 
διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Πώς θα μπορούσε να ανταποκρίνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι σε μια 
εξωγενή του συστήματος κρίση, η οποία διαπερνά κάθε έκφανση της κοινωνικής 
ζωής και η οποία απειλεί την υγεία και την ίδια τη ζωή του πληθυσμού; Η απάντηση 
είναι εύκολη και απλή, κατά την άποψή μας: Να συνεχίζει τη λειτουργία του, προ-
σαρμοσμένο στις υφιστάμενες συνθήκες. Και το επίπεδο της προσαρμογής, αφορά 
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πρωτίστως το επίπεδο της προστασίας της δημόσιας υγείας, την προστασία όλων 
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη λειτουργία της εκπαίδευ-
σης. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ναι, καλείται 
να συνεχίσει τη λειτουργία της. Κατά την άποψή μας αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. 
Πρέπει, λοιπόν να βρει τις «τεχνικές προδιαγραφές» για τη συνέχιση του έργου 
της, να τις δοκιμάσει, να τις πιστοποιήσει και να προχωρήσει. Πρέπει, ταυτόχρονα, 
να προετοιμάσει αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς 
και το ευρύτερο κοινωνικό σώμα ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να περάσουν σε ένα 
διαφορετικό εκπαιδευτικό μοντέλο, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές προδιαγραφές, 
σε διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

Μπορεί, όμως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα να συνεχίσει τη λειτουργία του «χωρίς 
να τρέχει τίποτα»; Όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, και οι προσαρμογές στις οποίες οδη-
γήθηκαν εκπαιδευτικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο έδειξαν, μέσα από το 
φάσμα υιοθέτησης διαφορετικών και πολλαπλών πρακτικών, ότι είναι η προσαρ-
μογή η πρώτιστη και η βασική επιλογή για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουρ-
γίας. Τα βασικά ερωτήματα, που πλέον αναφύονται, είναι σε ποιο επίπεδο μπορεί να 
φτάσουν οι έκτακτες προσαρμογές; Ποιες πτυχές ενός εκπαιδευτικού συστήματος 
μπορούν να περιλαμβάνουν; Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι διαστάσεις του εκ-
παιδευτικού συστήματος που μπορούν να προσαρμοστούν; Πόσο αποτελεσματικές 
μπορούν να είναι οι συγκεκριμένες προσαρμογές; Που θα πρέπει να επικεντρώνο-
νται; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν θα μας απασχολήσουν αναλυ-
τικά στην έρευνά μας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση ότι υπήρξαν 
παραδείγματα, μεταξύ των οποίων και η ελληνική περίπτωση όπου παρά τις όποιες 
προσαρμογές στον τρόπο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (βλ. τηλεκπαί-
δευση) ελάχιστες προσαρμογές έγιναν στην διδακτέα ύλη, στη διαρρύθμιση των 
σχολικών χώρων, στην υιοθέτηση πιο ισχυρών μέτρων προστασίας κ.λπ. Αντιθέ-
τως, μάλιστα, την ώρα που η ελληνική εκπαίδευση βρισκόταν και βρίσκεται στο 
επίκεντρο της επιδημιολογικής έρευνας η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς πρόσφο-
ρο έδαφος να νομοθετεί επί άσχετων ζητημάτων που αφορούν στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, αφήνοντας εκκρεμή ζητήματα 
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με την επέλαση της 
πανδημίας. Φαίνεται, ότι έλλειπαν κάποιες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν 
και μάλιστα επειγόντως.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου 2020, το 94% των μαθητών παγκοσμίως επλήγησαν από 
την πανδημία, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 1,58 δισεκατομμύρια παιδιά και νέους, 
από την προσχολική έως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε 200 χώρες. Τα προβλή-
ματα που προκλήθηκαν από τον COVID-19 στην καθημερινή ζωή, μεταξύ άλλων 
σημαίνουν ότι έως και 40 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει τη 
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φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση. Έχασαν έτσι ένα πλούσιο εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον, ευκαιρίες μάθησης, κοινωνική αλληλεπίδραση και σε ορισμένες 
περιπτώσεις επαρκή διατροφή. Αυτό είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξή τους, ιδίως εκείνα τα παιδιά από φτωχές και μειονεκτούσες 
οικογένειες9. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η προσχολική εκπαίδευση 
για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία των παιδιών. Στην Ελλάδα, ο COVID-19 επη-
ρέασε την σχολική ζωή 152.462 παιδιών προσχολικής ηλικίας, 649.246 μαθητών/
τριών Δημοτικού σχολείου, 323.634 μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου, και 344.163 
μαθητών και μαθητριών Λυκείων.

Θα πρέπει, πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός των μαθητών και των 
μαθητριών δεν είναι κοινωνικά αδιαφοροποίητος. Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από 
διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Στο σχολείο, τα παιδιά αυτά βρίσκουν ένα περιβάλλον όπου μπορούν να 
αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που το οικογενειακό πολιτισμικό περιβάλλον 
τους δεν είναι σε θέση να τους παράσχει. Παρά τις εκπαιδευτικές ανισότητες10, το 
σχολικό περιβάλλον είναι ένα φυσικό περιβάλλον για τα παιδιά και η σχολική φοί-
τηση είναι πολύ σημαντική για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών11. Ωστόσο, η 
προσωρινή διακοπή της σχολικής φοίτησης είναι πολύ πιθανόν να αναστείλει, εκτός 

9 United Nations (2020). Education during COVID-19 and beyond. Policy Brief https://www.
un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_
brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

10 Κυρίδης, A. (1997). Εκπαιδευτική ανισότητα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Κουτούζης, Μ., Κυρίδης, 
Α., Μαλούτας, Θ. Παπαδάκης, Ν. & Συρίγος, Γ. (2012). Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 
Συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων της Ομάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας. 
Working Papers, 26, Αθήνα: ΕΚΚΕ. http://www2.ekke.gr/publications/wp/wp26.pdf. Kyridis, 
A., Tsakiridou, H., Zagkos, Ch., Koutouzis, M. & Tziamtzi, Ch. (2011). Educational inequalities and 
school dropout in Greece. A regional issue. International Journal of Education, 3(2), 1- 15. http://
dx.doi.org/10.5296/ije.v3i2.855. Κυρίδης, Α. (1997). Η ελληνική εκπαιδευτική ανισότητα και η 
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο (1955-1985). Αθήνα: Gutenberg

11 Fuchs-Schündeln, N, Kuhn, M. and Tertilt, M. (2020). The Short-Run Macro Implications 
of School and Child-Care Closures. CEPR Discussion Paper 14882. LesEchos (2020). 
Coronavirus: “Entre 5 et 8 % des élèves” sans continuité pédagogique depuis la fermeture 
des écoles, https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-5-et-8-des-
eleves-sans-continuite-pedagogique-depuis-la-fermeture-des-ecoles-1190583. Hattie, 
J. (2020), Visible Learning Effect Sizes When Schools Are Closed: What Matters and 
What Does Not, https://opsoa.org/application/files/2215/8689/0389/Infuences-during-
Corona-JH-article.pdf. Gouëdard, P., Pont, B. and Viennet, R. (2020). Education responses 
to COVID-19: shaping an implementation strategy, OECD Education Working Papers, No. 224, 
https://doi.org/10.1787/8e95f977-en. Azevedo, J.P. et al., (2020). Simulating the Potential 
Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A Set of Global 
Estimates. Policy Research working paper no. 9284, Washington, DC: World Bank.
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από προσωρινά, και σε πιο σταθερή βάση τις ευεργετικές επιδράσεις της σχολικής 
λειτουργίας στα παιδιά και να οδηγήσει, αυτά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες στην εγκατάλειψη του σχολείου12. Το παρακάτω προβλεπτικό μοντέλο πα-
ρουσιάζει τις συγκεκριμένες πιθανότητες:      

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 1.
Τρία πιθανά σενάρια για την μετά COVID-19 εκπαίδευση σε σχέση με την 
εγκατάλειψη του σχολείου
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Source:
https://blogs.worldbank.org/education/we-should-avoid-flattening-curve-education-possible-
scenarios-learning-loss-during-school  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου προσπάθησαν, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους -κυρίως στο μέτρο που η υλικοτεχνική του υπο-
δομή το επέτρεπε- να συνεχίσουν με άλλους τρόπους την παροχή εκπαίδευσης. 
Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τεχνικά μέσα στα οποία θα μπορούσαν 
να έχουν πρόσβαση τα παιδιά, υιοθετώντας το ανάλογο εκπαιδευτικό μοντέλο. Για 

12 Department for Education, UK (2020). Guidance: Supporting vulnerable children and young 
people during the coronavirus (COVID-19) outbreak - actions for educational providers 
and other partners, https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-
guidance-on-vulnerable-children-and-young-people/coronavirus-covid-19-guidance-on-
vulnerable-children-and-young-people 
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παράδειγμα, η έρευνα της UNESCO- UNICEF έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκαν τέσσε-
ρα, κύρια, εκπαιδευτικά πλαίσια – μέσα: η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η εξ αποστά-
σεως online εκπαιδευτική διαδικασία και η παραδοσιακή μέθοδος (paper - based 
learning). Σχετική έρευνα έδειξε ότι στις επιλογές των κυβερνήσεων κυριάρχησε η 
εξ αποστάσεως online εκπαίδευση, ακολούθησε η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και 
τελευταία η παραδοσιακή μέθοδος (βλ. Διάγραμμα 2).    

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 2.
Επιλογές τύπου εκπαίδευσης ανά ήπειρο κατά το κλείσιμο των σχολείων 
στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 (ποσοστά)
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Source:
UNESCO-UNICEF-World Bank joint database, May–June 2020, http://tcg.uis.unesco.org/survey-
education-covid-school-closures.

Δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι: «Υπάρχουν σημαντικές κοινω-
νικοοικονομικές ανισότητες στην πρόσβαση των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία 
στο σπίτι. Οι μαθητές ανώτερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης διαθέτουν σημα-
ντικά περισσότερες πιθανότητες να έχουν ένα λάπτοπ ή έναν υπολογιστή στο σπίτι 
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από εκείνους που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Για 
παράδειγμα, δεδομένα από το Teacher Tapp – μια εφαρμογή που κάνει καθημερινές 
ερωτήσεις σε περισσότερα από 6.000 εκπαιδευτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου – δεί-
χνουν ότι στο τέλος της πρώτης εβδομάδας αποκλεισμού μετά το COVID19, περίπου 
το 10% των μαθητών δεν είχαν πρόσβαση ούτε σε συσκευή ούτε στο διαδίκτυο. Στην 
Αμερική, σύμφωνα με μια ανάλυση του 2019 από το Associated Press, το ποσοστό των 
μαθητών που δεν διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι και εκείνων που δεν έχουν ευρυζω-
νική πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι 17 % και 18 %, αντίστοιχα. Μια έρευνα των ΗΠΑ που 
διεξήχθη από το Ερευνητικό Κέντρο Pew επίσης δείχνει ότι υπάρχουν εντυπωσιακές 
διαφορές στην πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο στο σπίτι μεταξύ οικογενειών με 
υψηλό εισόδημα. Τα στοιχεία της Eurostat από το 2019 δείχνουν ότι και στην Ευρώπη 
υπάρχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική ανισότητα… Η πρόσβαση σε ευρυζωνική σύν-
δεση στο διαδίκτυο ποικίλλει σημαντικά από το εισόδημα των νοικοκυριών σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα πλουσιότερα νοικοκυριά είναι σταθερά πιο πιθανό να έχουν 
ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο από ό,τι τα φτωχότερα νοικοκυριά. Ενώ το μέσο 
ποσοστό νοικοκυριών της ΕΕ με ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο στο χαμηλότε-
ρο επίπεδο εισοδήματος είναι περίπου 74%, το αντίστοιχο ποσοστό για τα νοικοκυριά 
στο υψηλότερο εισόδημα είναι περίπου 97%. Επιπλέον, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 
ότι η διακύμανση μεταξύ των χωρών είναι πολύ μεγαλύτερη στο κάτω τεταρτημόριο 
από ότι στο πάνω τεταρτημόριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδε-
ση στο διαδίκτυο στο χαμηλότερο επίπεδο εισοδήματος κυμαίνεται μεταξύ λιγότερο 
από 40% στη Βουλγαρία και άνω του 90% στην Ολλανδία»13. Τα παραπάνω δεδομένα 
παρουσιάζουν τις διαστάσεις των ψηφιακών ανισοτήτων εντός ενός υπερεθνικού 
οργανισμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλη-
μα δεν βρίσκεται στο που συσσωρεύεται τοπικά ο πλούτος και η τεχνολογία, αλλά 
ο τρόπος που συσσωρεύεται, με άλλα λόγια η κατανομή τους στις πληθυσμιακές 
ομάδες. Η συσσώρευση και η κατανομή του πλούτου είναι δύο βασικοί παράγοντες 
που, παραδοσιακά, έχουν αναδειχτεί ως σημαντικοί για τις κοινωνικές ανισότητες, 
την κοινωνική αναπαραγωγή, τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τα άνισα εκπαιδευτι-
κά αποτελέσματα14.   

13 Di Pietro, G., Biagi, F., Costa P., Karpiński Z., Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 
on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. 
Technical Report, European Commission, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
bitstream/JRC121071/jrc121071.pdf 

14 Κυρίδης, Α., Θάνος, Θ., Καμαριανός, Γ., Φωτόπουλος, Ν. (2017). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές. Αθήνα: Gutenberg.
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◗ Η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Την 1η Απριλίου 2020 έκλεισαν τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα σε 185 χώρες επηρεάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 1.5 δισεκατομμύριο μαθητές/
σπουδαστές, το οποίο αποτελεί το 89,4% των συνολικά εμπλεκόμενων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία παγκοσμίως. Η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 
εποχή της πανδημίας απαιτεί την συνδρομή του μαθητικού πληθυσμού και του εκ-
παιδευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού της εκπαίδευσης. Η συνέχιση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, απαιτεί αποφάσεις οι οποίες αφορούν στον τρόπο με τον 
οποίον θα συνεχιστεί, τα μέτρα προστασίας των συμμετεχόντων, την επίλυση ζη-
τημάτων που αφορούν στη διαχείρισή της εκ μέρους των γονέων, την υποστήριξη 
όλων των εμπλεκόμενων σε τομείς που σχετίζονται με την επιλεγείσα διαδικασία 
και φυσικά απαιτούνται και αποφάσεις που να ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται 
με τα αναλυτικά προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας και γενικά διάφορα ζητή-
ματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είτε η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχιστεί με δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως 
μέσα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, η 
οποία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την επιλογή μεθόδου, αλλά και από το επίπεδο 
προσαρμογής σε ένα πλαίσιο συνθηκών τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
οριοθετούν ένα πλέγμα απαιτήσεων το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να 
συνεχιστεί το εκπαιδευτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό προσωπικό 
κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης, κατά την περίοδο της πανδημίας προσαρμόστηκε 
στις επιλογές της προϊστάμενης αρχής, προσπαθώντας να ανταποκριθεί με δικά του 
μέσα και με ελάχιστες, συνήθως, γνώσεις στις απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης και 
να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του στο φυσικό του χώρο εργασίας, αλλά ακολου-
θώντας τα μέτρα προστασίας που προδιαγράφει η πολιτεία  όποτε έπρεπε να προ-
σφύγουν στη δια ζώσης διδασκαλία. Και τα δύο πλαίσια εκπαίδευσης δημιούργησαν 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό σημαντικές ευθύνες, τόσο απέναντι στις μαθήτριες 
και στους μαθητές, στους γονείς, αλλά και απέναντι στους ίδιους τους εκπαιδευ-
τικούς και στις οικογένειές τους. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεσή είναι να έχουν εξασφαλιστεί όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει να διαθέτουν τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, οι προδιαγραφές του οποίου θα πρέπει να είναι οι κατάλ-
ληλες. Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζουν την χρήση των πλατφορμών τηλεκπαίδευ-
σης, αλλά και των διδακτικών προδιαγραφών τους (συγκεκριμένες δυνατότητες 
εκπαιδευτικής χρήσης), να αποκτήσουν την σχετική εξοικείωση, να γνωρίζουν τις 
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τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και φυσικά να 
προσαρμόσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδακτική προσέγγιση των σχολικών 
εγχειριδίων και τις μεθόδους αξιολόγησης. Από την άλλη, στη δια ζώσης διδασκα-
λία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης, θα πρέπει να επιτηρούν την εφαρμογή τους από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες και να ζουν υπό το άγχος του φόβου της διασποράς του ιού στους μαθη-
τές, στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Όλα αυτά που περιγράψαμε συμβαίνουν 
σε διαφορετικές χώρες του κόσμου και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, 
και τα δεδομένα δείχνουν ότι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις 
διαφορετικές κυβερνήσεις είναι ποικίλη και με διαφορετική προσέγγιση. 

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε ολό-
κληρο τον κόσμο που κλήθηκε να συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα 
με το είδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την βαθμίδα (Διάγραμμα 3), καθώς 
και την επίδραση του κλεισίματος των σχολείων στις αμοιβές και στο καθεστώς 
εργασίας των εκπαιδευτικών (Διάγραμμα 4). 
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ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 3.
Αναλογία εκπαιδευτικών που χρειάστηκε να συνεχίσουν να διδάσκουν ανάλογα 
με την εκπαιδευτική βαθμίδα και τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
(ποσοστά υπολογισμένα ανά ομάδα)
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Source:
UNESCO-UNICEF-World Bank Joint Survey, May-June 2020, 
available at http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures.

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 4.
Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των σχολείων στις αποδοχές των εκπαιδευτικών 
και στο καθεστώς εργασίας τους (ποσοστό)

Full-time teachers on permanent contracts

Full-time teachers on temporary contracts

Other (includes higher education),
ECE workers, substitute teachers and others

Part-time teachers on temporary contacts

Education support personnel

Part-time teachers on permanent contracts

0 20 40 60

Source:
Education International, “COVID-19 and Education: How Education Unions are Responding, 
Survey Report”, available at 
https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_covid19_survey_report_eng_final. 
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Το διάγραμμα (3) δείχνει ότι το 75% των εκπαιδευτικών συνέχισε να εργάζεται υπό 
το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης. Το υπόλοιπο 25%, πιθανότατα, ή συνέχισε να 
εργάζεται δια ζώσης ή σταμάτησε να εργάζεται. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις 
άλλαξε το καθεστώς εργασίας των εκπαιδευτικών (ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση) γεγονός που οδήγησε σε αλλαγές στις αμοιβές τους, κυρίως σε μειώσεις. 

Η πανδημία COVID-19 έπληξε περισσότερα από 63 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς. 
Ανέδειξε, ωστόσο, παλιές και νέες αδυναμίες σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα 
και επιδείνωσε τις υφιστάμενες ανισότητες. Μια κοινή έρευνα της UNESCO, της 
UNICEF και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τις απαντήσεις στο COVID-19 δια-
πίστωσε ότι μόνο οι μισές από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα προσέφε-
ραν πρόσθετη κατάρτιση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς 
και λιγότερες από το ένα τρίτο προσέφεραν ψυχοκοινωνική υποστήριξη για να 
τους βοηθήσουν να χειριστούν την κρίση. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν από το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, τη Διεθνή Ομάδα για 
την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και την Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της 
Εκπαίδευσης, δείχνουν ότι το 81% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην πρω-
τοβάθμιων εκπαίδευση και το 86% αυτών που εργάζονται στη δευτεροβάθμια δι-
αθέτουν ελάχιστα από τα απαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή τους στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, γεγονός που αφήνει πολλούς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν15. Ωστόσο, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελούν πάντα απαιτούμενα προσόντα για 
τους εκπαιδευτικούς σε πολλές χώρες του κόσμου. Με άλλα λόγια, οι πιθανές αδυ-
ναμίες των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης δεν αποτελεί ευθύνη τους, αλλά του εκπαιδευτικού συστήματος όπου 
εργάζονται και των προϊστάμενων αρχών.  

Η UNESCO σε αρκετές από τις εκδόσεις της που αναφέρονται στις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην εκπαίδευση έχει αφιερώσει εκτενείς αναφορές, τόσο σε ερευνη-
τικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, στους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα για τον 
ρόλος τους και τις ευθύνες που επωμίστηκαν για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αναφέρει, για παράδειγμα, ότι οι εκ-
παιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό στο σύνολό τους έχουν διαδραματίσει 
βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έπρεπε να αντιμετω-

15 UNESCO (2020). With over 63 million teachers impacted by the COVID-19 crisis, on World 
Teachers’ Day, UNESCO urges increased investment in teachers for Learning Recovery. 
https://en.unesco.org/news/over-63-million-teachers-impacted-covid-19-crisis-world-
teachers-day-unesco-urges-increased 
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πίσουν μια σειρά διαφορετικών αναδυόμενων απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της κοι-
νωνικής κρίσης και της υγείας. Και, όπως αναφέραμε και παραπάνω, «οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί όχι μόνο χρειάστηκε να επανασχεδιάσουν και να προσαρμόσουν τις εκ-
παιδευτικές διαδικασίες - συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων προσαρμογής και των 
προγραμμάτων σπουδών, του σχεδιασμού υλικού και της διαφοροποίησης των μέσων, 
των μορφών και των πλατφορμών που χρησιμοποιήθηκαν - αλλά έπρεπε επίσης να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και 
τις οικογένειές τους, όπως η διανομή τροφίμων, προϊόντων υγείας και σχολικού υλικού. 
Οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις απαιτή-
σεις παροχής κοινωνικο-συναισθηματικής και ψυχικής υγείας υποστήριξης στους μα-
θητές και τις οικογένειές τους, κάτι που αποτελεί μια πτυχή της δουλειάς τους που έχει 
γίνει όλο και πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας»16.

Τονίζει, η UNESCO, την υποστήριξη που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας 
στους ακόλουθους τομείς, τουλάχιστον17: 

�� Κατάρτιση, συμβουλές και πόρους για να εργαστούν σε διαφορετικές μορ-
φές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
σε δεξιότητες και μεθοδολογίες για τη χρήση ΤΠΕ και άλλες πλατφόρμες 
διδασκαλίας και εκμάθησης των βασικών αρχών και των λειτουργιών της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

�� Επιμόρφωση σχετικά με κριτήρια για ευέλικτες αποφάσεις, αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση για τη μάθηση.

�� Επιμόρφωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές για την επιτάχυνση 
και την επανέναρξη της μάθησης των μαθητών που έχουν πληγεί σοβαρότε-
ρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των οικογενειών τους.

�� Εγγυήσεις για συνεχή απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία.

�� Ενίσχυση των τοπικών δικτύων εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικών χώρων 
για υποστήριξη, μάθηση και ανάπτυξη συνεργατικών προτάσεων για την 
αντιμετώπιση του προγράμματος σπουδών, της διδασκαλίας και της κοινωνι-
κο-συναισθηματικής υποστήριξης.

16 ECLAC, UNESCO (2020). Education in the time of COVID-19. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/45905/1/S2000509_en.pdf 

17 ECLAC, UNESCO (2020). Education in the time of COVID-19. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/45905/1/S2000509_en.pdf 
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Στο ίδιο μήκος κύματος με την UNESCO κινείται και η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία 
αναφέρεται σε τρείς βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν ώστε να 
υποστηριχτεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας COVID-19:18

➲ 1η αρχή: Υποστήριξη της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτι-
κοί δεν αποτελούν μια επαγγελματική ομάδα, ξεκομμένη από την κοινωνική 
πραγματικότητα που λειτουργεί σε ένα προστατευμένο κοινωνικό περιβάλ-
λον. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, που βιώνουν τα ίδια προβλήματα με κάθε 
άλλο κοινωνό, με κάθε άλλο εργαζόμενο. Έχουν οικογένειες για τις οποίες 
ανησυχούν, όπως και οι οικογένειές τους ανησυχούν γι’ αυτούς. Κατά την 
περίοδο της πανδημίας κλήθηκαν να εργαστούν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, 
τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης. Για την περίπτωση της δια ζώσης 
εργασίας, το εργασιακό τους περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα 
πιο «επικίνδυνα», αφού καλούνται να έρθουν σε επαφή με μεγάλους αριθ-
μούς παιδιών εντός και εκτός τάξης. Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειώσουμε ότι 
όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο πιο «δύσκολη» είναι η κατάσταση, αφού τα 
μικρά παιδιά είναι, μάλλον, πιο απρόσεκτα. Παράλληλα, θα πρέπει να φρο-
ντίζουν να τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης και προστασίας εκ μέρους 
των παιδιών, φέροντας ένα είδος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης. Με 
άλλα λόγια, σε ένα πλαίσιο φόβου και κινδύνου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να διαχειριστούν την προσωπική τους ζωή και καθημερινότητα, τις οικογέ-
νειές τους, αλλά και των μαθητών και των μαθητριών τους. Ταυτόχρονα, 
θα πρέπει να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους έργο σε νέες συνθήκες, 
άγνωστες μέχρι τώρα και να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία βοηθώ-
ντας και τους μαθητές τους και τις οικογένειές τους. Νέο, λοιπόν, εργασιακό 
πλαίσιο, νέα καθήκοντα, νέοι κίνδυνοι, σημαντικοί, πολλαπλό άγχος, υγειο-
νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές πιέσεις και ένας σκοπός που πρέπει να 
εκπληρωθεί: να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και τα παιδιά να μην 
αποκοπούν από το σχολείο και τα οφέλη του. Όλο αυτό το πλαίσιο, αυτό 
το εγχείρημα χρειάζεται θεσμική και λειτουργική υποστήριξη. Χρειάζονται 
αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρειάζονται 
αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης του μαθητικού πληθυσμού τόσο σε επίπεδο 
υγειονομικής ασφάλειας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης της εξ αποστάσεως 

18 World Bank (2020). Three principles to support teacher effectiveness during COVID-19. 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/pdf/Three-
Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf 
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εκπαίδευσης, χρειάζονται μέτρα προστασίας και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, χωρίς 
να εξαναγκάζονται οι ίδιοι να καταβάλουν το ανάλογο κόστος. Η αναγνώριση 
του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι ζήτημα φιλολογικών διακηρύξεων, αλλά 
θα πρέπει να είναι έμπρακτη, ιδίως στο επίπεδο της υποστήριξης, εφόσον 
θέλουμε να συνεχιστεί ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τους 
περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και 
της ζωής. Η υποστήριξη θα πρέπει να είναι έμπρακτη, αποτελεσματική και 
να αποβλέπει στη βελτίωση της ανταπόκρισης σε μια έκτακτη ανάγκη όπως 
αυτή της εκπαιδευτικής λειτουργίας εν μέσω πανδημίας. 

➲ 2η αρχή: Υποστήριξη της διδακτικής μεθοδολογίας των εκπαιδευτικών. Τα 
σχολεία κατά την περίοδο της πανδημίας λειτούργησαν είτε δια ζώσης, είτε 
εξ αποστάσεως. Η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια με-
θοδολογία, η οποία έχει πολλές σημαντικές και καίριες διαφορές από τη δια 
ζώσης διδασκαλία. Γνωρίζουμε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση αποτέλεσε ένα μεγάλο άλμα το οποίο σταδιακά άλλαξε το παρα-
δοσιακό σχολείο και την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Και η επίτευ-
ξη αυτού του άλματος δεν έγινε, στην αρχή τουλάχιστον, χωρίς αντιδράσεις, 
οι οποίες εκπορεύονταν είτε από το φόβο απέναντι στις νέες τεχνολογίες 
είτε από το ψηφιακό χάσμα που ενυπάρχει σε κάθε τέτοιου τύπου τεχνο-
λογική μετάβαση. Ωστόσο, η εμπειρία από τη γενίκευση της εισαγωγής των 
νέων τεχνολογιών στο σχολείο έδειξε ότι σταδιακά οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές, ευκολότερα, κατάφεραν να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν μια 
σχετική ευχέρεια στη χρήση τους και ακόμα περισσότερο όχι μόνο να δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι αλλά και να την αποζητούν19. Στο πέρασμα του χρόνου 
κατέστη εμφανές ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτούσε την υιο-
θέτηση διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης του αναλυτικού προγράμμα-
τος, της γνωστικής ύλης και της διδασκαλίας και της μάθησης. Και η άποψη 
αυτή έχει επικυρωθεί από πλήθος θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, 
οι οποίες ασχολούνται με τη μεθοδολογία και την αποτελεσματικότητα της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδασκαλίας20. Δεν υπάρχει καμία αμφιβο-

19 Κυρίδης Α., Δρόσος Β. & Τσακιρίδου Ε. (Επιμ.) (2001). Ποιος φοβάται τις Νέες Τεχνολογίες; 
Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
εισαγωγή της Πληροφοριακής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. 
Φλώρινα - Αθήνα: Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας – Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. Kiridis A., Drossos V. & 
Tsakiridou E. (2006). Teachers facing ICT. The case of Greece. Journal of Technology and 
Teacher Education, 14(1), 75-96. http://www.editlib.org/p/5361/ 

20 Ενδεικτικά: Cohen, A. and Soffer, T. (2015). Academic Instruction in a Digital World: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΆΣΚΉΣΉΣ ΤΟΥ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ στην ελληνική δημόσια 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας

173

λία, λοιπόν, ότι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια εκπαιδευτική 
διαδικασία η οποία έχει τη δική της μεθοδολογία, συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και διαδικασίες τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την 
πλευρά των μαθητών και των γονέων. Έχει, όμως, απαιτήσεις και από την 
εκπαιδευτική ηγεσία, την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να την υποστηρίξει 
την ανάπτυξη αυτού του νέου εκπαιδευτικού πλαισίου, εκτός από πλευράς 
υλικοτεχνικής υποδομής και μεθοδολογικά, ειδικά όταν ο εκπαιδευτικός πλη-
θυσμός δεν έχει επιμορφωθεί ούτε έχει κληθεί άλλη φορά να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στην Ευ-
ρώπη και στην Ασία μόνο το 20% - 30% των χωρών έχουν προσφέρει στους 
εκπαιδευτικούς τους επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση21. 

The Virtual TAU Case, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 9-16, https://doi.
org/10.1016/j.sbspro.2015.02.322. Moore, M.G. & Anderson, W.G. (2003) (Edits) Handbook 
of Distance Education. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Chung, S., Severance, Ch., Y 
CHUNG, MJ. (2003). Design of Support Tools for Knowledge Building in a Virtual University 
Course. Interactive Learning Environments, 11(1), 41-57. Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & 
Galyen, K. (2010). E-learning, online learning, and distance learning environments: Are they 
the same? Internet and Higher Education, 14, 129–. Dolan, V. (2011). The isolation of online 
adjunct faculty and its impact on their performance. The International Review of Research in 
Open and Distance Learning, 12, 62–27. Beketova, E., Leontyeva, I., Zubanova, S. et al. (2020). 
Creating an optimal environment for distance learning in higher education: discovering 
leadership issues. Palgrave Communications, 6, 66. https://doi.org/10.1057/s41599-020-
0456-x . Amir, L.R., Tanti, I., Maharani, D.A. et al. (2020). Student perspective of classroom 
and distance learning during COVID-19 pandemic in the undergraduate dental study 
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020-02312-0 . UNESCO (2020). COVID-19 : 10 Recommendations to plan distance learning 
solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-
learning-solutions . Weir, K. (2020). What did distance learning accomplish? Millions of U.S. 
school children ended their academic year via remote learning. How did this unplanned 
experiment measure up? Education & COVID-19, Special Report, 51(6), https://www.apa.org/
monitor/2020/09/distance-learning-accomplish . Muirhead, W. (2000). Online education 
in schools. International Journal of Education and Management, 14(7), 315-324, https://doi.
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Guidance on distance learning modalities to reach all children and youth during school 
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21 Telli, E. (2020). Distance Learning Experiences of Teachers During Covid-19 Process. 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/distance-learning-experiences-teachers-during-
covid-19-process  
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➲  3η αρχή: Τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η μετάβαση από τη 
δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προϋ-
ποθέτει ως ικανή και αναγκαία συνθήκη την ύπαρξη της κατάλληλης υλικοτε-
χνικής υποδομής. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει 
να διαθέτει μια τριμερή διάταξη, υπό την έννοια ότι οι τόσο οι εκπαιδευτικοί, 
όσο και οι μαθητές αλλά και το αντίστοιχο υπουργείο θα πρέπει να διαθέτουν 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και σχετικές υποδομές ώστε όχι μόνο να πραγμα-
τοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να λειτουργή-
σει απρόσκοπτα. Για παράδειγμα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε εκπαι-
δευτικός και κάθε μαθητής έχουν στη διάθεσή τους κατά τις σχολικές ώρες 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος να διαθέτει τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμα, η ταχύτητα της σύν-
δεσης internet στα σπίτια μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίξει τη διαδικασία. Τέλος, η κεντρική εκπαιδευτική αρχή θα πρέπει να 
έχει εξασφαλίσει όχι μόνο τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών πλατ-
φορμών, αλλά και την απρόσκοπτη, χωρίς διακοπές λειτουργία τους. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν τις βασικές τεχνικές προϋποθέσεις για την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, χωρίς να αναφερθούν κι άλλες μικρότερης σημασίας. 
Ωστόσο, πολλά ερωτήματα εγείρονται ως προς τις δυνατότητες όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για το εάν διαθέτουν είτε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό είτε τις ταχύτητες σύνδεσης που απαιτούνται ώστε η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση να μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα. Για 
παράδειγμα: Διαθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τον κατάλληλο 
εξοπλισμό; Διαθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές οικιακές συνδέσεις 
internet οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν απρόσκοπτα την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση; Οι υποδομές που διαθέτει ή έχει μισθώσει η εκπαιδευτική 
προϊστάμενη αρχή μπορεί να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
σε μια ολόκληρη χώρα και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες; Πώς μπορεί να 
διαχειριστεί μια οικογένεια με ένα ή δύο ή και περισσότερα παιδιά το ζήτημα 
της τηλεκπαίδευσης όταν κάποιος από τους γονείς ή και οι δύο γονείς βρίσκο-
νται σε καθεστώς τηλεργασίας; Αρκεί μια σύνδεση internet; Πόσοι ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές θα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι; Οι εργοδότες παρέχουν 
τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις αναγκαίες συνδέσεις ώστε να μπορεί το 
προσωπικό (οι εκπαιδευτικοί στην περίπτωσή μας) να εργαστούν από το σπίτι; 
Τελικά, μήπως η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας επαφίεται στην ευ-
θύνη των εκπαιδευτικών και των οικογενειών; Οι περισσότερες οικογένειες 
θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους στο internet, να προμη-
θευτούν κι άλλους υπολογιστές ή τεχνολογικό εξοπλισμό, καταβάλλοντας 
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ένα κόστος που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι ξεκάθαρο 
ότι στην εποχή της πανδημίας η ευθύνη έχει μετατοπιστεί από τη συλλογι-
κότητα στην ατομικότητα, όπως εξάλλου «προστάζει» η κυρίαρχη ιδεολογία. 
Οι εκπαιδευτικοί, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, αν και αποτελούν μια 
κοινωνική ομάδα η οποία συνεχίζει να εργάζεται και να πληρώνεται, είναι μια 
ομάδα εργαζομένων που έχει αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της συνέχισης 
της κοινωνικής ζωής, σε κάθε χώρα. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών μπορεί να αντι-
μετωπίσουν έναν πολύ πιο έντονο φόρτο εργασίας, απαιτήσεις και προσδοκίες συ-
γκριτικά με τις περιόδους της δια ζώσης διδασκαλίας. Αυτό οφείλεται από τη μια 
πλευρά στις διαδικασίες προσαρμογής που απαιτούνται για τη μετάβαση και τη δια-
χείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και από την άλλη στην αύξηση του άγχους 
των γονέων για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών τους η οποία μετατρέπε-
ται σε αύξηση των απαιτήσεών τους, υπέρμετρη κάποιες φορές, για περισσότερη 
προσοχή από τους δασκάλους και περισσότερο χρόνο για τα παιδιά τους. Στις κοι-
νωνίες όπου κυριαρχεί ένα ανταγωνιστικό σχολείο και ανταγωνιστική εκπαιδευτική 
κουλτούρα, οι συγκρίσεις στις οποίες προβαίνουν οι γονείς μεταξύ των παιδιών τους 
και των δασκάλων τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση πολλοί γονείς θέλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
αυξάνει την πίεση στους δασκάλους. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση έχει γίνει πολύ πιο 
εμφανής στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα22. Αυτό, μάλιστα, ίσως είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: τη δυνατότητα που δίνεται στους γονείς να παρα-
κολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, να σχηματίζουν «άποψη», να κρίνουν και 
να κατακρίνουν το έργο των εκπαιδευτικών και να κάνουν αναπόφευκτες συγκρί-
σεις με άλλους εκπαιδευτικούς σε συζητήσεις μεταξύ των γονέων. Η εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση, δυστυχώς, δίνει τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό γονέων να 
«μπαίνουν» στην εκπαιδευτική διαδικασία και γίνονται, πολύ περισσότερο από όσο 
πρέπει, κοινωνοί της. Μπορεί η εκπαίδευση, σε πολλές περιπτώσεις να αποζητάει 
τη συνεργασία των γονιών, αλλά η συν-μετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία εκτός του ότι είναι θεσμικά απαράδεκτη δημιουργεί πολλά προβλήματα, 
τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς23. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

22 Telli, E. (2020). Distance Learning Experiences of Teachers During Covid-19 Process. 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/distance-learning-experiences-teachers-during-
covid-19-process 

23 Yun M. and Singh, K. (2008). Parents’ Relationships and Involvement: Effects on Students’ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
176

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

σημαντική πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς και προφανώς αυξάνει τα προ-
βλήματα που καλούνται να διαχειριστούν. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα ίσως είναι 
ένα από τα ελάχιστα επαγγέλματα, το οποίο βρίσκεται εκτεθειμένο σε κριτικές κάθε 
είδους, και από κάθε πιθανά «ενδιαφερόμενη» κοινωνική ομάδα. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μειώνει την «απόσταση» που θα πρέπει οι γονείς να κρατούν από την 
εκπαίδευση των παιδιών και στην πράξη τους επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν να 
«εισέρχονται» στη σχολική τάξη. Μπορούν έτσι, χρησιμοποιώντας διάφορα, προσω-
πικά κυρίως, κριτήρια, να ασκούν κριτική στο έργο των εκπαιδευτικών, να συγκρί-
νουν συμπεριφορές, να συγκρίνουν μαθητές μεταξύ τους και, γενικά, να αποκτούν 
μια «θέση» στη σχολική τάξη24. Η τηλεκπαίδευση μετασχηματίστηκε ή μπορεί να 
μετασχηματιστεί σε έναν πολιορκητικό κριό που θα επιτρέψει μια άμεση μορφή 
άτυπου ελέγχου, μια άμεση μορφή άτυπης αξιολόγησης στο πολυπληθέστερο 
τμήμα του δημοσίου τομέα, τον εκπαιδευτικό πληθυσμό, αλλά και στους εκπαιδευ-
τικούς του ιδιωτικού τομέα. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια 
μορφή αξιολόγησης, η οποία αναπτύσσεται με έναν άτυπο τρόπο και υποθάλπει μια 
σοβαρή καταστρατήγηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. 

Η κρίση της πανδημίας, σύμφωνα με την UNESCO, ανέδειξε ότι χρειάζεται αναμόρ-
φωση η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε γνωστικές περιοχές 

School Engagement and Performance, RMLE Online, 31(10), 1-11. DOI:10.1080/19404476.2
008.11462053. Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The how, whom, 
and why of parents’ involvement in children’s academic lives: More is not always better. 
Review of Educational Research, 77(3), 373–410. Fredericks, J. A., Blumenfeld, P., & Paris, A. 
H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of 
Educational Research, 74(1), 59–109.

24 Lawson, A., M., (2003). School-family relations in context; parent and teacher perceptions 
of parent involvement. Urban Education, 38(1), 77-133. Trumbull, E., Rothstein-Fisch, C., 
& Hernandez, E. (2003). Parent involvement in schooling: According to whose values? 
School Community Journal, 13(2), 45–72. Wolf, K. van der & Everaert, H. (2005) Challenging 
Parents, Teacher Characteristics and Teacher Stress. In R-M. Martínez-González, M. Pérez-
Herrero, & B. Rodríguez-Ruiz (Eds), Family-school-community partnerships merging into 
social development (pp 233-253). Oviedo: Grupo SM. Guglielmi, R.S. & Tatrow, K. (1998) 
Occupational Stress, Burnout, and Health in Teachers: A Methodological and Theoretical 
Analysis. Review of Educational Research, 68, 1, 61-99. Λεονταρή, Α. Κυρίδης, Α. & Γιαλαμάς, 
Β. (1997). Το στρες των εκπαιδευτικών. ΣΕΨ, Ψυχολογικά θέματα, 7(3), 139-152. Addi-
Raccah, A. and Ainhoren, R. (2009). School governance and teachers’ attitudes to parents’ 
involvement in schools. Teaching and Teacher Education 25(6), 805-813, DOI: 10.1016/j.
tate.2009.01.006. Pomerantz, M. E., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The how, whom, 
and why of parents’ involvement in children’s academic lives: More is not always better. 
Review of Educational Research, 77(3), 373–410. Addi-Raccah, A., & Arviv-Elyashiv, R. (2008). 
Parent empowerment and teacherprofessionalism teachers’ perspective. Urban Education, 
43(3), 394–415.
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και σε πρακτικές που σχετίζονται με πιθανές ειδικές συνθήκες του εκπαιδευτικού 
έργου25, όπως για παράδειγμα οι ειδικές μεθοδολογίες της τηλεκπαίδευσης, η εκ-
παίδευση σε ειδικές συνθήκες (π.χ. αγωγή υγείας), η υποστήριξη του μαθητικού 
πληθυσμού σε ειδικές συνθήκες, η διαχείριση του άγχους των ίδιων των εκπαιδευ-
τικών κ.λπ. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι οι βα-
σικοί αυτόπτες μάρτυρες των επιδράσεων που επέφερε η πανδημία στους μαθητές 
τους, στους εαυτούς τους και στη δουλειά τους. Η εμπειρία τους, οι γνώσεις τους, οι 
εκτιμήσεις τους και οι απόψεις τους για την κατάσταση των μαθητών τους και των 
οικογενειών τους είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
και των προβλημάτων που έφερε η πανδημία, τόσο κατά τη διάρκεια της όσο και για 
την αποκατάσταση των «ζημιών» που θα αφήσει πίσω της. 

Το Inter – agency Network for Education in Emergencies θεωρεί ότι η σωματική, 
αλλά και η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών τίθεται σε κίνδυνο όταν καλούνται να 
συνεχίσουν να εργάζονται τόσο στα ανοικτά σχολεία (δια ζώσης διδασκαλία), όσο 
και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί λόγω του φυσικού συγχρω-
τισμού που αναγκαστικά υφίσταται στις σχολικές τάξεις, ειδικά όταν η πολιτεία δεν 
λαμβάνει μέτρα μείωσής του, είναι, μαζί και με άλλες επαγγελματικές ομάδες σε 
ένα υψηλό φάσμα κινδύνου. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον φόβο έκθεσης στον ιό, 
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητά τους αφού θα πρέπει ταυτό-
χρονα να διαχειριστούν τα μέτρα υγιεινής και αποστασιοποίησης τόσο για τον εαυτό 
τους όσο και για τους μαθητές τους. Η προσθήκη στον φόβο της έκθεσης στον 
ιό και στο άγχος της μόλυνσης, ήταν ο φόβος της απώλειας μισθών και παροχών, 
ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζε τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις οικογενειακές 
ευθύνες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που έπρεπε να συ-
νεχίσουν να διδάσκουν έχοντας ένα δυσανάλογο μερίδιο των οικογενειακών ευθυ-
νών. Υπήρξαν χώρες που προσπάθησαν να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη 
μεταξύ και άλλων σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να δημιουργήσουν εγχειρίδια και 
οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρεται μάλιστα ότι τοπικές ενώσεις και ΜΚΟ 
κινητοποιήθηκαν για να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη. Ωστόσο, το ΙΝΕΕ κατα-
λήγει ότι οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη για να καλύψουν 
τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών τους26, χωρίς να παραγνωρίζεται και η ανάγκη 
της ψυχολογικής, αλλά και κάθε άλλου είδους υποστήριξης (τεχνολογικής, μεθο-

25 United Nations (2020). Education during COVID-19 and beyond. Policy Brief https://www.
un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_
brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf 

26 INEE, (2020). Supporting teachers in crisis contexts during COVID-19, https://inee.org/
system/files/resources/COVID-19%20Webinar%20Series%20-%20Webinar%205.pdf . 
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δολογικής) που θα χρειαστούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.  Χωρίς συστηματική και 
αποτελεσματική υποστήριξη οι εκπαιδευτικοί μπορεί να οδηγηθούν σε εξάντληση, 
με αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά απουσίας, και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει ορι-
σμένους δασκάλους στο να υιοθετήσουν την τακτική της ήσσονος προσπάθειας και 
να χάσουν την όρεξή τους για δουλειά και προφανώς και την αποτελεσματικότητά 
τους27. 

Τι έχουν να πουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας; Ακολουθούν τρεις χαρακτηριστικές απόψεις Αμερικάνων εκπαιδευτι-
κών28: 

«Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους με τους μα-
θητές, ώστε να έχουν απλώς πρόσβαση στις ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας. Αυτή 
η πρόσθετη βοήθεια εμφανίζεται μόνο αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν αφιερώσει 
άφθονο χρόνο προγραμματίζοντας μαθήματα για να διατηρήσουν τους μαθητές 
αφοσιωμένους και να ξοδέψουν απεριόριστη ενέργεια για να παρακινήσουν τους 
μαθητές που είναι πολύ αποσπασμένοι».

«Είναι η αρχή της σχολικής χρονιάς και ήδη νομίζουμε ότι θα νιώθαμε κανονικά 
τον Ιούνιο. Είμαστε εξαντλημένοι και έχουμε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
ανάκτηση δεξιοτήτων για χαμένο ακαδημαϊκό χρόνο και την ασφάλεια των μαθη-
τών μας. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σκληρά για να καλύψουν τα κενά μάθησης και 
αντιμετωπίζουν επίσης τις κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες και τις ανησυχίες 
ασφάλειας για τους μαθητές, αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν συναι-
σθηματικά τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό προσωπικό».

«Πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο πού βρισκόμαστε στην εκπαίδευση αυτή τη στιγ-
μή και να αλλάξουμε τον τρόπο που επενδύουμε στα παιδιά μας, ειδικά στις ανε-
παρκείς κοινότητές μας. Ο ταχυδρομικός κώδικας δεν πρέπει να καθορίζει την αξία 
σας, τους πόρους που σας παρέχονται ή τον τύπο εκπαίδευσης που σας παρέχεται».

27 UNESCO, Supporting teachers and education personnel during times of crisis, https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338 .

28 Garcia, E., Weiss, E. and Welshans, I. (2020). What teaching is like during the pandemic—
and a reminder that listening to teachers is critical to solving the challenges the coronavirus 
has brought to public education. Economic Policy Institute (EPI) https://www.epi.org/blog/
what-teaching-is-like-during-the-pandemic-and-a-reminder-that-listening-to-teachers-
is-critical-to-solving-the-challenges-the-coronavirus-has-brought-to-public-education/ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΆΣΚΉΣΉΣ ΤΟΥ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ στην ελληνική δημόσια 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας

179

Στις 5/10/2020, Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, οι David Edwards (Γενι-
κός Γραμματέας της Education International), ο Guy Ryder (Director-General, 
International Labour Organization), η Audrey Azoulay (Director-General of UNESCO) 
και η Henrietta Fore (Executive Director, UNICEF) κατέθεσαν μια κοινή δήλωση, η 
οποία εκτός του ότι αναγνωρίζει τον σημαντικότατο ρόλο των εκπαιδευτικών πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση της πανδημίας, αποδίδει με έναν ξεκάθαρο τρό-
πο όχι μόνο την ανάγκη προστασίας του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την αδήριτη 
ανάγκη ενίσχυσής του29: 

«Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών μας θυμίζει τον κρίσιμο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην επίτευξη περιεκτικής και ποιοτικής εκπαίδευ-
σης για όλους. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών έχει ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Όπως έχει δείξει η πανδημία, συμβάλλουν κα-
θοριστικά στη διασφάλιση της συνέχειας της μάθησης και στην υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας και ευημερία των μαθητών τους. Λόγω του COVID-19, σχεδόν 1,6 
δισεκατομμύρια εκπαιδευόμενοι - περισσότερο από το 90% του συνολικού εγγε-
γραμμένου μαθητικού πληθυσμού στον κόσμο - έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο 
του σχολείου. Η κρίση του COVID-19 έχει επίσης επηρεάσει περισσότερους από 63 
εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας επίμονες αδυναμίες σε πολλές μορ-
φές συστημάτων και επιδείνωσαν τις ανισότητες, με καταστροφικές συνέπειες για 
τους πιο περιθωριοποιημένους. Σε αυτήν την κρίση, οι δάσκαλοι έχουν δείξει, όπως 
κάνουν τόσο συχνά, μεγάλη υπευθυνότητα και καινοτομία στο να διασφαλίσουν ότι   
#LearningNeverStops, κανένας μαθητής δεν μένει πίσω. Σε όλο τον κόσμο, έχουν 
εργαστεί ατομικά και συλλογικά για να βρουν λύσεις και να δημιουργήσουν νέα πε-
ριβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές τους να επιτρέπουν τη συνέχιση της εκπαί-
δευσης. Ο ρόλος τους στο να συμβουλεύουν σχετικά με τα σχέδια ανοίγματος του 
σχολείου και να υποστηρίζουν τους μαθητές με την επιστροφή στο σχολείο είναι 
εξίσου σημαντικός. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε πέρα   από το COVID-19 και να εργα-
στούμε για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα εκπαιδευτικά μας 
συστήματα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά 
σε αυτές και σε άλλες τέτοιες κρίσεις. Αυτό σημαίνει προστασία της χρηματοδότη-
σης της εκπαίδευσης, επενδύσεις στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών υψηλής 
ποιότητας, καθώς και τη συνέχιση της επαγγελματικής ανάπτυξης του υφιστάμενου 
εργατικού δυναμικού. Χωρίς επείγουσα δράση και αυξημένη επένδυση, μια εκπαι-
δευτική κρίση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μαθησιακή καταστροφή. Ακόμη και 

29 UNICEF, (2020). Teachers: Leading in crisis, reimagining the future. https://www.unicef.org/
press-releases/teachers-leading-crisis-reimagining-future 
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πριν από το COVID-19, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές ηλικίας δέκα ετών σε 
χώρες με χαμηλό έως μεσαίο εισόδημα δεν μπορούσαν να καταλάβουν μια απλή 
γραπτή ιστορία. Για να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό εργατικό δυναμικό σε πε-
ριόδους κρίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές 
και παιδαγωγικές δεξιότητες για να διδάσκουν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά και μέσω 
μικτής ή υβριδικής μάθησης, σε περιβάλλοντα υψηλού, χαμηλού ή μη τεχνολογι-
κού χαρακτήρα. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ψη-
φιακής υποδομής και συνδεσιμότητας παντού, συμπεριλαμβανομένων των αγροτι-
κών και απομακρυσμένων περιοχών. Στο πλαίσιο του COVID-19, οι κυβερνήσεις, οι 
κοινωνικοί εταίροι και άλλοι βασικοί παράγοντες έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη 
όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Καλούμε τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν την 
ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εκπαιδευτικών, καθώς και την απασχόλη-
σή τους, να συνεχίσουν να βελτιώνουν τους εκπαιδευτικούς, τις συνθήκες εργασίας, 
και συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών τους 
στην εκπαιδευτική ανταπόκριση και ανάκαμψη του COVID-19… Τώρα είναι η ώρα να 
αναγνωρίσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών στη βοήθεια που διασφαλίζουν ότι μια 
γενιά μαθητών μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους και τη σημασία 
της εκπαίδευσης για βραχυπρόθεσμα κίνητρα, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 
συνοχή, κατά τη διάρκεια και μετά το COVID-19. Τώρα είναι η ώρα να ξανασκεφτού-
με την εκπαίδευση και να επιτύχουμε το όραμά μας για ίση πρόσβαση σε ποιοτική 
μάθηση για κάθε παιδί και νεαρό άτομο».

◗ Οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό έργο 
στην Ελλάδα, εν μέσω της πανδημίας

Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που κατά το ξέσπασμα της πανδημίας επέδειξε 
άμεση αντίδραση. Η κυβέρνηση «έκλεισε» με ταχύτητα τις περισσότερες από τις 
κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της χώρας, μεταβαίνοντας σε μια κατά-
σταση αυστηρής καραντίνας, η οποία διήρκησε περίπου τρεις μήνες, έως την έναρ-
ξη της τουριστικής περιόδου. Τα επιδημιολογικά δεδομένα έδειξαν μια ήπια διάδοση 
του ιού και, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η καραντίνα και η 
υποχρεωτική κοινωνική αποστασιοποίηση απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η ελληνική 
αντίδραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυστηρή, συγκριτικά με άλλες χώρες, 
ωστόσο ήταν μια σωστή αντίδραση, εφόσον κρίνεται εκ του αποτελέσματος.

Ένα τμήμα της κοινωνικής ζωής το οποίο διακόπηκε άμεσα ήταν αυτό της δια ζώ-
σης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μετά από ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα πλήρους διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας κλήθηκαν να 
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μεταβούν σε ένα νέο καθεστώς εκπαίδευσης εκτός σχολικής μονάδας μέσω τηλεκ-
παίδευσης. Μέσω μιας διαδικασίας παντελώς άγνωστης μέχρι εκείνη τη στιγμή για 
το σύνολο των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων κάθε βαθμίδας του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος, με εξαίρεση, ίσως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
όπου τα τελευταία χρόνια είχαν ήδη γίνει κάποια βήματα προς την καθιέρωση της 
τηλεκπαίδευσης, αλλά ως επικουρικό μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε καμία 
περίπτωση, πάντως, δεν προϋπήρξε στην Ελλάδα τυπική εξ αποστάσεως εκπαιδευ-
τική διαδικασία, χωρίς να περιλαμβάνεται και να κυριαρχεί η δια ζώσης διδασκαλία30. 
Ωστόσο, ο ακόλουθος πίνακας είναι αποκαλυπτικός. Παρουσιάζει την ετοιμότητα 
των μαθητών και των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του PISA 2018, 
να ανταποκριθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.      

Επιλεγμένοι δείκτες ως προς την ετοιμότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
να ανταποκριθεί στην πανδημία 

(Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο πριν την 14η Μαΐου 2020)31

Έπιλεγμένοι δείκτες ως προς την ετοιμότητα 
του εκπαιδευτικού συστήματος να 

ανταποκριθεί στην πανδημία
Έλλάδα

Μέσος 
όρος

Min Max

Έτοιμότητα των μαθητών σύμφωνα με τις προσωπικές απόψεις 
των μαθητών (Pisa 2018)

Δείκτης αυτό-αποτελεσματικότητας 0,05 0,01 -0.61 0,36

Ποσοστό μαθητών σε μειονεκτούντα σχολεία με 
πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για σχολική εργασία
80,2% 81,5% 23,5% 96,5%

Έτοιμότητα του σχολείου σύμφωνα με τις δηλώσεις των διευθυντών (Pisa 2018)

Ποσοστό μαθητών σε σχολεία με διαθέσιμη 
αποτελεσματική διαδικτυακή πλατφόρμα 

μαθησιακής υποστήριξης
34,2% 54,1% 23.9% 90,9%

Ποσοστό μαθητών στα σχολεία με τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί έχουν τις τεχνικές και 
παιδαγωγικές δεξιότητες για να διδάσκουν με 

ψηφιακές συσκευές

62,8% 64,6% 27,3% 84,1%

30 Brooks, S.K., Smith, L.E., Webster, R.K., Weston, D., Woodland, L., Hall, I., Rubin, G.J. (2020). 
The impact of unplanned school closure on children’s social contact: rapid evidence review, 
Euro Surveill., 25(13), 2000188

31 OECD, (2020, July). Education Policy Outlook. Greece. https://www.oecd.org/education/
policy-outlook/country-profile-Greece-2020.pdf 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
182

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι οι μαθητές στην Ελλάδα φαίνεται να ήταν τε-
χνολογικά έτοιμοι να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, αφού οι δείκτες τους κινούνταν γύρω από τον μέσο όρο των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Και από ότι φαίνεται και οι εκπαιδευτικοί σε ένα ποσοστό 62,8% διέθεταν 
τις τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για να διδάσκουν με ψηφιακές συσκευές, 
προφανώς σύμφωνα με τις τυπικές αναφορές που οι ίδιοι οι μαθητές και οι διευ-
θυντές των σχολικών μονάδων ήταν σε θέση να κάνουν. Ωστόσο, η προσεκτικότε-
ρη ανάγνωση του πίνακα μπορεί να μας αποκαλύψει και κάποια ακόμα στοιχεία τα 
οποία δίνουν μια πιο διάφανη εικόνα. Το βασικότερο δεδομένο είναι ότι, ελάχιστα 
περισσότερο από το 1/3 περίπου των μαθητών φοιτούν σε σχολεία με διαθέσιμη 
αποτελεσματική διαδικτυακή πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης. Το συγκεκριμέ-
νο ποσοστό (34,2%) είναι εξαιρετικά χαμηλό, αφού σημαίνει ότι τα 2/3 των σχολεί-
ων της χώρας δεν διαθέτουν τέτοιου είδους υποδομές. Ταυτόχρονα σημαίνει και ότι 
τα 2/3 των εκπαιδευτικών της χώρας εργάζονται, επίσης, σε παρόμοια σχολεία. Από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών, λίγο λι-
γότεροι από τα 2/3 έχουν τις τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για να διδάσκουν 
με ψηφιακές συσκευές. Με άλλα λόγια, τον Μάιο του 2020 τα 2/3 της χώρας δεν 
διέθεταν ψηφιακές υποδομές (πρόσβαση σε σχετικές πλατφόρμες) και το 1/3 των 
εκπαιδευτικών δεν διέθεταν τις ψηφιακές δεξιότητες. Με άλλα λόγια, η χώρα ήταν 
ανέτοιμη για μια πλήρη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με 
μελέτη των Moreno & Gortazar32, στην Β/θμια εκπαίδευση, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην τελευταία  ζώνη των χωρών διεθνώς με βάση τη διαθεσιμότητα  και προσβασι-
μότητα σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην τέταρτη ζώνη (από 
τις πέντε) σε σχέση με τους διαθέσιμους επαγγελματικούς πόρους (επιμόρφωση 
κλπ.) προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μάθουν πως να χειρίζονται αποτελεσματικά 
τις ψηφιακές τεχνολογίες33. 

Πώς, όμως επεδίωξε το Υ.Παι.Θ. να μεταβεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην τηλεκ-
παίδευση; Μετέφερε αυτούσια την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαι-

32 Moreno, J, & Gortazar, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of 
principals. An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) 
crisis response. https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning 
-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its 

33 Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του 
Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο 
«Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και 
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 20-48.

 https://doi.org/10.12681/jode.25506 
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δευόμενους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ξεκίνησε την τηλεκπαίδευση ζητώντας 
από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους να βρουν τους πόρους, 
τις δεξιότητες τις γνώσεις και τα μέσα. Με άλλα λόγια, έπρεπε να βρουν υπολο-
γιστές, ικανές να ανταπεξέλθουν ευρυζωνικές συνδέσεις, να αυτό-επιμορφωθούν, 
να ανακαλύψουν λογισμικά διδακτικής χρήσης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να 
κοινωνικοποιήσουν τους εαυτούς τους, τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε ένα νέο, 
πρωτόγνωρο, εκπαιδευτικό πλαίσιο. Και με πιο απλά λόγια, η εκπαιδευτική διαδικα-
σία σε ολόκληρο το φάσμα της, από συλλογική ευθύνη την οποία χρηματοδοτεί, 
εγγυάται, υποστηρίζει και ελέγχει το κράτος, μετασχηματίστηκε σε ατομική ευθύνη, 
την οποία μάλιστα αποφάσισε η ηγεσία του Υ.Παι.Θ. να την αξιολογήσει εν μέσω 
πανδημίας, χωρίς καν να σκεφτεί να ασχοληθεί με τη δική της αυτοκριτική. Την ίδια 
στιγμή που μερικές δεκάδες εκατομμύρια διανέμονταν για την ψηφιακή επιμόρ-
φωση κάποιων επιστημονικών ελευθέριων επαγγελμάτων και για διαφημιστικά 
spots για την προστασία από τον ιό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου διαφήμιζε 
την δωρεάν παραχώρηση πλατφόρμας από ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να σκεφτεί ότι 
θα έπρεπε να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς. Μάταια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συμβούλευε: «Υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν 
πώς να προσαρμόζουν το ρόλο τους σε μια κατάσταση στην οποία μπορούν να επικοι-
νωνούν μόνο στο διαδίκτυο και στην οποία ακόμη και οι μαθητές συνήθως αποδίδουν 
καλά στο σχολείο μπορεί να χάσουν κίνητρο όταν μετατοπίζονται στην ηλεκτρονική 
μάθηση. Είναι καίριας σημασίας να βελτιωθούν οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευ-
τικών σε όλες τις ηλικίες, καθώς και να διασφαλιστεί ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι στις 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι καταλληλότερες για την ηλεκτρονική μάθηση 
και τα αναμειγμένα (Blended) μοντέλα»34. Οι εκπαιδευτικοί, οδηγήθηκαν μοιραία σε 
αυτοσχεδιασμούς, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εν πολλοίς αποδείχτηκαν επι-
τυχείς. Ανέπτυξαν έναν έντονο κοινοτισμό μέσω του διαμοιρασμού ιδεών, καλών 
πρακτικών, εκπαιδευτικών σχεδιασμών και παιδαγωγικών μεθοδολογιών. 

Όλα αυτά συνέβαιναν το ίδιο χρονικό διάστημα που οι εκπαιδευτικοί ως κοινωνικά 
υποκείμενα, ή μέλη οικογενειών έπρεπε να διαχειριστούν και τα δικά τους προβλή-
ματα και τα άγχη που σχετίζονται με τον ιδιωτικό τους βίο. Είχαν απέναντί τους, στις 
οθόνες των υπολογιστών τους, μαθητές και μαθήτριες που είχαν απομακρυνθεί 
βίαια από το φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο, που είχαν κλειστεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και αποζητούσαν συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη από 

34 Di Pietro, G., Biagi, F., Costa P., Karpiński Z., Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 
on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. 
Technical Report, European Commission, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
bitstream/JRC121071/jrc121071.pdf 
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τους δασκάλους και τις δασκάλες τους. Πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να 
ανταπεξέλθουν σε αυτό το νέο και σημαντικό τους καθήκον; Γνώριζαν τεχνικές, δυ-
νατότητες και μεθόδους για να βοηθήσουν τα παιδιά; Φυσικά και δεν γνώριζαν, ούτε 
ακόμα και σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές γνωρίζουν, ένα χρόνο μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, όπως δεν γνωρίζουν ακόμα, πλην της προσωπικής τους 
εμπειρίας και της κοινοτικής μάθησης, ούτε τις μεθόδους της τηλεκπαίδευσης, γιατί 
κανείς δεν σκέφτηκε να ασχοληθεί μαζί τους35. Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι οι εκ-
παιδευτικοί είναι οι πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η αποτελεσματικό-
τητά της αρχίζει και τελειώνει στο διαμεσολαβητικό τους έργο. Δυστυχώς, για άλλη 
μια φορά η συντεταγμένη πολιτεία, αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική πολιτική, στην 
Ελλάδα, γίνεται με μικροχειρουργικές ρυθμίσεις, χωρίς παιδαγωγική και ερευνητική 
βάση, στο όνομα γενικόλογων ιδεολογικών προταγμάτων που μετασχηματίζονται 
σε εκπαιδευτικές πολιτικές, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια κανείς, τις επι-
μέρους διαστάσεις τους36. Θα δούμε παρακάτω μερικές τέτοιες μικροχειρουργικές 
ρυθμίσεις που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την πανδημία.

Σε προηγούμενη έρευνα μας για το Κοινωνικό Πολύκεντρο37, η οποία αφορά τους 
όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και στις τρεις βαθμίδες της 
ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, δείξαμε ότι οι πηγές άγχους σχετίζονται με τις 
σχέσεις με τη διοίκηση και τις συνθήκες εργασίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι κακές 
συνθήκες εργασίας, οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους, ο φόρτος εργασίας ή η 
γραφειοκρατία, οι χαμηλές αμοιβές, η διαρκώς αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια 
αποτελούν, διαχρονικά, σημαντικότατες πηγές εργασιακού άγχους για τους εκπαι-

35 Assunção Flores, M. & Swennen, A. (2020). The COVID-19pandemic and its effects on 
teacher education, European Journal of Teacher Education, DOI:10.1080/02619768.2020.18
24253. Quezada, R. L., Talbot, C. and Quezada-Parker, K. B. (2020). From Bricks and Mortar 
to Remote Teaching: A Teacher Education Programme‘s Response to COVID-19. Journal of 
Education for Teaching. doi:10.1080/02607476.2020.1801330. Orlov, G., McKee, D., Berry, J., 
Boyle, A., DiCiccio, T., Ransom, T., Rees-Jones, A., and Stoye, J. (2020). Learning during the 
COVID-19 pandemic: It is not who you teach, but how you teach, NBER Working Paper 28022.

36 Κυρίδης, Α. & Τσιούμης, Κ. (2016). Εκπαιδευτικές πολιτικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
στην Ελλάδα της κρίσης (σσ. 315 – 328). Στο Κ. Μπίκος και Ε. Ταρατόρη, (επιμ.) Μελετήματα 
και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Papadakis N.E., 
Tsakanika, T. & Kyridis, A. (2012). Higher Educational Policy, interest politics and crisis 
management: facets and aspects of the Greek case within the EHEA. International Education 
Studies, 5(3), 86-97. DOI: 10.5539/ies.v5n3p86.

37 Ζάγκος, Χρ., Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν. (2021). Όροι και συνθήκες άσκησης 
του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση. Σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές 
αναφορές. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο/ ΑΔΕΔΥ.
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δευτικούς38. Επίσης, παράγοντες που συνδέονται με την επαγγελματική εξουθέ-
νωση των εκπαιδευτικών, όπως θα παρατηρήσουμε στα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας είναι η ανεπάρκεια των μισθών, η έλλειψη πόρων και υποδομών, το κακό 
εργασιακό κλίμα και οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Τα αποτελέ-
σματα αυτά ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα σειράς προγενέστερων ερευ-
νών για το burn out των εκπαιδευτικών. Η έρευνά μας έδειξε, επίσης, ότι ο βαθμός 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, κάθε βαθμίδας, σε σχέση με την υλικοτεχνική υπο-
δομή είναι πολύ χαμηλός. Τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική καθημερινότητα ήταν επίσης 
χαμηλός. Είναι εμφανές ότι η εκπαιδευτική λειτουργία κατά την περίοδο της πανδη-
μίας, όχι μόνο διατηρεί αναλλοίωτα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 
εργασίας που οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αρνητικά για την εκπλήρωση του εκπαι-
δευτικού τους έργου, αλλά τα επιδεινώνει, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για 
παράδειγμα, όπως δείξαμε πιο πάνω, η έλλειψη πόρων ήταν αυτή που χαρακτήρισε 
το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Υπήρξαν 
σαφείς ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδομών για την αποτελεσματική άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου, κυρίως σε επίπεδο κεντρικών παροχών, τις οποίες κλήθηκαν 
να καλύψουν ιδιωτικά οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες των μαθητών (π.χ. ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, tablets, ταχύτητες ευρυζωνικών συνδέσεων, επιμόρφωση 
στην τηλεκπαίδευση κ.λπ.). Την ίδια στιγμή η εκπαιδευτική καθημερινότητα πέρασε 
σε μια νέα φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρή δυνατότητα ελέγχου της από 
τον/την εκπαιδευτικό αφού συναρτάται με τις τεχνολογικές προϋποθέσεις, από τη 
μία, και με τη φύση αυτή καθαυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την άλλη. 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας ενσωματώνει όλα 
τα ανησυχητικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, 
δεν υπήρχε ούτε η τεχνολογική, ούτε η θεωρητική και η πρακτική υποδομή, τόσο 
για το Υπ.ΑΙ.Θ., όσο και για τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών και των μαθητών39. Και 

38 Ζάγκος, Χρ., Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν. (2021). Όροι και συνθήκες άσκησης 
του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση. Σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές 
αναφορές. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο/ ΑΔΕΔΥ.

39 Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. 
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80–97. https://
doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890. Bolliger, D. U., & Wasilik, O. (2009). Factors influencing 
faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance 
education, 30(1), 103–116. https://doi.org/10.1080/01587910902845949. Caprara, G. V., 
Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy attitudes as determinants of 
teacher’s job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95(4), 821–832. https://doi.
org/10.1037/0022-0663.95.4.821. Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 crisis. 
Prospects. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3. Davis, N. L., Gough, M., & Taylor, 
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από ότι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα, μόλις στα τέλη του Ιανουαρίου του 2021 το 
υπουργείο αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
Σύμφωνα, δε, με τη συνήθη ελληνική γραφειοκρατία, πιστεύουμε ότι η επιμόρφω-
ση θα ολοκληρωθεί γύρω στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ίσως και αργότερα. 

Ως προς τον τομέα των κοινωνικών παραγόντων που, σύμφωνα με την προηγού-
μενη έρευνά μας για το Κοινωνικό Πολύκεντρο, επηρεάζουν τη ζωή των εκπαιδευ-
τικών, προφανώς δεν παρουσιάζεται κάποια μορφή βελτίωσης, ενώ εκτός από την 
επιδείνωση των συγκεκριμένων παραγόντων, προστίθενται και αρκετοί ακόμα, οι 
οποίοι είτε σχετίζονται με την κοινωνική καθημερινότητα, όπως εξάλλου για το σύ-
νολο του πληθυσμού, είτε σχετίζονται με την εκπαιδευτική καθημερινότητα και τον 
ρόλο που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παίξουν σε αυτήν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, 
βέβαια, ότι ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού είναι πρωτίστως κοινωνικός. Έχει αναλά-
βει μια τεράστια κοινωνική ευθύνη, η οποία δεν περικλείεται μεταξύ των τοίχων της 
σχολικής αίθουσας και των κάγκελων του σχολικού προαυλίου, αλλά διαχέεται στο 
σύνολο του κοινωνικού ιστού, αφού αυτός είναι εξάλλου και ο κοινωνικός ρόλος της 
εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι κοινωνοί που επιφορτίζονται να υλοποιήσουν 
τους κοινωνικούς σκοπούς της εκπαίδευσης μέσα σε ένα δοσμένο κοινωνικό περι-
βάλλον. Αναλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη, η οποία τους «στοιχειώνει» ακό-
μα και στην καθημερινότητά τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εκπαι-
δευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά από προβλήματα τα οποία θα έπρεπε 
να τα χειριστούν, στην κυριολεξία, μόνοι τους, αφού η ηγεσία του υπουργείου δεν 
ανέλαβε τις σχετικές πρωτοβουλίες. Παρακάτω, προσπαθήσαμε να συμπυκνώσου-
με τα βασικά προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας είτε με κλειστά είτε με ανοιχτά τα σχολεία:

Πολυπληθείς και μη αποστασιοποιημένες σχολικές τάξεις

Όποτε η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχιστεί η εκπαίδευση με την παραδοσιακή, 
δια ζώσης, μέθοδο, η σχολική κοινότητα ξαναβρέθηκε στο ίδιο σχεδόν περιβάλλον 
με αυτό πριν την πανδημία. Ο μαθητικός πληθυσμός συνέχισε να κατανέμεται με τον 
ίδιο τρόπο στις σχολικές αίθουσες, αφού δεν προβλέφθηκε κάποια μορφή κοινω-
νικής αποστασιοποίησης, ή καλύτερα, οι προβλέψεις κοινωνικής αποστασιοποίησης 

L. L. (2019). Online teaching: Advantages, obstacles and tools for getting it right. Journal 
of Teaching in Travel & Tourism, 19(3), 256–263. https://doi.org/10.1080/15313220.2019.1
612313. de Oliveira, M. M. S., Penedo, A. S. T., & Pereira, V. S. (2018). Distance education: 
advantages and disadvantages of the point of view of education and society. Dialogia, 29, 
139–152. https://doi.org/10.5585/Dialogia.n29.7661. 
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ήταν πρακτικά ανεφάρμοστες αφού το μέγεθος των ελληνικών σχολικών αιθου-
σών και ο αντίστοιχος μαθητικός πληθυσμός δεν επέτρεπαν την «αραίωση» που το 
υπουργείο προέβλεπε. Προφανώς, υπάρχουν δυνατότητες διαφορετικών σχεδια-
σμών λειτουργίας, αλλά οι υλικοτεχνικές υποδομές δεν τους επιτρέπουν ή η κυβέρ-
νηση δεν επιθυμεί να τους υιοθετήσει. Έτσι, τα σχολεία συνέχισαν να λειτουργούν 
δια ζώσης όπως ακριβώς έκλεισαν, πλην κάποιων προσαρμογών στο ωράριό τους. 
Το αποτέλεσμα ήταν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μια τεράστια ευθύνη, αυτή της 
διαχείρισης της κοινωνικής αποστασιοποίησης των μαθητών τους, της προστασίας 
της υγείας των μαθητών και των οικογενειών τους και, φυσικά, την προστασία της 
δικής τους υγείας και των δικών τους οικογενειών.  Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες ξαναβρέθηκαν πάλι συνωστισμένοι όπως και πριν από την πανδημία, 
μόνο που αυτήν τη φορά έπρεπε όλοι μαζί να χειριστούν το συγκεκριμένο πρό-
βλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο, αν μη τι άλλο, έθετε σε κίνδυνο την υγεία τους 
και προφανώς και την υγεία των οικογενειών τους. Φυσικά, η διαχείριση του προ-
βλήματος θα έπρεπε να γίνει από τις/τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες έπρεπε να 
μεριμνήσουν προς όφελος των μαθητών τους, των ιδίων και των οικογενειών τους. 
Προφανώς, πρόκειται για μια επικίνδυνη και «αγχογόνο» κατάσταση, κατά την οποία 
οι επιλογές που θα έπρεπε να κάνουν και οι αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρουν 
επηρεάζουν όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές επιλογές, η λειτουργούσα δια ζώσης εκπαί-
δευση, όπως και η υγεία αποτελούν κατά την περίοδο της πανδημίας τις κοινωνικές 
δομές όπου ο «συνωστισμός» είναι αναπόφευκτος, αφού δεν μπορεί να προσφερ-
θεί με άλλον τρόπο το απαιτούμενο έργο. Βέβαια, την ίδια χρονική περίοδο, το Inter 
– agency Network for Education in Emergency αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι 
σημαντικό να καθοριστούν τοπικά, ρεαλιστικά όρια στο μέγεθος της τάξης, τα οποία 
επιτρέπουν την ένταξη όλων των παιδιών και των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων με αναπηρία. Πρέπει να προσληφθούν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη αναλογία δασκάλου-μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα σχετικά εθνικά και τοπικά πρότυπα για την αναλογία και τη διδασκαλία δα-
σκάλων-μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανθρωπιστικοί και αναπτυξιακοί οργα-
νισμοί μπορεί να έχουν τα δικά τους πρότυπα για τις αναλογίες δασκάλων-μαθητών»40. 

40 INEE, (2020). Domain 4: Teachers and Other Education Personnel. https://inee.org/
standards/domain-4-teachers-and-other-education-personnel 
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Ανάγκη πολύπλευρης στήριξης του μαθητικού πληθυσμού 
(διδακτικά, κοινωνικά, ψυχολογικά)41

Μαθητές και μαθήτριες κάθε ηλικίας εκπαιδεύονται από το σπίτι ή και σε κάποιες 
περιπτώσεις δια ζώσης, μέσα σε ένα πλαίσιο αγωνίας, φόβου και αβεβαιότητας. Οι 
εκπαιδευτικές συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, η εκπαιδευτική και η κοινωνική καθη-
μερινότητα διαφορετική και τα παιδιά περνούν συνεχώς από τη μία εκπαιδευτική 
κατάσταση στην άλλη. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν αυτές τις εμπει-
ρίες των μαθητών, τη καθημερινή τους ρευστότητα, την εκπαιδευτική ρευστότητα, 
τους φόβους και τις αγωνίες τους42. Καλούνται, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
να φροντίσουν ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική χρήση των 
νέων τεχνολογιών, με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και τους κανόνες 
χρήσης της, αλλά και τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης στη δια ζώσης 
διαδικασία. Ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξουν όλα εκείνα τα παιδιά που δε διαθέτουν 
τις τεχνολογικές δυνατότητες, το πολιτισμικό και υλικό κεφάλαιο να παρακολου-
θήσουν τα όσα συμβαίνουν στη σχολική και στην κοινωνική τους ζωή43. Πρέπει να 
βρουν τρόπους και τεχνικές να τα κρατήσουν «ζωντανά» στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, να μην επιτρέψουν να αποκοπούν από τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα 
και να συνεχίσουν να νοιώθουν ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας44. Πρόκειται 

41 Yao, J., Rao, J., Jiang, T., & Xiong, C. (2020). What Role Should Teachers Play in Online 
Teaching during the COVID-19 Pandemic? Evidence from China. Science Insights Education 
Frontiers, 5(2), 517-524. https://doi.org/10.15354/sief.20.ar035. INEE (2020). Learning must 
go on. https://inee.org/system/files/resources/Learning%20must%20go%20on%2C%20
COVID-19%20advocacy%20brief_v20200409.pdf Inter-agency Network for Education 
in Emergencies (INEE). (2020). Technical Note: Education during the COVID-19 Pandemic. 
New York, NY. https://inee.org/resources/inee-technical-note-education-during-covid-
19-pandemic. Beteille, T. (2020). Supporting teachers during the COVID-19 (coronavirus) 
pandemic. https://blogs.worldbank.org/education/supporting-teachers-during-covid-19-
coronavirus-pandemic .

42 Pikulski, P., Pella, J., Casline, E., Hale, A., Drake, K., & Ginsburg, G. S. (2020). School 
connectedness and child anxiety. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools. 
https://doi.org/10.1017/jgc.2020.3. 

43 Drane, C., Vernon, L., & O’Shea, S. (2020). The impact of ‘learning at home’ on the educational 
outcomes of vulnerable children in Australia during the COVID-19 pandemic. Bentley: 
Ministerial briefing note prepared by the National Centre for Student Equity in Higher 
Education, Curtin University. Roberts, P. and Hannum, E. (2020). Education and equity in 
rural China: a critical introduction for the rural education field. Aus. Int. J. Rural Edu., 28(2), 
1-8. 

44 UNESCO. (2020). Three ways to plan for equity during the school closures.
 https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-

during-the-coronavirus-school-closures/. UNESCO. (2020).
 10 recommendations to ensure that learning remains uninterrupted,
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για μια πολύπλευρη ενίσχυση που θα πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, 
σε μια έκτακτη κατάσταση ανάγκης που οι συνθήκες, όμως, είναι άγνωστες και για 
τους/τις ίδιους45, αφού η συντεταγμένη πολιτεία δεν σκέφτηκε καν να τους δώσει 
κάποιες, αδρομερείς έστω, οδηγίες.  

Υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικά προβλήματα

Η τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα έγινε και συνεχίζει να γίνεται με ίδια μέσα. Πραγ-
ματοποιείται με τους ιδιωτικούς υπολογιστές και σε πολλές περιπτώσεις μέσω των 
κινητών τηλεφώνων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, μέσω των οικιακών ευ-
ζωνικών συνδέσεων, η μίσθωση των οποίων καλύπτεται από τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς των εκπαιδευτικών και των μαθητών46. Τα τεχνικά προβλήματα 
αντιμετωπίζονται ιδιωτικά, με όποιο κόστος μπορεί να συνεπάγονται, αλλά όπως 
συμβαίνει σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία ο/η εκπαιδευτικός παραμένει αυτή ή 
αυτός που οι μαθητές θα ανατρέξουν για λύσεις, επιδιορθώσεις, παράπονα, βοή-
θεια και στήριξη. Στην ελληνική τηλεκπαίδευση συμβαίνει κάτι απλό: ο ρόλος του 
κράτους, του υπουργείου έχει επιμεριστεί σε εκατομμύρια ιδιωτικές ευθύνες και ρό-
λους, σε επίπεδο λειτουργικό, αλλά και σε επίπεδο κόστους.

 https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-
solutions. UNESCO. (2020). COVID-19 Educational disruption and response.

 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. UNESCO. (2020). World education 
blog. UNESCO.

 https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-
the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/.

 Drane, C.F., Vernon, L. & O’Shea, S. (2020). Vulnerable learners in the age of COVID-19: A 
scoping review. Aust. Educ. Res.

 https://doi.org/10.1007/s13384-020-00409-5. Masten, A. S., & Motti-Stefanidi, F. (2020). 
Multisystem resilience for children and youth in disaster: Reflections in the context of 
COVID-19. Adversity and Resilience Science.

 https://doi.org/10.1007/s42844-020-00010-w. 

45 The Front Project (2020). Early Learning and COVID-19 Experiences of teachers and educators 
at the start of the pandemic. https://www.thefrontproject.org.au/images/downloads/
Early_learning_and_COVID19_experiences_of_teachers_and_educators.pdf. Hamilton, 
L.S., Grant, D., Kaufman, J.H., Diliberti, M., Schwartz, H.L., Hunter, G.P., Messan Setodji, 
C. and Young, C.J. (2020). COVID-19 and the State of K–12 Schools Results and Technical 
Documentation from the Spring 2020 American Educator Panels COVID-19 Surveys, Santa 
Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-A168-1. https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RRA168-1.html. 

46 Sawsan Abuhammad, (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: 
A qualitative review from parents’ perspective, Heliyon, 6(11), https://doi.org/10.1016/j.
heliyon.2020.e05482. 
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◗ Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Ζώντας σε ένα καθεστώς παγκόσμιου φιλελευθερισμού τα ζητήματα της εκπαι-
δευτικής πολιτικής έχουν δρομολογηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε ένα πλαίσιο όπου 
κυριαρχούν συγκεκριμένα ιδεολογικά προτάγματα και πρακτικές. Τα εθνικά συστή-
ματα εκπαίδευσης, οι υπερεθνικοί οργανισμοί και οι παγκόσμιες οικονομικές τάσεις 
προϋποθέτουν συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημά-
των όπου κυριαρχούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Προφανώς, δεν 
αποτελεί κεντρικό σκοπό της παρούσας μελέτης η ανάλυση αυτών των ιδεολογι-
κών προταγμάτων, ούτε των πολιτικών που ακολουθούνται, αλλά πώς είναι δυνα-
τόν μια μελέτη για το εκπαιδευτικό επάγγελμα σε περίοδο έκτακτης ανάγκης να μην 
επικεντρωθεί στο ρόλο που καλούνται να παίξουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και 
οι λειτουργοί τους τόσο στη συνέχιση της παγκόσμιας εκπαιδευτικής λειτουργίας 
όσο και των τοπικών εκπαιδευτικών λειτουργιών; Η προσαρμογή στις συνθήκες της 
πανδημίας και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων βασίστηκαν 
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις δυνατότητες προσαρμογής τους, αλλά κυρίως 
στις δυνατότητες προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια στιγμή, η πιθα-
νή υποχρηματοδότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, η πιθανή αδιαφορία των 
κυβερνήσεων για τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, η πιθανή αδιαφορία των κυ-
βερνήσεων για το εκπαιδευτικό της προσωπικό, ως κοιμώμενοι γίγαντες, έδειξαν το 
πόσο αρνητικά έχουν επιδράσει εδώ και πολλά χρόνια στη συγκρότησή τους, στην 
αποτελεσματικότητά τους και κυρίως στον βασικό κοινωνικό τους ρόλο47:

«Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλέγμα του 
κράτους πρόνοιας, δηλαδή στο πλέγμα που δημιουργούν οι συντεταγμένες κοινω-
νίες για να προστατέψουν τους πολίτες τους και να τους παράσχουν αγαθά που θε-
ωρούνται χρειώδη για την επιβίωση αλλά και ανάπτυξή τους (υγεία, τροφή, στέγη, 
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, προστασία της παιδικής ηλικίας, προστασία της τρί-
της ηλικίας κ.ά.). Η εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητα ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο 
θα πρέπει να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης (θα προσθέταμε και κάθε ηλικίας). Είναι 
ένα αγαθό το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει την επιβίωση των πολιτών, αλλά συμβάλ-
λει σε σημαντικό βαθμό και στην ανάπτυξη και ευημερία τους. Με άλλα λόγια, η 
εκπαίδευση υπηρετεί και τους δύο σημαντικούς στόχους του κράτους πρόνοιας: την 
επιβίωση και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αποτελεί, ή θα έπρεπε να αποτελεί, βασι-
κό πυλώνα του. Ταυτόχρονα, η δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τους Katznelson 

47 Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν., Χαλκιώτης, Δ. (2019). Το δημόσιο σχολείο στην 
Ελλάδα. Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης. Αθήνα: ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Education 
International.
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και Weir48, θα πρέπει να λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά για όλους τους πολίτες 
προάγοντας την ισότητα, την ισονομία και την ελευθερία».

Μέσα στην πανδημία, από την τηλεκπαίδευση στη δια ζώσης διδασκαλία και vice 
versa, το μεγάλο κοινωνικό στοίχημα ήταν και παραμένει να συνεχιστεί η εκπαιδευ-
τική λειτουργία. Και η συνέχισή της δεν μπορεί παρά να βασιστεί κατά το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό στους εκπαιδευτικούς, που παραμένουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
ο κεντρικός πυλώνας της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτι-
κών συστημάτων να ανταποκριθούν εξαρτήθηκε κατά κύριο λόγο από το κατά πόσο 
είχαν προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά, 
προσλαμβάνοντας το κατάλληλο και καλά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, 
κατά πόσο έχουν ανταποκριθεί στις γενικότερες επιμορφωτικές του ανάγκες, κατά 
πόσο είχαν «ασχοληθεί» με την ψηφιακή του επιμόρφωση και σε τελική ανάλυση 
κατά πόσο είχαν τοποθετήσει, οι κυβερνήσεις, στο επίκεντρο των πολιτικών τους τα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα. Με άλλα λόγια, η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία έχει δύο άξονες: ο πρώτος άξονας σχετίζεται 
με την προϋπάρχουσα οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και των πολι-
τικών που εφαρμόστηκαν και ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την ταχύτητα και 
την αποτελεσματικότητα αντίδρασης των κεντρικών κυβερνήσεων στις νέες εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Πρόκειται για δύο απολύτως αλληλοσυσχετιζόμενους άξονες, οι 
οποίοι, προφανώς, δεν μπορούν να ιδωθούν χωριστά, αφού οι προϊούσες εκπαιδευ-
τικές επιλογές επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις εκπαιδευτικές επιλογές 
της πανδημίας. 

Η UNESCO αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκτιμήστε τη διδασκαλία και τη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών. Υπήρξε αξιοσημείωτη καινοτομία στις αντιδράσεις των εκπαιδευτι-
κών στην κρίση του COVID-19, με τα συστήματα αυτά να είναι πιο ενεργά με τις οικογέ-
νειες και τις κοινότητες που δείχνουν την πιο ανθεκτικότητα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε 
τις προϋποθέσεις που δίνουν στους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής αυτονομία και 
ευελιξία να ενεργούν συνεργατικά49». Την ίδια στιγμή, η UNESCO Teacher Task Force 
καλεί τις κυβερνήσεις και άλλους βασικούς εταίρους50:

48 Katznelson, I., & Weir, M. (1985). Schooling for all: Class, race, and the decline of the democratic 
ideal. New York: Basic Books.

49 UNESCO, (2020). Supporting teachers and education personnel during times of crisis. 
https://en.unesco.org/sites/default/files/education_in_a_post-covid_world-nine_ideas_
for_public_action.pdf 

50 UNESCO, Teachers Task Force (2020). Teacher Task Force calls to support 63 million 
teachers touched by the COVID-19 crisis. https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-
calls-support-63-million-teachers-touched-covid-19-crisis 
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�� Διατηρείστε την απασχόληση και τους μισθούς των εκπαιδευτικών,

�� Δώστε προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εκπαι-
δευτικών και των εκπαιδευομένων,

�� Συμπεριλάβετε τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών απαντή-
σεων COVID-19,

�� Παρέχετε επαρκή επαγγελματική υποστήριξη και κατάρτιση, 

�� Βάλτε την ισότητα στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών αντιδράσεων απέναντι 
στην πανδημία, 

�� Συμπεριλάβετε τους εκπαιδευτικούς στις δράσεις βοήθειας.

H UNESCO, καλεί σε δημόσιες δράσεις που θα θωρακίσουν την εκπαίδευση στην 
μετά COVID 19 εποχή. Όπως θα διαπιστώσουμε, καλεί σε δράσεις που θέτουν στο 
επίκεντρο τη δημόσια εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό κόσμο. Μερικές από τις βα-
σικές αρχές είναι οι ακόλουθες51: 

�� Η τρέχουσα κρίση μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η δημόσια εκπαί-
δευση στις κοινωνίες, στις κοινότητες και στα άτομα.

�� Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εκτιμήσουν την 
επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών και να δημιουργήσουν συνθήκες 
που δίνουν στους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής αυτονομία και ευελι-
ξία να ενεργούν συνεργατικά.

�� Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να εξαρτάται από ψηφιακές πλατφόρμες 
που παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες.

�� Διαθέστε δωρεάν και ανοιχτές πηγές τεχνολογίας σε καθηγητές και μαθητές. 
Πρέπει να υποστηρίζονται ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ψηφιακά εργαλεία 
ανοιχτής πρόσβασης. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει με έτοιμο πε-
ριεχόμενο χτισμένο έξω από τον παιδαγωγικό χώρο και έξω από ανθρώπινες 
σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών. Ούτε η εκπαίδευση εξαρτάται από 
ψηφιακές πλατφόρμες που ελέγχονται από ιδιωτικές εταιρείες.

�� Η Επιτροπή καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, την 
κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες να κινητοποιηθούν γύρω από την 

51 UNESCO, (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. International 
Commission on the Futures of Education. https://en.unesco.org/sites/default/files/
education_in_a_post-covid_world-nine_ideas_for_public_action.pdf 
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προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και τη χρηματοδότησή της - και ότι οι 
υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτούν για τη δίκαιη και αποτελεσματική χρήση 
αυτών των πόρων.

Το ιδεολογικό παράδοξο είναι ότι υπερεθνικοί οργανισμοί που εδώ και πολλά χρόνια 
με τις πολιτικές τους και διακηρύξεις τους αναγορεύονται ως βασικοί πρεσβευτές 
της φιλελεύθερης ιδεολογίας, ξαφνικά θυμούνται κοινωνικούς θεσμούς και πο-
λιτικές που φαίνεται να έχουν καταδικαστεί σε μαρασμό και στην ιδιωτικοποίηση. 
Οι διακηρύξεις τους την περίοδο της πανδημίας μοιάζουν σα να έχουν βγει από το 
χρονοντούλαπο της ιστορίας. Θυμούνται, ξαφνικά, τη δημόσια εκπαίδευση, τους 
εκπαιδευτικούς, σε άλλες περιπτώσεις τη δημόσια υγεία και τους υγειονομικούς, 
και καλούν τις κυβερνήσεις που χρόνια τώρα τις καλούσαν για αντίθετες πολιτι-
κές να ανακρούσουν πρύμναν. Να προστατεύσουν τη δημόσια εκπαίδευση και τους 
λειτουργούς της, να την χρηματοδοτήσουν με μεγαλύτερα ποσά επενδύσεων, να 
καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Θυμήθηκαν, ακόμα, την εκπαίδευση των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τις κοινωνικές και τις εκπαιδευτικές ανισότητες. 

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο παγκόσμιο στερέωμα, στην Ελλάδα, οι κυβερνη-
τικές πολιτικές μοιάζουν να συνεχίζουν απτόητες το έργο της απομείωσης της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, την απομείωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, την όξυνση 
των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την υποχρηματοδότηση της 
δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος της ιδιωτικής. Ακόμα, η κυβέρνηση, αυτήν την 
εποχή αποφάσισε να ξεκινήσει και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και μάλιστα, 
όλα αυτά συμβαίνουν εν καιρώ πανδημίας με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάθε 
βαθμίδας κλειστά, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους κλεισμένους στα σπίτια 
τους. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για πολιτικό, κοινωνικό αμοραλισμό, ο οποίος μάλιστα 
κινείται ενάντια στις διεθνείς τάσεις και πρακτικές. 

Ο νεοφιλελευθερισμός κατανοείται ως «κοινωνικό φαντασιακό», διαμορφώνει τις 
συζητήσεις στην εκπαίδευση και σε όλες τις κοινωνικές πτυχές, από την οικονομία 
και την πολιτική έως την πολιτιστική και συμβολική παραγωγή52. Η εκπαίδευση έχει 
επίσης επηρεαστεί από το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, τονίζοντας τις πρακτικές 
της αγοράς στο σχεδιασμό, την εκτέλεση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών πολιτικών53. Αυτό επηρεάζει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον 

52 Lipman, P. & Hursh, D. (2007) Renaissance 2010: the reassertion of ruling class power 
through neoliberal policies in Chicago, Policy Futures in Education, 5(2), 160-178. http://
dx.doi.org/10.2304/pfie.2007.5.2.160. Rizvi, F. & Lingard, B. (2010). Globalizating Education 
Policy. New York: Routledge.

53 Mundy, K. (2005) Globalization and Educational Change: new policy worlds, in N. Bascia, 
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κόσμο όσον αφορά τη συνήθη πρακτική των δραστηριοτήτων τους 54.55 Και από ότι 
φαίνεται, η ελληνική εκπαιδευτική επιδεικνύει τον απαραίτητο ζήλο, την στοχοπρο-
σήλωση και την φαντασιακή έμπνευση ώστε να κυνηγήσει μέχρι τέλους το όνειρό 
της. 

◗ Μεθοδολογία της έρευνας56

Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι να ανιχνεύσει, να περιγράψει και να καταγράψει με συ-
στηματικό τρόπο τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, κατά την 
περίοδο της πανδημίας. Με άλλα λόγια, σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει με 
ποσοτικούς όρους τις συνθήκες και τους όρους εργασίας που βίωσε και συνεχίζει να 
βιώνει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. 

Οι στόχοι της έρευνας αποσκοπούν στο να αποτυπώσουν τις παραμέτρους των 
συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και των τριών βαθμίδων της ελληνικής δη-
μόσιας εκπαίδευσης:

1. Να καταγραφούν τα δημογραφικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκ-
παιδευτικών.

2. Να μετρηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσής τους, κατά την 
περίοδο της πανδημίας.

A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood & D. Livingstone (Eds) International Handbook of 
Educational Policy. Dordrecht: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3201-3_1

54 Tuchman, G. (2009). Wannabe U: inside the corporate university. Chicago: University of 
Chicago Press.

55 Cabalin, Ch. (2015). The mediatization of educational policies in Chile: Discourses and 
governance in a neoliberal education field. Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-
Champaign

56 Στα Κεφάλαια 2 και 3 η μεθοδολογία είναι κοινή κάθως οι δυο συνεισφορές απότελούν 
αποτέλεσμα ενιαίας ερευνητικής προσπάθειας με τη χρήση κοινών ερευνητικών εργαλείων 
τα οποία τροποποιήθηκαν ανάλογα με τις εκάστοτε ερευνητικές ανάγκες.  
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3. Να μετρηθεί η επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων επαγγελματικού άγ-
χους που ενδεχομένως βιώνουν κατά την περίοδο της πανδημίας.

4. Να συσχετιστεί το επίπεδο της επαγγελματικής τους εξουθένωσης με την 
βαθμίδα όπου εργάζονται.

5. Να συσχετιστεί το επίπεδο της επαγγελματικής τους εξουθένωσης με συ-
γκεκριμένα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, κατά την περίοδο της πανδημίας.

6. Να συσχετιστεί η επίδραση που ασκούν συγκεκριμένοι παράγοντες επαγγελ-
ματικού άγχους στους όρους και στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. 

7. Να καταγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα τεχνικά προ-
βλήματα και στο κόστος της τηλεκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν κατά την 
περίοδο της τηλεκπαίδευσης.

8. Να καταγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα ψηφι-
ακών δεξιοτήτων και των επιμορφωτικών τους αναγκών.

9. Να καταγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα ανα-
συγκρότησης του κοινωνικού τους βίου (εκπαιδευτική και κοινωνική καθημε-
ρινότητα).

10.  Να καταγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα διδα-
σκαλίας και μάθησης (εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα), κατά την περίοδο 
της πανδημίας.

11. Να συσχετιστούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ανά κλίμακα με τα δημογρα-
φικά και τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

Πληθυσμός και δείγμα

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις δύο 
βαθμίδες της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Αποταθήκαμε με προσκλήσεις 
συμπλήρωσης του ερευνητικού εργαλείου σε 9.000 περίπου άτομα, αλλά κατορ-
θώσαμε να συγκεντρώσουμε 1.084 απαντήσεις (12,04%). Θεωρούμε ότι το δείγμα 
είναι μεγάλο, γεγονός που εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότητα και την κανονικότη-
τα της κατανομής του. Εξάλλου, οι αναγωγές που επιχειρήσαμε στα γενικά σύνολα 
των εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες της χώρας δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
αποκλίσεις. Η δειγματοληψία ήταν βολική και τυχαία και ακολούθησε την τακτική 
της χιονοστιβάδας, αφού απευθυνθήκαμε αρχικά σε «προσβάσιμους» από τους 
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ερευνητές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές, σε τυχαίο, 
πάντα, δείγμα. 

Ερευνητική μέθοδος

Βασική μας επιλογή αποτέλεσε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος. Το ερωτηματολό-
γιο επιλέχτηκε ως το προσφορότερο εργαλείο για την επισκόπηση και την καταγρα-
φή των στάσεων ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών57 ώστε να καταγράψουμε 
και για να αναλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους των όρων και 
των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Το ερευνητικό εργαλείο

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το περισσότερο χρησιμοποιημένο αλλά και το πιο πα-
ρεξηγημένο ερευνητικό εργαλείο. Και το γεγονός αυτό οφείλεται στην εσφαλμέ-
νη, αλλά ευρέως διαδεδομένη, άποψη ότι δεν υπάρχει ερευνητικό πεδίο στο οποίο 
να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο θεωρείται το 
προσφορότερο εργαλείο για υβριδικές ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και το εργα-
λείο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι από τους ερευνητές58. Εύκολα 
μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η διάχυτη αντίληψη για την ευκολία κατασκευής 
και χρήσης του ερωτηματολογίου είναι λανθασμένη, αφού και τόσο η θεωρία όσο 
και η πρακτική έχει δείξει τα προβλήματα κατασκευής και χρήσης του59. Θεωρού-

57 Joshi1, A., Kale, S., Chandel, S. and Pal, D.K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. 
British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. Nemoto, T., & Beglar, D. 
(2014). Developing Likert-scale questionnaires. In N. Sonda & A. Krause (Eds.), JALT2013 
Conference Proceedings. Tokyo: JALT Hoinville G. & Jowell R. (1978). Survey Research 
Practice. London: Heinemann. Bailey K. (1978). Methods of Social Research. London: Collier 
- McMillan. 

58 Carifio, J. and Perla, Rocco, J. (2007). Ten common misunderstandings, misconceptions, 
persistent myths and urban legends about Likert scales and Likert response formats 
and their antidotes, Journal of Social Sciences, 3(3), 106-116. Javeau J. (1996). Η έρευνα με 
ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, σσ. 45-46. Johns, R. (2005). One size 
doesn’t fit all: Selecting response scales for attitude items, Journal of Elections, Public 
Opinion and Parties,15(2),237-64.

59 Βλέπε σχετικά Nemoto, T., & Temple (2014). Developing Likert-Scale Questionnaires. https://
www.semanticscholar.org/paper/Developing-Likert-Scale-Questionnaires-Nemoto-Tem
ple/0772f6983fd5d453a2576ed2abe9346629886149#citing-papers. Labaw P. (1980). 
Advanced Questionnaire Design. Cambridge: Abt. DeVaus D. (1986). Surveys in Social 
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με ότι το ερωτηματολόγιο, αν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να 
παρέχει χρησιμότατα και σημαντικότατα στοιχεία τόσο από πλευράς ποιότητας όσο 
και από πλευράς ποσότητας60, και θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας.

Στην παρούσα έρευνα επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο για 
τους παρακάτω λόγους:

�� Το ερωτηματολόγιο προκαλεί εύκολα το ενδιαφέρον των ερωτώμενων και 
αυξάνει τη συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία61

�� Η αρχική απόφαση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης μεγάλου δείγμα-
τος υποκειμένων και οι τεχνικές δυνατότητες της ερευνητικής ομάδας ευνοεί 
τη χρήση ερωτηματολογίου62

�� Το ερωτηματολόγιο προσφέρεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
αντιλήψεις και απόψεις υποκειμένων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να παρατη-
ρηθούν63

�� Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο επιτρέπει συνεχείς δοκιμές και 
παρεμβάσεις ώστε να διαμορφωθεί με τον καταλληλότερο τρόπο.64

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν, ίσως, τα συνηθέστερα εργαλεία στην ποσοτική προ-
σέγγιση όταν πρόκειται για την άντληση και συλλογή δεδομένων ευρείας κλίμακας. 
Όπως ήδη έχει τονιστεί, για τους σκοπούς της έρευνας, δομήθηκε ερωτηματολόγιο 
ως εργαλείο ποσοτικής διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών της Α/θμι-
ας και της Β/θμιας δημόσιας εκπαίδευσης σχετικά με τις συνθήκες και τους όρους 
της εργασίας τους κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο ερωτηματολόγιο ενσωμα-

Research. Boston: Allen & Unwin. 

60 Krosnick, J. A., & Presser S. (2010). Question and Questionnaire Design. Peter V. Marsden and 
James D.Wright (eds.), Handbook of Survey Research, (pp. 264-313). Bingley, UK: Emerald. 
Saris, W.E., and Gallhofer, I.N. (2007). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for 
survey research. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Christian, L.M., Parsons, 
N.L. and Dillmann, D.A. (2009). Designing scalar questions for web surveys. Sociological 
Methods and Research, 37, 393-425. Mucchielli, L. (1968). Le questionnaire dans l‘ enquete 
psychosociale. Paris: Libraires Techniques - Ed. Sociales Francaises. 

61 Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. A. (2000). The Psychology of Survey Response. 
Cambridge: Cambridge University Press. Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. 
Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, σ. 50.

62 Davidson J. (1970). Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for 
Site Surveys. London: Countryside Commission. 

63 Fraise P. & Piaget J. (1970). Traite de Psychologie Experimentale. Paris: PUF, σ. 98.

64 Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, σ. 148.
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τώθηκαν κλίμακες τύπου Likert ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 
Η διαμόρφωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, επίσης, όπως αποδεικνύει 
και η διεθνής πρακτική, ήταν σημαντικό να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός να 
κατανοεί ο ερωτώμενος πλήρως την ερώτηση, για να προδιατίθεται ευνοϊκά, αφε-
τέρου να απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα και να μην υπάρχει απόκλιση από 
τον ερευνητικό σκοπό. Γι’ αυτόν τον λόγο, η γλώσσα των ερωτήσεων έπρεπε να εί-
ναι σαφής και κατανοητή και οι ερωτήσεις να εξετάζουν διαφορετικές μορφές ενός 
φαινομένου και υπό διαφορετικές περιστάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με τους Robson 
και McCartan65, εκ των ων ουκ άνευ ενός ερωτηματολογίου είναι η ευστοχία, η ανα-
λυτικότητα, η εκλεκτικότητα και, τέλος, η ομοιογενής προσέγγιση των ερωτήσεων 
και, συνακόλουθα, των πιθανών απαντήσεων σε διαβαθμιστική κλίμακα. Επίσης, οι 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε να είναι «κλειστού τύπου» με προκα-
θορισμένες απαντήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι 
«ανοικτού τύπου» ερωτήσεις καθώς και οι πολύωρες αναλύσεις που αυτές προϋ-
ποθέτουν.

Το ερωτηματολόγιο, επομένως, παρέχει μια σχετικά απλή και στοχευμένη προσέγ-
γιση στη μελέτη των στάσεων, των απόψεων, των αξιών, των πεποιθήσεων και των 
κινήτρων των υποκειμένων, με την κατάλληλη προσαρμογή των οποίων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί συλλογή πολλών τυποποιημένων δεδομένων από σχεδόν οποιο-
δήποτε πληθυσμό κοινωνικών υποκειμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο το ερωτηματολόγιο 
αποτελεί το πιο σύνηθες εργαλείο και τεχνική συλλογής δεδομένων όταν πρόκειται 
για ένα μεγάλο σύνολο ατόμων. Ακόμη, το ερωτηματολόγιο, ιδιαίτερα με την ηλε-
κτρονική μορφή του, είναι εξαιρετικά χαμηλού κόστους και κόπου, όσον αφορά στη 
συλλογή πολυπληθών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ επιτρέπει 
την ανωνυμία του ερωτώμενου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητα κοινωνικά 
και οικονομικά ζητήματα όπως αυτά που έχουμε εντάξει και στην παρούσα μελέτη. 

Από την άλλη, το συγκεκριμένο εργαλείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιρροής 
των δεδομένων από τα χαρακτηριστικά (βιολογικά ή κοινωνικοοικονομικά) των ερω-
τώμενων, από τη μνήμη ή την υποκειμενικότητα του βιώματος κ.ά. Ο ερευνητής, 
λοιπόν, οφείλει να έχει υπόψη του πως οι ερωτώμενοι είναι πιθανό να αποφύγουν 
να απαντήσουν με ακρίβεια σε ερωτήσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις 
τους. Επίσης, ιδίως τα ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγια, διακρίνονται συνήθως 
από χαμηλό ποσοστό απόκρισης, με άμεση συνέπεια την υποαντιπροσώπευση του 

65 Robson, C. (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες 
και επαγγελματίες ερευνητές (μτφ. Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού). Αθήνα: Gutenberg. Robson, 
C. & McCartan, K. (2016). Real world research. London: Wiley.
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δείγματος. Τέλος, μπορεί να είναι δύσκολο για τον ερευνητή να διαχειριστεί την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης των ερωτώμενων στη διαδικασία ή/και το εργαλείο, την έλ-
λειψη αξιοπιστίας των απαντήσεων, αλλά και την πιθανή αμφισημία/πολυσημία/
παρερμηνεία των απαντήσεων των ερωτώμενων66.

Για τη συλλογή των δεδομένων για την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό 
ερωτηματολόγιο, σε ηλεκτρονική μορφή.   

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δομήθηκε ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου, το οποίο αποτελείται από μια σύνθεση ερωτηματολογίων η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Ά. Ερωτήσεις δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών (16 ερωτήσεις)

Β. Κλίμακα του Συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εκπαιδευ-
τικών (Maslach Burnout Inventory M.B.I., όπως χρησιμοποιήθηκε από την 
Μούζουρα67). Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι 7βαθμη κλίμακα συχνότη-
τας (0=ποτέ, 7=κάθε μέρα) και διαιρείται σε 3 υποκλίμακες (Κλίμακα Συναι-
σθηματική Εξάντλησης (ΣΕ) με 9 δηλώσεις, Κλίμακα Αποπροσωποποίησης 
(ΑΠ) με 5 δηλώσεις και την Κλίμακα Προσωπικής Εκπλήρωσης (ΠΕ) με 8 
δηλώσεις. Η χρήση παραγοντικής ανάλυσης επιβεβαίωσε την ύπαρξη των 
τριών παραγόντων, ενώ ο έλεγχος αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbach’s 
alpha έδωσε αποδεκτές τιμές. Η συναισθηματική εξάντληση (emotional 
exhaustion) αφορά μια κατάσταση του ατόμου, όπου απουσιάζει η ενέργεια 
και η διάθεση της προσφοράς προς τους αποδέκτες της επαγγελματικής 
του ενασχόλησης68. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αδυναμία-

66 Robson, C. (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες 
και επαγγελματίες ερευνητές (μτφ. Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού). Αθήνα: Gutenberg.

67 Μούζουρα, Ε. (2005). Πηγές και αντιμετώπιση επαγγελματικού -συναισθηματικού φόρτου 
εκπαιδευτικών: Σύνδεση ατομικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης. Διδακτορική Διατριβή. 
Θεσσαλονίκη: ΦΠΨ/ΑΠΘ. Για προηγούμενη χρήση βλέπε Κάντας, Α. (1996). Το σύνδρομο 
της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους σε 
επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Ψυχολογία, 3(3), 71-85 και Kantas, A., Vasssilaci, E. (1997). 
Burnout in Greek teachers: Main findings and validity of the Maslach Burnout Inventory. 
Work and Stress, 11(1), 94-100.

68 Κάντας, A. (1996). Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς και 
στους εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Ψυχολογία, 3(3), 71-85.
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προσφοράς του εαυτού τους στους μαθητές τους69. Η αποπροσωποποίη-
ση (depersonalization) χαρακτηρίζει μια αρνητική στάση του εργαζόμενου 
έναντι των αποδεκτών των υπηρεσιών του. Οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να 
μη νοιώθουν θετικά για τους μαθητές τους και δημιουργούν μια  απόσταση 
από αυτούς, η οποία συνοδεύεται και με αρνητικά συναισθήματα απέναντί 
τους70. Η μειωμένη επίτευξη- αναποτελεσματικότητα συνιστά μια μειωμένη 
εμπιστοσύνη των εργαζόμενων προς τον εαυτό τους και οδηγεί σε αρνητική 
αυτοαξιολόγηση. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών το αίσθημα της αναπο-
τελεσματικότητας σχετίζεται με μια δυσκολία που νοιώθουν στο να ανταπο-
κριθούν στις προσδοκίες που είχαν όταν μπήκαν στο επάγγελμα71.

Γ. Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικού Στρες των Εκπαιδευτικών, όπως 
συγκροτήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την Μούζουρα72. Πρόκειται για μια 
κλίμακα 35 δηλώσεων, όπου το δείγμα καλείται να εκφράσει τον βαθμό συμ-
φωνίας του με την χρήση 5βαθμης κλίμακας (1=καθόλου, 5= Πάρα πολύ -η 
Μούζουρα χρησιμοποίησε τη λέξη υπερβολικά). Το συγκεκριμένο εργαλείο 
κατασκευάστηκε για χρήση από εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης. Κρί-
ναμε ότι η συγκεκριμένη κλίμακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
δείγμα εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης χωρίς σημαντικές τροποποιή-
σεις. Στην έρευνα της Μούζουρα προέκυψαν 5 παράγοντες, για να μπορέ-
σουμε να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/
θμιας εκπαίδευσης καταλήξαμε με βάση την παραγοντική ανάλυση σε 5 πα-
ράγοντες: Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών/ 
τριών, Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, Θέματα που αφορούν 
σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου, Θέματα σχετικά με έλλειψη 
στήριξης και κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, Θέματα σχετικά 
με τη διαχείριση ζητημάτων που προέκυψαν από την πανδημία. Η ολική κλί-
μακα, αλλά και οι 5 υποκλίμακες ελέγχθηκαν για την αξιοπιστίας τους και ο 
δείκτης Cronbach’s alpha έδωσε αποδεκτές τιμές. 

69 Malsach, Ch., Jackson, S., Leiter, M. (1997). The Maslach Burnout Inventory Manual. In: C. P. 
Zalaquett, R. J. Wood (Eds). Evaluating Stress: A Book of Resources. The Scarecrow Press.

70 Malsach, Ch., Jackson, S., Leiter, M. (1997). The Maslach Burnout Inventory Manual. In: C. P. 
Zalaquett, R. J. Wood (Eds). Evaluating Stress: A Book of Resources. The Scarecrow Press.

71 Malsach, Ch., Jackson, S., Leiter, M. (1997). The Maslach Burnout Inventory Manual. In: C. P. 
Zalaquett, R. J. Wood (Eds). Evaluating Stress: A Book of Resources. The Scarecrow Press.

72 Μούζουρα, Ε. (2005). Πηγές και αντιμετώπιση επαγγελματικού -συναισθηματικού φόρτου 
εκπαιδευτικών: Σύνδεση ατομικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης. Διδακτορική Διατριβή. 
Θεσσαλονίκη: ΦΠΨ/ΑΠΘ.   
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Δ. Ένα ερωτηματολόγιο, υπό τη μορφή 5θμης κλίμακας στάσεων υπό τη μορ-
φή 1= Διαφωνώ απολύτως έως 5= Συμφωνώ απολύτως, το οποίο περιλαμ-
βάνει 4 υποκλίμακες: (α) Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκ-
παίδευσης (14 δηλώσεις), (β) Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης (15 δηλώσεις), (γ) Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού 
βίου των εκπαιδευτικών (20 δηλώσεις), (δ) Ζητήματα διδασκαλίας και μάθη-
σης (20 δηλώσεις). Η παραγοντική ανάλυση έδειξε την κατανομή του συ-
νόλου των δηλώσεων στις υποκλίμακες και η ολική κλίμακα, αλλά και οι 4 
υποκλίμακες ελέγχθηκαν για την αξιοπιστίας τους και ο δείκτης Cronbach’s 
alpha έδωσε αποδεκτές τιμές.

Ένας έλεγχος εγκυρότητας των κλιμάκων πραγματοποιήθηκε από 5 ανεξάρτη-
τους κριτικούς αναγνώστες, δύο φορές πριν από την πρώτη (πειραματική) χρήση 
του ερωτηματολογίου σε 25 άτομα. Μετά την πειραματική χρήση, προχωρούσαμε 
σε συγκεκριμένες απαραίτητες αναθεωρήσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
προκαταρκτικού τεστ Cronbach alpha. Μετά προχωρήσαμε σε δεύτερη πειραματι-
κή χρήση σε 37 άτομα. Τέλος, για κάθε κλίμακα ακολουθήθηκε διαδικασία εγκυρο-
ποίησης από 15 ειδικούς μέσω προσωπικών γνωριμιών. 

Για τον λόγο αυτό, υπολογίστηκαν73: a) Η αναγκαιότητα των δηλώσεων (CVR), b) 
Η σχετικότητα των δηλώσεων (I-CVIs and S-CVI), c) η σαφήνεια των δηλώσεων 
(I-CVIs). Τέλος, υπολογίστηκε ο δείκτης Cohen’s Kappa χρησιμοποιώντας την ακό-
λουθη εξίσωση74:

k =
(I — CVI — Pc)

1 — Pc

Pc x=
N!

A! (N — u)!
0.5N

73 Zamanzadeh V., Rassouli M., Abbaszadeh A., Alavi Majd, H., Nikanfar, Α. & Ghahramanian, Α. 
(2014). Details of content validity and objectifying it in instrument development. Nurs Pract 
Today, 1(3), 163-171.

74 Uebersax J.S. (1987). Diversity of decision-making models and the measurement of interrater 
agreement. Psychological Bulletin, 101(1), 140-146. doi: 10.1037/0033-2909.101.1.140. Cohen, 
J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological 
Measurement, 1(20), 37–46. Scott, W. (1955). Reliability of content analysis: The case of 
nominal scale coding. Public Opinion Quarterly, 17, 321-325.

 Strijbos, J., Martens, R., Prins, F., & Jochems, W. (2006). Content analysis: What are they 
talking about?. Computers & Education, 46, 29-48. doi: 10.1016/j.compedu.2005.04.002
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Για τον υπολογισμό του δείκτη Kappa ακολουθήθηκε η κάτωθι σχέση:

k =
(I — CVI — Pc)

1 — Pc

Pc x=
N!

A! (N — u)!
0.5N

Η τιμή του δείκτη Kappa υπολογίστηκε 0,84.

Ερευνητική διαδικασία

1. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας των κλιμάκων της Maslach & 
Jackson και της Μούζουρα στους πληθυσμούς στόχο.

2. Συζητήθηκε με συναδέλφους και συναδέλφισσες και από την πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η δημιουργία των δικών μας κλιμάκων και 
εν συνεχεία έγινε η πρώτη προσπάθεια σύνθεσής τους.  

3. Ακολούθησαν (α) οι κριτικές αναγνώσεις εκ μέρους πιθανών υποκειμένων 
του δείγματος και εν συνεχεία προβήκαμε στις σχετικές διευκρινίσεις και δι-
ορθώσεις (β) κριτικές αναγνώσεις τους εκ μέρους ειδικών και η αξιολόγηση 
των δηλώσεων.

4. Εν συνεχεία, τα εργαλεία δοκιμάστηκαν σε μικρούς πληθυσμούς, ώστε να 
εγκυροποιηθούν και να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους.

5. Ομάδα 15 ειδικών αξιολόγησε τις δηλώσεις των κλιμάκων. 

6. Διανεμήθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο.

7. Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου των δεδομένων και η ανάλυσή τους. 

Το επόμενο βήμα ήταν η ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων, ατομικά 
και μέσω του Κοινωνικού Πολύκεντρου, σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. Όπως προαναφέρθηκε, η βοήθεια συναδέλφων εκπαιδευτικών κάθε βαθμί-
δας υπήρξε σημαντική για τη διαμόρφωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 
ζήτημα καθοριστικής σημασίας, καθώς η διαμόρφωση των ερωτήσεων μπορεί να 
οδηγήσει σε τροποποίηση κάποιου αρχικού ερευνητικού ερωτήματος, ανοίγοντας 
στον ερευνητή οπτικές τις οποίες δεν είχε αντιληφθεί ή δεν είχε κρίνει χρήσιμες για 
την έρευνά του75. 

75 Robson, C. & McCartan, K. (2016). Real world research. London: Wiley.
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Ανάλυση των δεδομένων

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το λογισμικό IBM SPSS Statistics v. 25 και χρησιμοποι-
ήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική στατιστική. Για να εξετάσουμε την επί-
δραση των δημογραφικών παραγόντων καθώς και των ερωτήσεων συλλογής πλη-
ροφοριών, στο βαθμό συμφωνίας - ικανοποίησης που εξέφρασαν τα υποκείμενα, 
χρησιμοποιήσαμε t-test για τα για τις διωνυμικές μεταβλητές και έλεγχο ανάλυσης 
διασποράς (Anova) για τις μεταβλητές που λαμβάνουν περισσότερες από δύο τιμές.

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της μελέτης

Είναι κοινός τόπος μεταξύ των ερευνητών πως η διερεύνηση θεμάτων όπως αυτό 
της παρούσας μελέτης θέτει ζητήματα ερευνητικής ηθικής και δεοντολογίας. Ιδιαί-
τερα στον χώρο της εκπαίδευσης, εξαιτίας των βιωμάτων που προκλήθηκαν κατά 
την περίοδο της πανδημικής κρίσης, τέτοιου είδους έρευνες ενδέχεται να ανακαλέ-
σουν μνήμες από δυσάρεστα βιώματα οι συνέπειες των οποίων είναι ακόμη υπαρ-
κτές, και να προκαλέσουν στους ερωτώμενους δυσάρεστες συμπεριφορές, όπως 
π.χ. νευρικότητα κ.λπ. Η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να είναι ακόμη ευάλωτοι είναι 
σε ισχύ. Έτσι, η ερευνητική ομάδα φρόντισε ώστε οι ερευνητικοί στόχοι να είναι 
διαφανείς για να μπορούν οι ερευνώμενοι να αποχωρήσουν αν το θελήσουν και το 
επιθυμούν. Ενστερνιζόμενη τις θέσεις της επιστημονικής κοινότητας περί υπευθυ-
νότητας και ηθικής συνειδητοποίησης της ερευνητικής διεξαγωγής76, η ερευνητική 
ομάδα επέδειξε την απαιτούμενη σε τέτοιου είδους κοινωνικά θέματα ευαισθησία  
αποφεύγοντας την παραβίαση ηθικών αρχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ηθική και η 
δεοντολογία δεν εκλαμβάνονται μόνο ως δεσμευτικές κανονιστικές αρχές διεξα-
γωγής αλλά και ως δυναμικές διαδικασίες που επιβάλλεται να υλοποιούνται στην 
εφαρμογή των τεχνικών και των μεθοδολογικών σχεδιασμών της ερευνητικής 
ομάδας, καθώς ο ερευνητής βρίσκεται σε έναν διαρκή αυτοέλεγχο ηθικής ερευνη-
τικής διαδικασίας ενταγμένης στη συνολική διαδικασία διυποκειμενικής αλλόδρα-
σης και συλλογικού. Βασική αρχή του σχεδιασμού, λοιπόν, υπήρξε ο σεβασμός των 
προσωπικοτήτων των συμμετεχόντων. 

Η ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξε η ερευνητική ομάδα οφείλεται αφενός στο 
εκπαιδευτικό της κεφάλαιο όσον αφορά σε ζητήματα προκαταλήψεων και σε στε-
ρεότυπα σχετικά με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνι-

76 Robson, C. & McCartan, K. (2016). Real world research. London: Wiley.
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κότητα, την ηλικία ή οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, αφετέρου στη συνειδητοποίηση, 
λόγω και της φύσης της μελέτης, της πιθανής χρησιμοποίησής της για πολιτικούς 
σκοπούς. Γι’ αυτό και η μελέτη περιορίζεται αυστηρά στο επιστημονικό πεδίο, αφού 
η ερευνητική ομάδα αναγνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις από τον τρόπο διατύπωσης 
των ευρημάτων της έρευνας, καθώς αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την 
απόδοση ωφελιμιστικών ερμηνειών αναφορικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο 
από τις εμπλεκόμενες στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ομάδες. 

Ακόμη, καθώς ο ερευνητής οφείλει να σέβεται τους αποδέκτες των μελετών του 
και συγχρόνως και τους άλλους ερευνητές που πιθανό να χρησιμοποιήσουν ευρή-
ματα της έρευνάς του, η ερευνητική ομάδα θεωρεί την παρούσα μελέτη αφετηρια-
κή άλλων σχεδιασμών. Έτσι, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται χωρίς παραποιήσεις, 
ενώ απορρίπτεται η εργαλειακή πρακτική της εξυπηρέτησης συμφερόντων ή της 
επιβεβαίωσης ερευνητικών υποθέσεων. Σημαντική είναι, επίσης, η βούληση της 
ερευνητικής ομάδας να δημοσιεύσει τη μελέτη και να μοιραστεί τα ευρήματά της, 
συμβάλλοντας στην προάσπιση των δικαιωμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας 
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. 

Έτσι, λοιπόν, αποφεύχθηκε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αλλοίωση των πληρο-
φοριών σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της έρευνας, η συμμετοχή των υποκει-
μένων χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως για την έρευνα, ο εξαναγκασμός 
των υποκειμένων για συμμετοχή, η έκθεση των συμμετεχόντων σε αγχωτικές κα-
ταστάσεις, αλλά και οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικής τους ζωής77. Συνεπώς, 
η ερευνητική ομάδα θεωρεί πως οι πρακτικές σε όλα τα στάδια της ερευνητικής 
διαδικασίας χαρακτηρίζονται από ηθική και τήρηση της διεθνούς πρακτικής όσον 
αφορά στην επιστημονική ερευνητική δεοντολογία.

77 Robson, C. & McCartan, K. (2016). Real world research. London: Wiley.
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◗ Αποτελέσματα

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

ΠΙΝΆΚΆΣ 1.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο

Φύλο ν %

Άνδρας 288 26,6

Γυναίκα 796 73,4

Σύνολο 1084 100,0

Από τον ανωτέρω πίνακα διακρίνουμε πως από τα 1084 υποκείμενα της έρευνας τα 
796 (73.4%) είναι γυναίκες και τα 288 (26.6%) άνδρες.

ΠΙΝΆΚΆΣ 2.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την ηλικία

Ηλικία ν %

<30 ετών 84 7,7

31-40 ετών 204 18,8

41-50 ετών 330 30,4

>51 ετών 466 43,0

Σύνολο 1084 100,0

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή του δείγματος διακρίνουμε ότι το 43% του 
δείγματος (466 άτομα) είναι μεγαλύτερα από 51 ετών, το 30,4% (330 άτομα) εντάσ-
σεται στην ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών, το 18,8% (204 άτομα) των υποκειμένων 
είναι μεταξύ 31 και 40 ετών και τέλος το 7.7% του δείγματος (84 άτομα) είναι ηλικι-
ακά μεταξύ 23 και 30 ετών.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 3.

Κατανομή του δείγματος των ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του

Οικογενειακή κατάσταση ν %

Άγαμος/η 198 18,3

Έγγαμος/η 814 75,1

Άλλο 72 6,6

Σύνολο 1084 100,0

ΠΙΝΆΚΆΣ 4.

Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του

Άριθμός τέκνων ν %

Κανένα 314 29,0

Ένα 216 19,9

Δύο 422 38,9

Περισσότερα από δύο 132 12,2

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των υποκειμένων παρατηρούμε ότι το 
18.3%  του δείγματος (198 άτομα) δήλωσαν άγαμοι, το 75,1% (814 άτομα) έγγαμοι και 
το 6.6% (72) δήλωσαν κάτι άλλο (χήροι, διαζευγμένοι κ.α.). Εν συνεχεία το 29% του 
δείγματος (314 άτομα) δήλωσε άτεκνο, το 19.9% (216 άτομα) δήλωσε ότι έχει ένα 
τέκνο, το 38.9% (422 άτομα) δήλωσε δύο τέκνα και το 12.2% των υποκειμένων (132 
άτομα) δήλωσε ότι έχει περισσότερα από δύο τέκνα.

ΠΙΝΆΚΆΣ 5.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη σχέση εργασίας

Σχέση εργασίας ν %

Μη μόνιμος/η 286 26,4

Μόνιμος/η 798 73,6

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στη κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη σχέση εργασίας διακρίνουμε ότι 
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από τα 1084 υποκείμενα της έρευνας τα 286 (26,4%) είναι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

και τα 798 (73,6%) μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

ΠΙΝΆΚΆΣ 6.

Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα

Έκπαιδευτική βαθμίδα ν %

Προσχολική εκπαίδευση 202 18,6

Δημοτική εκπαίδευση 354 32,7

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 528 48,7

Σύνολο 1084 100,0

Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμι-

ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα όπου εργάζονται, δι-

ακρίνουμε ότι από τους 1084 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που 

συμμετείχαν στην έρευνα οι 202 (18,6%) εργάζονται στην προσχολική εκπαίδευση, 

οι 354 (32,7%) σε Δημοτικό σχολείο, και οι 528 (48,7%) σε Σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

ΠΙΝΆΚΆΣ 7.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην εκπαίδευση

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ν %

0-10 έτη 224 20,7

11-20 έτη 404 37,3

21-30 έτη 332 30,6

Περισσότερα από 31 έτη 124 11,4

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στην κατανομή του δείγματος ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην 

εκπαίδευση διακρίνουμε ότι από το σύνολο των 1084 εκπαιδευτικών που συμμε-

τείχαν στην έρευνα οι 224 (20,7%) δήλωσαν από 0 έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας, οι 

404 (37,3%) δήλωσαν από 11 έως 20 χρόνια προϋπηρεσίας, οι 332 (30,6%)  δήλωσαν 

από 21 έως 30 χρόνια προϋπηρεσίας και τέλος 124 από τους εκπαιδευτικούς του 

δείγματος (11,4%) δήλωσαν περισσότερα από 31 έτη προϋπηρεσίας.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 8.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τον εκπαιδευτικό τίτλο που διαθέτουν

Έκπαιδευτικός τίτλος ν %

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας/ 
Σχολή Νηπιαγωγών

64 5,9

Διδασκαλείο 28 2,6

Πτυχίο ΑΕΙ 428 39,5

ΜΔΕ 496 45,8

Διδακτορικό 68 6,3

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στη κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τον εκπαιδευτικό τίτλο που διαθέ-
τουν διακρίνουμε ότι 68 υποκείμενα (6,3%) έχουν διδακτορικό τίτλο, 496 (45,8%) 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, 28 (2,6%) είναι πτυχιούχοι διδασκαλείων, τα 428 
(39,5%) είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων και 64 (5,9%) πτυχιούχοι παι-
δαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών. 

ΠΙΝΆΚΆΣ 9.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ανάλογα με την ειδικότητά του

Σχέση εργασίας ν %

Νηπιαγωγός 208 19,2

Δάσκαλος/α 284 26,2

Εκπαιδευτικός ειδικότητας 
στην Α/θμια εκπαίδευση (αγγλικών, 

μουσικής, φυσικής αγωγής κ.λπ)
96 8,9

Καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης 496 45,8

Σύνολο 1084 100,0
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ΠΙΝΆΚΆΣ 10.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με το εάν εργάζονται στον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας του

Κατοικία - εργασία ν %

Εργάζομαι στον μόνιμο τόπο της κατοικίας μου 740 68,3

Μετακινούμαι καθημερινά για να πάω 
στον τόπο της εργασίας μου

344 31,7

Σύνολο 1084 100,0

ΠΙΝΆΚΆΣ 11.
Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο σπουδών τους

Έπιστημονικός κλάδος ν %

Ανθρωπιστικές επιστήμες 632 58,3

Κοινωνικές επιστήμες 104 9,6

Θετικές επιστήμες 200 18,5

Τεχνολογικές επιστήμες 104 9,6

Επιστήμες Υγείας 44 4,1

Σύνολο 1084 100,0

ΠΙΝΆΚΆΣ 12.

Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον τόπο εργασίας

Τόπος εργασίας ν %

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 448 41,3

Αστικό κέντρο 304 28,0

Ημιαστική περιοχή 216 19,9

Αγροτική Περιοχή 116 10,7

Σύνολο 1084 100,0

Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον τόπο εργασίας διακρί-
νουμε ότι το 41,3% του δείγματος (448 υποκείμενα) εργάζονται στα μητροπολιτικά 
κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το 28% (304 υποκείμενα) σε αστικά κέντρα, το 
19,9% (216 υποκείμενα) σε ημιαστικές περιοχές και το 10,7% (116 υποκείμενα) εργά-
ζονται σε αγροτική περιοχή.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 13.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το εάν κατέχει θέση ευθύνης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα

Θέση ευθύνης ν %

Όχι 836 77,1

Ναι 248 22,9

Σύνολο 1084 100,0

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τον ανωτέρω πίνακα από τα 1084 υποκείμενα 
του δείγματος τα 836 (77,1%) δεν κατέχουν θέση ευθύνης εντός του εκπαιδευτικού 
συστήματος και τα υπόλοιπα 248 (22,9%) δήλωσαν ότι κατέχουν.

ΠΙΝΆΚΆΣ 14.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης  
από την ανταπόκριση της δημόσιας εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της πανδημίας

Βαθμός ικανοποίησης ν % Μέση τιμή
Τυπική 

απόκλιση

Καθόλου 168 15,5

2,37 ,840
Ελάχιστα 440 40,6

Αρκετά 388 35,8

Πολύ 88 8,1

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στη κατανομή του δείγματος ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησής του 
από την ανταπόκριση της δημόσιας εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της πανδημίας, το 
15,5% (168 υποκείμενα) δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο, το 40,6% (440 υποκείμενα) 
ελάχιστα ικανοποιημένο, το 35,8% (388 υποκείμενα) δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο 
και μόλις το 8,1% (88 υποκείμενα) δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένο.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 15.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης από την εκπαιδευτική 
πολιτική κατά την περίοδο της πανδημίας

Βαθμός ικανοποίησης ν % Μέση τιμή
Τυπική 

απόκλιση

Καθόλου 440 40,6

1,78 ,760
Ελάχιστα 460 42,4

Αρκετά 166 15,3

Πολύ 18 1,7

Σύνολο 1084 100,0

Όσον αφορά στη κατανομή του δείγματος ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησής του 
από την εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο της πανδημίας, το 40,6% (440 υπο-
κείμενα) δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο, το 42,4% (460 υποκείμενα) ελάχιστα ικα-
νοποιημένο, το 15,3% (166 υποκείμενα) δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο και μόλις το 
1,7% (18 υποκείμενα) δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένο.

ΠΙΝΆΚΆΣ 16.
Έλεγχος εγκυρότητας των έξι κλιμάκων 

Κλίμακα
Cronbach’s 

alpha

Ά
Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

(Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε από την 
Μούζουρα, 2005) - Προσαρμογή

0,734

Β
Ερωτηματολόγιο πηγών Επαγγελματικού Στρες των 

Εκπαιδευτικών (Μούζουρα, 2005) - Προσαρμογή
0,931

Γ Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης 0,919

Δ Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης 0,901

Έ
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των 

εκπαιδευτικών
0,918

ΣΤ Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 0,936

Ο έλεγχος αξιοπιστίας και εσωτερικής εγκυρότητας σε όλες τις κλίμακες που χρη-
σιμοποιήθηκαν, έδειξε υψηλές τιμές για τον δείκτη alpha του Cronbach, αφού η 
σχετική τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,6 για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει 
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έστω ελάχιστη εγκυρότητα και όσο πλησιάζει την τιμή (1) ο βαθμός εγκυρότητας 
τείνει στο απόλυτο. Με άλλα λόγια, οι κλίμακες στάσεων θεωρούνται απολύτως 
έγκυρες και αξιόπιστες.

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 5.
Αριθμός παραγόντων για την κλίμακα Maslach & Jackson (1986)
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ΠΙΝΆΚΆΣ 17.
Έλεγχος εγκυρότητας των τριών κλιμάκων του Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

Κλίμακα Cronbach’s alpha

Κλίμακα Συναισθηματικής Εξάντλησης 0,845

Αποπροσωποποίηση 0,762

Προσωπική Επίτευξη 0,796

Ολική κλίμακα 0,734
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ΠΙΝΆΚΆΣ 18.

Κατανομή του βαθμού συμφωνίας στην κλίμακα  Α. Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε από 
την Μούζουρα, 2005) - Προσαρμογή (0= Ποτέ, 6= Κάθε μέρα) ανά υποκλίμακα

Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6

Συναισθηματικής Έξάντληση

Α1
Νιώθω συναισθηματικά 
«στραγγισμένος /η» από 

τη δουλειά μου

5,5 11,1 12,7 20,3 18,5 22,1
9,8

Α2
Νιώθω εξαντλημένος /η στο 
τέλος της εργάσιμής μέρας

1,7 8,7 14,2 15,1 19,4 26,8
14,2

Α3

Νιώθω κουρασμένος /η όταν 
σηκώνομαι το πρωί και πρέπει 

να αντιμετωπίσω μια ακόμη 
μέρα στη δουλειά

8,1 22,5 16,8 21,2 14,9 10,9
5,5

Α6
Το να εργάζομαι με ανθρώπους 

όλη μέρα αποτελεί πίεση 
για μένα

29,5 27,3 17,0 11,6 9,8 4,1 ,7

Α8
Αισθάνομαι ξοφλημένος /η 
εξαιτίας της δουλειάς μου

56,5 17,5 10,9 9,6 3,9 1,1 ,6

Α13
Αισθάνομαι απογοητευμένος 

από τη δουλειά μου
22,7 25,5 14,6 17,3 11,8 6,3 1,8

Α14
Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ 

σκληρά
1,1 5,2 7,0 16,4 21,6 31,2 17,5

Α16

Το να κάνω μια εργασία που με 
φέρνει σε άμεση σχέση 

με τους ανθρώπους, μου 
προκαλεί υπερβολικό στρες

26,6 30,3 15,9 14,0 7,4 3,9 2,0

Α20
Νιώθω σαν να είμαι 

στο τέλος μου
50,7 18,8 12,0 8,7 5,5 2,6 1,7

Άποπροσωποποίηση

Α5

Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι 
μερικούς από τους 

εκπαιδευόμενους σαν να ήταν 
άψυχα αντικείμενα

53,0 17,7 10,9 7,2 6,5 3,0 1,8

Α10
Έγινα σκληρότερος /η προς 
τους ανθρώπους από τότε 

που είμαι στη δουλειά αυτή
49,4 20,3 12,0 9,2 5,4 2,2 1,5
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Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6

Α11
Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή 

με σκληραίνει συναισθηματικά
46,7 24,0 12,5 8,3 4,8 3,0 ,7

Α15
∆εν νοιάζομαι πραγματικά 

για το τι συμβαίνει σε κάποιους 
από τους εκπαιδευόμενους

63,8 21,8 5,9 4,2 1,3 1,5 1,5

Α22

Αισθάνομαι πώς οι 
εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν 

για κάποια από 
τα προβλήματά τους

41,7 34,9 10,0 9,0 3,5 ,7 ,2

Προσωπική Έπίτευξη

Α4

Μπορώ εύκολα να καταλάβω 
πώς οι εκπαιδευόμενοι μου 

αισθάνονται γενικώς για 
τα πράγματα

2,4 12,5 23,6 41,7
19,7

Α7
Αντιμετωπίζω πολύ 

αποτελεσματικά τα προβλήματα 
των εκπαιδευόμενων

,6 1,3 6,6 25,1 29,2 29,7 7,6

Α9

Νιώθω πραγματικά ότι 
επηρεάζω τη ζωή άλλων 

ανθρώπων μέσα από 
τη δουλειά μου

1,1 2,8 6,3 17,2 22,0 29,3 21,4

Α12
Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός 

/ή
,4 3,3 11,1 24,2 25,3 26,4 9,4

Α17

Μπορώ εύκολα να 
δημιουργήσω άνετη 
ατμόσφαιρα με τους 

εκπαιδευόμενους

,2 1,7 4,4 9,6 20,8 36,5 26,8

Α18
Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά 

από μια στενή συνεργασία 
με τους εκπαιδευόμενους

,9 ,7 2,4 5,7 19,6 43,4 27,3

Α19
Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα 
πράγματα στη δουλειά αυτή

,2 1,3 2,0 13,7 24,0 41,5 17,3

Α21
Στη δουλειά μου, χειρίζομαι 

τα συναισθηματικά προβλήματα 
πολύ ήρεμα

,7 3,5 9,6 19,9 25,8 29,2 11,3

Όσον αφορά την υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης (Cronbach’s 
alpha=0,845), διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Νιώ-
θω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη δουλειά μου (Α1), το 5,5% των υποκει-
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μένων δήλωσε ποτέ, το 11,1% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 12,7% μία φορά 
το μήνα ή λιγότερο, το 20,3% μερικές φορές το μήνα, το 18,5% μία φορά την εβδομά-
δα, το 22,1% μερικές φορές την εβδομάδα και το 9,8% των υποκειμένων κάθε μέρα. Εν 
συνεχεία, στη δήλωση Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμης μέρας (Α2), 
το 1,7% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 8,7% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 
το 14,2% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 15,1% μερικές φορές το μήνα, το 19,4% μία 
φορά την εβδομάδα, το 26,8% μερικές φορές την εβδομάδα και το 14,2% των υποκει-
μένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Νιώθω κουρασμένος /η όταν σηκώνομαι 
το πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά (Α3), το 8,1% των 
υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 22,5% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 16,8% 
μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 21,2% μερικές φορές το μήνα, το 14,9% μία φορά την 
εβδομάδα, το 10,9% μερικές φορές την εβδομάδα και το 5,5% των υποκειμένων κάθε 
μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Το να εργάζομαι με ανθρώπους όλη μέρα αποτελεί 
πίεση για μένα (Α6), το 29,5% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 27,3% μερικές φο-
ρές το χρόνο ή λιγότερο, το 17% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 11,6% μερικές φορές 
το μήνα, το 9,8% μία φορά την εβδομάδα, το 4,1% μερικές φορές την εβδομάδα και το 
0,7% των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά με τη δήλωση Αισθάνομαι ξοφλημέ-
νος /η εξαιτίας της δουλειάς μου (Α8), το 56,5% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 
17,5% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 10,9% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 
9,6% μερικές φορές το μήνα, το 3,9% μία φορά την εβδομάδα, το 11,1% μερικές φορές 
την εβδομάδα και το 0,6% των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά με τη δήλωση 
Αισθάνομαι απογοητευμένος από τη δουλειά μου (Α13), το 22,7% των υποκειμένων 
δήλωσε ποτέ, το 25,5% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 14,6% μία φορά το 
μήνα ή λιγότερο, το 17,3% μερικές φορές το μήνα, το 11,8% μία φορά την εβδομάδα, 
το 6,3% μερικές φορές την εβδομάδα και το 1,8 % των υποκειμένων κάθε μέρα. Όσον 
αφορά στη δήλωση Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά (Α14), το 1,1% των υποκει-
μένων δήλωσε ποτέ, το 5,2% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 7% μία φορά το 
μήνα ή λιγότερο, το 16,4% μερικές φορές το μήνα, το 21,6% μία φορά την εβδομάδα, το 
31,2% μερικές φορές την εβδομάδα και το 17,5 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  Όσον 
αφορά στη δήλωση Το να κάνω μια εργασία που με φέρνει σε άμεση σχέση με τους 
ανθρώπους, μου προκαλεί υπερβολικό στρες (Α16), το 26,6% των υποκειμένων δή-
λωσε ποτέ, το 30,3% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 15,9% μία φορά το μήνα ή 
λιγότερο, το 14% μερικές φορές το μήνα, το 7,4% μία φορά την εβδομάδα, το 3,9% με-
ρικές φορές την εβδομάδα και το 2 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  Τέλος, αναφορικά 
με τη δήλωση Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος μου (Α20), το 50,7% των υποκειμένων 
δήλωσε ποτέ, το 18,8% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 12% μία φορά το μήνα 
ή λιγότερο, το 8,7% μερικές φορές το μήνα, το 5,5% μία φορά την εβδομάδα, το 2,6% 
μερικές φορές την εβδομάδα και το 1,7 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  
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Όσον αφορά την υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης (Cronbach’s alpha=0,762), 
διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Αισθάνομαι ότι με-
ταχειρίζομαι μερικούς από τους εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα (Α5), 
το 53% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 17,7% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 
το 10,9% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 7,2% μερικές φορές το μήνα, το 6,5% μία 
φορά την εβδομάδα, το 3% μερικές φορές την εβδομάδα και το 1,8% των υποκειμένων 
κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους 
από τότε που είμαι στη δουλειά αυτή (Α10), το 49,4% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, 
το 20,3% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 12% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, 
το 9,2% μερικές φορές το μήνα, το 5,4% μία φορά την εβδομάδα, το 2,2% μερικές 
φορές την εβδομάδα και το 1,5% των υποκειμένων κάθε μέρα.  Αναφορικά με τη δή-
λωση Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει συναισθηματικά (Α11), το 46,7% των 
υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 24% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 12,5% μία 
φορά το μήνα ή λιγότερο, το 8,3% μερικές φορές το μήνα, το 4,8% μία φορά την εβδο-
μάδα, το 3% μερικές φορές την εβδομάδα και το 0,7% των υποκειμένων κάθε μέρα.  
Όσον αφορά στη δήλωση ∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιους 
από τους εκπαιδευόμενους (Α15), το 63,8% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 21,8% 
μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 5,9% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 6% 
μερικές φορές το μήνα, το 4,2% μία φορά την εβδομάδα, το 1,5% μερικές φορές την 
εβδομάδα και το 1,5% των υποκειμένων κάθε μέρα. Τέλος, αναφορικά με τη δήλωση 
Αισθάνομαι πώς οι εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν για κάποια από τα προβλήματά τους 
(Α22), το 41,7% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 34,9% μερικές φορές το χρόνο 
ή λιγότερο, το 10% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 9% μερικές φορές το μήνα, το 
3,5% μία φορά την εβδομάδα, το 0,7% μερικές φορές την εβδομάδα και το 0,2 % των 
υποκειμένων κάθε μέρα.  

Όσον αφορά την υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης (Cronbach’s alpha=0,796), 
διακρίνουμε σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ότι στη δήλωση Μπορώ εύκολα να 
καταλάβω πώς οι εκπαιδευόμενοι μου αισθάνονται γενικώς για τα πράγματα (Α4), κα-
νένα από τα υποκείμενα  δεν δήλωσε ποτέ, και μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 
το 2,4% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 12,5% μερικές φορές το μήνα, το 23,6% μία 
φορά την εβδομάδα, το 41,7% μερικές φορές την εβδομάδα και το 19,7% των υπο-
κειμένων κάθε μέρα. Επίσης, στη δήλωση Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα 
προβλήματα των εκπαιδευόμενων (Α7), το 0,6% από τα υποκείμενα  δήλωσε ποτέ, 
το 1,3% δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 6,6% μία φορά το μήνα ή λι-
γότερο, το 25,1% μερικές φορές το μήνα, το 29,2% μία φορά την εβδομάδα, το 29,7% 
μερικές φορές την εβδομάδα και το 7,6% των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά 
με τη δήλωση Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων ανθρώπων μέσα από 
τη δουλειά μου (Α9), το 1,1% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 2,8% μερικές φορές 
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το χρόνο ή λιγότερο, το 6,3% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 17,2% μερικές φορές 
το μήνα, το 22% μία φορά την εβδομάδα, το 29,3% μερικές φορές την εβδομάδα και 
το 21,4% των υποκειμένων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Νιώθω εξαιρετικά 
ενεργητικός /ή (Α12), το 0,4% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 3,3% μερικές φορές 
το χρόνο ή λιγότερο, το 11,1% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 24,2% μερικές φορές 
το μήνα, το 25,3% μία φορά την εβδομάδα, το 26,4% μερικές φορές την εβδομάδα και 
το 9,4% των υποκειμένων κάθε μέρα. Αναφορικά με τη δήλωση Μπορώ εύκολα να 
δημιουργήσω άνετη ατμόσφαιρα με τους εκπαιδευόμενους (Α17), το 0,2% των υπο-
κειμένων δήλωσε ποτέ, το 1,7% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 4,4% μία φορά 
το μήνα ή λιγότερο, το 9,6% μερικές φορές το μήνα, το 20,8% μία φορά την εβδομάδα, 
το 36,5% μερικές φορές την εβδομάδα και το 26,8% των υποκειμένων κάθε μέρα. 
Όσον αφορά στη δήλωση Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά από μια στενή συνεργασία 
με τους εκπαιδευόμενους (Α18), το 0,9% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 0,7% 
μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 2,4% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 5,7% 
μερικές φορές το μήνα, το 19,6% μία φορά την εβδομάδα, το 43,4% μερικές φορές 
την εβδομάδα και το 27,3% των υποκειμένων κάθε μέρα. Επίσης, στη δήλωση Έχω 
επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή (Α19), 0,2% από τα υποκείμενα  
δήλωσε ποτέ, το 1,3% δήλωσε μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 2% μία φορά το 
μήνα ή λιγότερο, το 13,7% μερικές φορές το μήνα, το 24% μία φορά την εβδομάδα, το 
41,5% μερικές φορές την εβδομάδα και το 17,3% των υποκειμένων κάθε μέρα. Τέλος, 
αναφορικά με τη δήλωση Στη δουλειά μου, χειρίζομαι τα συναισθηματικά προβλήμα-
τα πολύ ήρεμα (Α21), το 0,7% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 3,5% μερικές φορές 
το χρόνο ή λιγότερο, το 9,6% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 19,9% μερικές φορές το 
μήνα, το 25,8% μία φορά την εβδομάδα, το 29,2% μερικές φορές την εβδομάδα και το 
11,3 % των υποκειμένων κάθε μέρα.  

ΠΙΝΆΚΆΣ 19.
Κατανομή του βαθμού με βάση το Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
ανά κλίμακα στην κλίμακα  (Maslach & Jackson, 1986 όπως μεταφράστηκε 
από την Μούζουρα, 2005) - Προσαρμογή (0= Ποτέ, 6= Κάθε μέρα) ανά κλίμακα.

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή

Κλίμακα Συναισθηματικής Έξάντλησης >16 17-26 >26

Άποπροσωποποίηση >8 9-13 >14

Προσωπική Έπίτευξη >37 31-36 <30
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ΠΙΝΆΚΆΣ 20.

Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις ανά κλίμακα του Ερωτηματολογίου Συνδρόμου 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Mean SD Χαρακτηρισμός

Κλίμακα Συναισθηματικής Έξάντλησης 21,3026 9,31270 Μέτρια

Άποπροσωποποίηση 5,0683 4,91976 Χαμηλή

Προσωπική Έπίτευξη 34,8173 6,17039 Μέτρια

ΠΙΝΆΚΆΣ 21.

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ανά δήλωση και ανά κλίμακα του 

Ερωτηματολογίου Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Δηλώσεις Mean S.D.

Συναισθηματικής Έξάντληση

Ά1
Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» 

από τη δουλειά μου
3,41 1,690

Ά2 Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμης μέρας 3,79 1,600

Ά3
Νιώθω κουρασμένος /η όταν σηκώνομαι το πρωί και 
πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά

2,67 1,666

Ά6
Το να εργάζομαι με ανθρώπους όλη μέρα 

αποτελεί πίεση για μένα
1,60 1,512

Ά8 Αισθάνομαι ξοφλημένος /η εξαιτίας της δουλειάς μου ,92 1,310

Ά13 Αισθάνομαι απογοητευμένος από τη δουλειά μου 1,96 1,634

Ά14 Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά 4,16 1,441

Ά16
Το να κάνω μια εργασία που με φέρνει σε άμεση σχέση 
με τους ανθρώπους, μου προκαλεί υπερβολικό στρες

1,65 1,535

Ά20 Νιώθω σαν να είμαι στο τέλος μου 1,14 1,511

Άποπροσωποποίηση

Ά5
Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς από τους 
εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα

1,13 1,558

Ά10
Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε 

που είμαι στη δουλειά αυτή
1,13 1,474

Ά11
Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει 

συναισθηματικά
1,12 1,414

Ά15
Δεν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει 

σε κάποιους από τους εκπαιδευόμενους
,68 1,219
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Δηλώσεις Mean S.D.

Ά22
Αισθάνομαι πώς οι εκπαιδευόμενοι με κατηγορούν για 

κάποια από τα προβλήματά τους
1,14 1,511

Προσωπική Έπίτευξη

Ά4
Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς οι εκπαιδευόμενοι μου 

αισθάνονται γενικώς για τα πράγματα
4,64 1,011

Ά7
Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των 

εκπαιδευόμενων
4,00 1,150

Ά9
Νιώθω πραγματικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων 

ανθρώπων μέσα από τη δουλειά μου
4,30 1,383

Ά12 Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή 3,87 1,292

Ά17
Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω άνετη ατμόσφαιρα με 

τους εκπαιδευόμενους
4,66 1,206

Ά18
Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά από μια στενή συνεργασία 

με τους εκπαιδευόμενους
4,82 1,109

Ά19 Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα στη δουλειά αυτή 4,54 1,088

Ά21
Στη δουλειά μου, χειρίζομαι τα συναισθηματικά 

προβλήματα πολύ ήρεμα
3,99 1,327

Όσον αφορά στους μέσους όρους των δηλώσεων του Ερωτηματολογίου Συνδρό-
μου Επαγγελματικής Εξουθένωσης, παρατηρούμε ότι στην κλίμακα Συναισθηματι-
κής Εξάντλησης μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας έχουμε στις δηλώσεις  Α14 -Αισθά-
νομαι ότι εργάζομαι πολύ σκληρά- και Α2 -Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος 
της εργάσιμης μέρας- με 4,16/5 και 3,79/5 αντίστοιχα, ενώ ο χαμηλότερος βαθμός 
συμφωνίας (0,92/5) εμφανίζεται στη δήλωση Α8 -Αισθάνομαι ξοφλημένος /η εξαι-
τίας της δουλειάς μου-. Αντιστοίχως στην κλίμακα Αποπροσωποίησης μεγαλύτερο 
βαθμό συμφωνίας παρατηρούμε στις δηλώσεις Α5 -Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι 
μερικούς από τους εκπαιδευόμενους σαν να ήταν άψυχα αντικείμενα- και  Α10- Έγινα 
σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που είμαι στη δουλειά αυτή- με μέσο 
όρο 1,13/5, ενώ ο χαμηλότερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται στη δήλωση  Α15 
-∆εν νοιάζομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιους από τους εκπαιδευόμενους- 
με Μ.Ο. μόλις στο 0,68/5. Τέλος, αναφορικά με την κλίμακα Προσωπικής Επίτευξης, 
η δήλωση Α18 - Αισθάνομαι τονωμένος /η μετά από μια στενή συνεργασία με τους 
εκπαιδευόμενους- εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας (4,82/5) και η δή-
λωση Α12 - Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή- το χαμηλότερο.
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Πηγές Επαγγελματικού Άγχους των Εκπαιδευτικών

Το ερωτηματολόγιο της Μούζουρα78 αποτελείτο από 31 δηλώσεις, αλλά απευθυνό-
ταν σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης. Επιχειρήσαμε την προσαρμογή της και 
για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας και μεταλλάσσοντας 
λεκτικά, τελικά, τις 27 δηλώσεις, ενώ για την χρήση του για εκπαιδευτικούς πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας προστέθηκαν ακόμα δεκατρείς δηλώσεις. Ο έλεγχος 
εγκυρότητας (Cronbach’s alpha) έδωσε υψηλή τιμή (= 0,931). Ως αποτέλεσμα της 
μεταποίησης που πραγματοποιήσαμε προέκυψε η δημιουργία τεσσάρων (5) παρα-
γόντων, αλλά με ανασκευή των ήδη υπαρχόντων. Η παραγοντική ανάλυση καθώς 
και ο έλεγχος αξιοπιστίας, ανά παράγοντα, έδειξε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 6.
Παράγοντες του ερωτηματολογίου Πηγών Επαγγελματικού Στρες 
των εκπαιδευτικών
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78 Μούζουρα, Ε. (2005). Πηγές και αντιμετώπιση επαγγελματικού -συναισθηματικού φόρτου 
εκπαιδευτικών: Σύνδεση ατομικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης. Διδακτορική Διατριβή. 
Θεσσαλονίκη: ΦΠΨ/ΑΠΘ.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 22.
Έλεγχος αξιοπιστίας ανά παράγοντα της κλίμακας Πηγών Επαγγελματικού Στρες 
των εκπαιδευτικών

Cronbach’s alpha  

Μ1
Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των 

μαθητών 
0,833

Μ2 Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό 0,812

Μ3
Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις 

χρόνου 
0,789

Μ4
Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
0,788

Μ5
Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων που 

προέκυψαν από την πανδημία
0,886

ΜΤ Ολική κλίμακα 0,931

ΠΙΝΆΚΆΣ 23.
Κατανομή των απαντήσεων των πανεπιστημιακών, ανά υποκλίμακα

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη 
συμπεριφορά των μαθητών

1 2 3 4 5

Β1
Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

(ανυπακοή, αυθάδεια, κ.ά.)
7,2 23,8 24,9 30,1 14,0

Β2 Τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών 8,5 8,1 14,9 28,4 40,0

Β3 Πειθαρχικά προβλήματα 15,7 21,4 24,9 24,2 13,8

Β4 Μαθησιακά προβλήματα μαθητών 1,5 12,7 23,6 32,8 29,3

Β5 Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο 4,6 13,3 25,1 31,4 25,6

Β6
Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων 

από τους μαθητές
6,1 13,1 28,2 27,5 25,1

Β7
Έλλειψη συνεργασίας από τους γονείς 

των μαθητών
9,2 21,4 30,3 24,9 14,2

Β27
Πολλοί μαθητές με προβλήματα 

μάθησης /συμπεριφοράς
2,2 12,4 24,0 37,5 24,0

Β34
Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών και 

οικονομικών μεταναστών
22,9 19,0 21,0 22,3 14,8

Θέματα σχετικά με τον οργανισμό 
του σχολείου

1 2 3 4 5

Β13 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης 5,5 15,9 23,2 26,2 29,2
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Β14 
Μη υποστήριξη από ειδικούς (σχολικού 

ψυχολόγου κ.ά.)
6,5 12,9 15,7 28,0 36,9

Β15 Αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής 4,1 5,2 14,4 23,2 53,1

Β18
Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης 

κ.ά.)
7,2 7,7 20,5 25,1 39,5

Β19
Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων 

διδασκαλίας
5,9 9,8 19,2 28,8 36,3

Β22
Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό
3,5 7,4 19,6 26,2 43,4

Β23
Καθυστερήσεις αποστολής βιβλίων, 

διδακτέας-εξεταστέας ύλης
20,5 22,5 22,0 22,3 12,7

Β25 Διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθητών 6,6 8,3 16,1 26,2 42,8

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο 
εργασίας και πιέσεις χρόνου

1 2 3 4 5

Β8
Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό 

προβλημάτων μάθησης /συμπεριφοράς
16,2 32,7 27,7 16,1 7,4

Β20
Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο 

όπου εργάζομαι
50,4 17,0 12,5 10,3 9,8

Β21 Ανεπαρκής μισθός 3,0 8,9 20,3 31,5 36,3

Β24
Η εποπτεία των μαθητών στα διαλείμματα 

(εφημερίες)
5,9 11,4 25,6 28,6 28,4

Β26
Συγκρούσεις με συναδέρφους, με την 

διοίκηση του σχολείου
19,7 34,7 21,8 15,5 8,3

Β28 Μεγάλος φόρτος εργασίας 3,1 12,4 24,9 37,6 22,0

Β29
Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση της  

προγραμματισμένης ύλης 
7,6 18,1 29,9 25,3 19,2

Β30
Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία 

μαθήματος /διόρθωση γραπτών
13,5 20,3 27,9 24,4 14,0

Β31 Μη διδακτική εργασία (διοικητικό έργο) 14,2 21,6 25,1 22,1 17,0

Β32 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι 9,2 12,0 23,6 29,2 26,0

Β33
Διδασκαλία πολλών διαφορετικών 

μαθημάτων
18,3 20,7 20,5 19,2 21,4

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης 
και κύρους του επαγγέλματος του 

πανεπιστημιακού
1 2 3 4 5

Β9 Έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών 9,4 19,0 27,7 29,5 14,4

Β10
Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για 

θέματα που σας αφορούν
9,4 12,7 17,9 29,0 31,0
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Β11
Μη αναγνώριση του επιπλέον 

προσφερόμενου έργου των εκπαιδευτικών
4,2 7,0 11,3 28,2 49,3

Β12 Έλλειψη προοπτικών καριέρας 8,1 16,2 24,0 25,6 26,0

Β16
Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του 

εκπαιδευτικού
3,3 12,2 25,3 29,7 29,5

Β17
Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του 

επαγγέλματός σας
3,7 9,0 19,2 25,5 42,6

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 
που προέκυψαν από την πανδημία

1 2 3 4 5

Β35
Ανησυχία για την υγεία μου λόγω της 

πανδημίας του Covid-19
5,2 9,0 15,9 23,2 46,7

Β36
Ελλείψεις σε ζητήματα υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας μου

5,9 12,2 22,3 24,2 35,4

Β37
Δυσκολίες με τις συνθήκες της 

τηλεκπαίδευσης
4,1 9,4 16,1 27,5 43,0

Β38
Δυσκολίες με την αντιμετώπιση τεχνικών 

προβλημάτων 
5,5 14,8 16,4 26,6 36,7

Β39
Ανάγκη προσωπικής επένδυσης σε 

υλικοτεχνική υποδομή 
5,5 7,7 14,2 24,0 48,5

Β40
Δυσκολίες διαχείρισης του οικογενειακού 
μου περιβάλλοντος λόγω της καραντίνας

17,5 18,1 21,2 22,0 21,2

Β41
Αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την χρήση 

των ψηφιακών μέσων
30,8 21,4 22,0 17,9 7,9

Β42
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση των 

προσωπικών δεδομένων μου
14,2 18,3 20,1 22,0 25,5

Β43
Ανασφάλεια σχετικά με τη δυνατότητα της 
παρακολούθησης των μαθημάτων μου και 

από τους γονείς των μαθητών/ τριών
21,2 20,7 21,4 21,2 15,5

Β44
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση της 

πανδημίας στο σχολείο
4,6 14,0 19,9 31,0 30,4

Β45
Υπερβολικές ευθύνες ως προς τη διαχείριση 
της ατομικής προστασίας των μαθητών και 

των μαθητριών. 
3,0 10,1 19,6 28,6 38,7

Β46
Ανασφάλεια σχετικά με την έναρξη της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου εν 
καιρώ πανδημίας

8,1 9,0 8,1 19,6 55,2

Β47
Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές στην 

εκπαιδευτική πολιτική
4,4 4,1 10,1 20,5 60,9
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ΠΙΝΆΚΆΣ 24.
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των πανεπιστημιακών ανά δήλωση 
και υποκλίμακα

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
των μαθητών

Mean S.D.

Β1
Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 
(ανυπακοή, αυθάδεια, κ.ά.)

3,20 1,161

Β2 Τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών 3,83 1,270

Β3 Πειθαρχικά προβλήματα 2,99 1,280

Β4 Μαθησιακά προβλήματα μαθητών 3,76 1,056

Β5 Τμήματα ανομοιογενή, ως προς το επίπεδο 3,60 1,139

Β6 Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές 3,52 1,175

Β7 Έλλειψη συνεργασίας από τους γονείς των μαθητών 3,13 1,176

Β27
Πολλοί μαθητές με προβλήματα μάθησης /
συμπεριφοράς

3,69 1,037

Β34
Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών και 
οικονομικών μεταναστών

2,87 1,380

Θέματα σχετικά με τον οργανισμό του σχολείου Mean S.D.

Β13 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης 3,58 1,216

Β14 Μη υποστήριξη από ειδικούς (σχολικού ψυχολόγου κ.ά.) 3,76 1,252

Β15 Αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής 4,16 1,105

Β18 Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.) 3,82 1,235

Β19 Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας 3,80 1,199

Β22
Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό

3,99 1,114

Β23
Καθυστερήσεις αποστολής βιβλίων, 
διδακτέας-εξεταστέας ύλης

2,84 1,324

Β25 Διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθητών 3,90 1,229

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας 
και πιέσεις χρόνου

Mean S.D.

Β8
Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό προβλημάτων 
μάθησης /συμπεριφοράς

2,66 1,147

Β20 Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο όπου εργάζομαι 2,12 1,382

Β21 Ανεπαρκής μισθός 3,89 1,085

Β24 Η εποπτεία των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερίες) 3,62 1,178
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Β26
Συγκρούσεις με συναδέρφους, με την διοίκηση 
του σχολείου

2,58 1,203

Β28 Μεγάλος φόρτος εργασίας 3,63 1,053

Β29
Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση 
της προγραμματισμένης ύλης 

3,30 1,188

Β30
Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία μαθήματος /
διόρθωση γραπτών

3,05 1,243

Β31 Μη διδακτική εργασία (διοικητικό έργο) 3,06 1,297

Β32 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι 3,51 1,251

Β33 Διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων 3,05 1,409

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και 
κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

Mean S.D.

Β9 Έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών 3,20 1,182

Β10
Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
που σας αφορούν

3,59 1,297

Β11
Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου 
έργου των εκπαιδευτικών

4,11 1,121

Β12 Έλλειψη προοπτικών καριέρας 3,45 1,257

Β16 Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού 3,70 1,116

Β17 Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας 3,94 1,144

Έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών 3,20 1,182

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 
που προέκυψαν από την πανδημία

Mean S.D.

Β35
Ανησυχία για την υγεία μου λόγω της πανδημίας 
του Covid-19

3,97 1,205

Β36
Ελλείψεις σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας μου

3,71 1,230

Β37 Δυσκολίες με τις συνθήκες της τηλεκπαίδευσης 3,96 1,154

Β38 Δυσκολίες με την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων 3,74 1,247

Β39
Ανάγκη προσωπικής επένδυσης σε υλικοτεχνική 
υποδομή 

4,02 1,198

Β40
Δυσκολίες διαχείρισης του οικογενειακού μου 
περιβάλλοντος λόγω της καραντίνας

3,11 1,393

Β41
Αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την χρήση 
των ψηφιακών μέσων

2,51 1,304
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Β42
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών 
δεδομένων μου

3,26 1,386

Β43
Ανασφάλεια σχετικά με τη δυνατότητα 
της παρακολούθησης των μαθημάτων μου και 
από τους γονείς των μαθητών/ τριών

2,89 1,370

Β44
Ανασφάλεια σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας 
στο σχολείο

3,69 1,176

Β45
Υπερβολικές ευθύνες ως προς τη διαχείριση της 
ατομικής προστασίας των μαθητών και των μαθητριών

3,90 1,116

Β46
Ανασφάλεια σχετικά με την έναρξη της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου εν καιρώ πανδημίας

4,05 1,313

Β47
Ανασφάλεια σχετικά με τις αλλαγές 
στην εκπαιδευτική πολιτική

4,29 1,089

ΠΙΝΆΚΆΣ 25.
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στάσεων των εκπαιδευτικών ανά 
υποκλίμακα και για το σύνολο του ερωτηματολογίου

Κλίμακα Mean SD

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
των μαθητών/ τριών

3,51 ,77937

Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό 3,73 ,79563

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργασίας και 
πιέσεις χρόνου

3,13 ,69569

Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης και κύρους 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

3,67 ,82794

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων που προέκυψαν 
από την πανδημία

3,62 ,81138

Ολική κλίμακα 3,51 ,60185

Όσον αφορά στις δηλώσεις της Κλίμακας: Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συ-
μπεριφορά των μαθητών/ τριών (Mean=3,51/5 & Cronbach’s alpha= 0,833) διακρί-
νουμε ότι μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι δηλώσεις Β2 -Τμήματα 
με μεγάλο αριθμό μαθητών- (3,83/5) και Β4-Μαθησιακά προβλήματα μαθητών- 
(3,76/5) και τον χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας η δήλωση Β34 -Διδασκαλία δίγλωσ-
σων παιδιών και οικονομικών μεταναστών-(2,87/5). Για την Κλίμακα: Θέματα σχετικά 
με τον εκπαιδευτικό οργανισμό (Mean=3,73/5 & Cronbach’s alpha= 0,812) ο υψηλό-
τερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται στις δηλώσεις Β15 Αλλαγές εκπαιδευτικής 
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πολιτικής (4,16/5) και Β22 Μη έγκαιρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό 
(3,99/5), ενώ ο χαμηλότερος στη δήλωση Β23 Καθυστερήσεις αποστολής βιβλίων, 
διδακτέας-εξεταστέας ύλης (2,84/5). Σχετικά με την κλίμακα: Θέματα που αφορούν 
σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου (Mean=3,13/5 & Cronbach’s alpha= 
0,789), ο υψηλότερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται στις δηλώσεις Β21 Ανεπαρ-
κής μισθός (3,89/5) και Β28 Μεγάλος φόρτος εργασίας (3,63/5) και ο χαμηλότερος 
βαθμός συμφωνίας στη δήλωση Β20 Δυσκολίες για τη μετάβαση στο σχολείο όπου 
εργάζομαι (2,12/5). Όσον αφορά στην κλίμακα: Θέματα σχετικά με έλλειψη στήριξης 
και κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Mean=3,67/5 & Cronbach’s alpha= 
0,788) διακρίνουμε ότι μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι δηλώσεις 
Β11 Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου των εκπαιδευτικών (4,11/5) 
και Β17 Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός σας (3,94/5) και χαμηλό-
τερο βαθμό συμφωνίας η δήλωση Β9  Έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών (3,20/5). 
Αναφορικά με την τελευταία κλίμακα: Θέματα σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων 
που προέκυψαν από την πανδημία (Mean=3,62/5 & Cronbach’s alpha= 0,886) δια-
κρίνουμε ότι μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι δηλώσεις Β47 Ανα-
σφάλεια σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική (4,29/5) και Β46 Ανα-
σφάλεια σχετικά με την έναρξη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου εν καιρώ 
πανδημίας (4,06/5) και τον χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας η δήλωση Β41 Αίσθηση 
ανεπάρκειας ως προς την χρήση των ψηφιακών μέσων (2,51/5).

Ανάλυση των κλιμάκων: Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης, Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης, 
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών, Ζητήματα 
διδασκαλίας και μάθησης (εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

ΠΙΝΆΚΆΣ 26.

Αξιοπιστία ανά κλίμακα 

Κλίμακα
Cronbach’s 

alpha 

Γ Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης 0,919

Δ Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης 0,901

Ε
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου 

των εκπαιδευτικών
0,918

ΣΤ
Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης(εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα)
0,936

Ολική κλίμακα 0,970
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ΠΙΝΆΚΆΣ 27.
Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις ανά κλίμακα και βαθμίδα εκπαιδευτικών 

Κλίμακα
Μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις

Mean SD

Γ
Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος 
της τηλεκπαίδευσης

3,6488 ,91914

Δ
Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων 
και ανάγκες επιμόρφωσης

3,5694 ,70766

Ε
Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου 
των εκπαιδευτικών

3,4291 ,80876

ΣΤ
Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 
(εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα)

4,0889 ,69587

Ολική κλίμακα 3,6840 ,68905

ΠΙΝΆΚΆΣ 28.
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των πανεπιστημιακών ανά δήλωση 
και υποκλίμακα

Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης Mean SD

Γ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές 
τις οποίες δεν διαθέτω στο σπίτι μου 

3,13 1,365

Γ2
Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης παρουσιάζει πολλά 
τεχνικά προβλήματα

4,10 1,000

Γ3
Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα τεχνικά προβλήματα 
που παρουσιάζονται

3,07 1,339

Γ4 Τα τεχνικά προβλήματα μου δημιουργούν άγχος 3,49 1,416

Γ5
Δεν έχω καμία υποστήριξη στην επίλυση των τεχνικών 
προβλημάτων που παρουσιάζονται

3,55 1,362

Γ6
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης επιβαρύνει 
τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό

3,70 1,428

Γ7
Δεν υπάρχει στον εκπαιδευτικό οργανισμό που εργάζομαι 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επίλυση θέματων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3,58 1,458



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΆΣΚΉΣΉΣ ΤΟΥ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ στην ελληνική δημόσια 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας

229

Γ8
Οι ελλείψεις των εκπαιδευομένων σε κατάλληλο εξοπλισμό 
κάνουν δυσλειτουργική την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

4,22 1,082

Γ9
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί υλικοτεχνικές προδιαγραφές 
τις οποίες δεν διαθέτω ούτε στο χώρο εργασίας μου 

3,27 1,426

Γ10
Η τεχνολογική υποδομή του  χώρου εργασίας μου 
είναι ξεπερασμένη

3,47 1,405

Γ11
Χάνω χρόνο διαβάζοντας για να διευθετήσω τα τεχνικά 
προβλήματα που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση

3,37 1,359

Γ12
Νιώθω ότι υποστηρίζω μόνος μου τη διαδικασία 
τηλεκπαίδευσης

4,10 1,185

Γ13
Αυξήσαμε το κόστος της τεχνολογικής υποδομής  
στα έξοδα του νοικοκυριού 

3,78 1,324

Γ14
Το κόστος της τηλεκπαίδευσης στην ουσία 
το αναλάβαμε εμείς 

4,26 1,166

Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ανάγκες επιμόρφωσης

Mean SD

Δ1
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες 
που δεν διαθέτω

2,44 1,276

Δ2
Δεν είμαι εξοικειωμένος με τη χρήση των εκπαιδευτικών 
πλατφορμών τηλεκπαίδευσης

2,39 1,264

Δ3
Δεν είμαι εξοικειωμένος/η με στο σύνολο των εφαρμογών 
που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες

2,73 1,342

Δ4
Νοιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις τεχνικές 
απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης

2,27 1,227

Δ5
Νοιώθω ότι δεν γνωρίζω τη διδακτική μεθοδολογία 
που απαιτείται για τη χρήση της τηλεκπαίδευσης

2,84 1,321

Δ6
Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες 
που δεν είναι της ηλικίας μου

1,80 1,099

Δ7
Η Πολιτεία δεν είχε φροντίσει να μας επιμορφώσει 
επαρκώς για ζητήματα τηλεκπαίδευσης

4,47 ,947

Δ8
Η πολιτεία δεν μας παρείχε την τεχνολογική υποστήριξη 
που χρειαζόμασταν για την τηλεκπαίδευση 

4,47 ,968

Δ9
Νοιώθω ότι το υπουργείο έχει εγκαταλείψει 
τους εκπαιδευτικούς να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους 
με τις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες

4,46 ,977

Δ10
Χρειαζόμαστε άμεση και επικαιροποιημένη επιμόρφωση 
για την τηλεκπαίδευση

4,44 ,903
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Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ανάγκες επιμόρφωσης

Mean SD

Δ11
Χρειαζόμαστε άμεση και επικαιροποιημένη επιμόρφωση 
για τη ψυχολογική διαχείριση των μαθητών μας, σύμφωνα 
με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία  

4,52 ,777

Δ12
Το υπουργείο δεν μας παρέχει την υποστήριξη 
που χρειαζόμαστε

4,44 ,937

Δ13
Τα μέσα που μας παρείχε η Πολιτεία (tablets, laptops) δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά σε τεχνικό 
εξοπλισμό

4,50 ,893

Δ14

Όσες επιμορφώσεις πραγματοποιούνται δεν έχουν 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που έφερε η πανδημία 
με αποτέλεσμα να μην διαφέρουν ουσιαστικά από όσα 
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια 

3,93 1,131

Δ15

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από επιστήμονες 
χωρίς διδακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες με 
αποτέλεσμα να μην μας βοηθά ουσιαστικά στην επίλυση 
των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε

3,84 1,148

Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των 
εκπαιδευτικών

Mean SD

Ε1
Η τηλεκπαίδευση άλλαξε σημαντικά (αρνητικά) 
την καθημερινότητά μου 

3,96 1,162

Ε2
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης εργάζομαι 
περισσότερο  

4,42 ,909

Ε3 Με την τηλεκπαίδευση νοιώθω συνεχώς εκτεθειμένος  3,86 1,245

Ε4
Η τηλεκπαίδευση έχει επηρεάσει αρνητικά 
την οικογενειακή μου ζωή

3,31 1,385

Ε5
Η τηλεκπαίδευση επιβάρυνε τον οικονομικό μου 
προϋπολογισμό

3,64 1,376

Ε6
Η τηλεκπαίδευση έχει μεταβάλλει αρνητικά τη φύση 
της εργασίας μου

3,90 1,274

Ε7
Με την τηλεκπαίδευση η εργασία μου έχασε το ενδιαφέρον 
της

3,14 1,342

Ε8
Η δημιουργικότητα μου έχει μειωθεί από 
την τηλεκπαίδευση

3,15 1,405

Ε9
Καθημερινά ζω ένα άγχος που σχετίζεται με την υγεία της 
οικογένειάς μου

3,38 1,356
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Ε10
Δεν μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά τις συνθήκες 
υγιεινής του σχολείου κι αυτό με αγχώνει

3,32 1,293

Ε11 Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν έχω ελεύθερο χρόνο 3,52 1,271

Ε12
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης δεν μπορώ να προγραμματίσω 
τις δουλειές μου

3,27 1,355

Ε13
Όλη μέρα πρέπει να λύνω τεχνικά προβλήματα και δεν 
κάνω μάθημα

2,46 1,177

Ε14
Αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί από την συνεχή έκθεση στην 
ακτινοβολία της οθόνης 

3,79 1,258

Ε15 Δεν προλαβαίνω να διαβάσω 3,00 1,288

Ε16
Εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης αυξήθηκε υπερβολικά ο 
χρόνος επικοινωνίας με τους μαθητές 

2,91 1,199

Ε17
Με τα παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολο να κάνω μάθημα χωρίς 
διακοπές

3,11 1,481

Ε18
Οι ανάγκες της οικογένειας υποχώρησαν εξαιτίας της 
εκπαιδευτικής καθημερινότητας

3,39 1,281

Ε19
Το γεγονός ότι οι γονείς μπορεί να παρακολουθούν το 
μάθημα και να με κρίνουν με δυσαρεστεί

3,42 1,378

Ε20
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης νοιώθω ότι δεν 
υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικότητας μου

3,64 1,296

Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης Mean SD

ΣΤ1
Η τηλεκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά (αρνητικά) 
τη μαθησιακή διαδικασία 

4,14 1,002

ΣΤ2
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν διευκολύνει 
την επίτευξη των διδακτικών στόχων

4,04 1,060

ΣΤ3
Οι εκπαιδευόμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα 
που πραγματοποιούνται από απόσταση

3,98 1,043

ΣΤ4
Τα προσωπικά δεδομένα δεν προστατεύονται επαρκώς 
στα διαδικτυακά μαθήματα

4,07 1,080

ΣΤ5
Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
από την εξ αποστάσεως

4,78 ,649

ΣΤ6
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν συνδράμει 
στη δημιουργία του κατάλληλου σχολικού κλίματος 

4,49 ,842

ΣΤ7
Δεν αισθάνομαι εξοικειωμένος/η με τα εξ αποστάσεως 
μαθήματα

2,94 1,351

ΣΤ8
Δεν μπορούν να διδαχθούν όλα τα γνωστικά πεδία 
εξ αποστάσεως

4,37 ,964
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Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης Mean SD

ΣΤ9
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν διευκολύνουν 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

4,13 1,067

ΣΤ10
Δεν μπορώ να διατηρήσω σε μαθησιακή εγρήγορση τους/
τις μαθητές/μαθήτριές μου 

3,84 1,124

ΣΤ11
Η τηλεκπαίδευση αυξάνει την ευθύνη που νοιώθω έναντι 
των μαθητών μου 

3,94 1,107

ΣΤ12
Η εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης 
των μαθητών-μαθητών δεν είναι κατάλληλη

4,44 ,903

ΣΤ13
Δεν γνωρίζω επαρκώς τον τρόπο αξιολόγησης 
των εκπαιδευομένων μέσω τηλεκπαίδευσης

3,79 1,255

ΣΤ14
Δεν είναι εύκολο να συντηρήσεις το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

4,06 1,024

ΣΤ15
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων 
εμποδίζεται από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

3,78 1,183

ΣΤ16
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πιο κουραστική 
για τον εκπαιδευτικό

4,40 ,922

ΣΤ17
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία νοιώθω ότι συμβαίνουν 
πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω 

4,23 ,965

ΣΤ18
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορείς να ελέγχεις 
το ρυθμό μετάδοσης της γνώσης χωρίς εξωτερικούς 
περισπασμούς

4,25 ,902

ΣΤ19
Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία νοιώθω ότι δεν μπορώ 
να ελέγχω πια την παιδαγωγική σχέση 
με τους/ τις μαθητές/τριές μου

3,99 1,057

ΣΤ20
Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορώ να ελέγξω 
αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό κλίμα

4,11 ,988

Όσον αφορά στις δηλώσεις της Κλίμακας: Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης (Mean=3,6488/5 & Cronbach’s alpha= 0,919) διακρίνουμε ότι με-
γαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι δηλώσεις Γ14 Το κόστος της τηλεκ-
παίδευσης στην ουσία το αναλάβαμε εμείς (4,26/5) και Γ8 Οι ελλείψεις των εκπαιδευ-
ομένων σε κατάλληλο εξοπλισμό κάνουν δυσλειτουργική της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση (4,22/5) και τον χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας η δήλωση Γ3 Δυσκολεύομαι 
να ανταποκριθώ στα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται (3,07/5). Για την Κλί-
μακα: Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης (Mean=3,5694/5 
& Cronbach’s alpha= 0,901) ο υψηλότερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται στις 
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δηλώσεις Δ11 Χρειαζόμαστε άμεση και επικαιροποιημένη επιμόρφωση για τη ψυχο-
λογική διαχείριση των μαθητών μας, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει 
η πανδημία (4,52/5) και Δ13 Τα μέσα που μας παρείχε η Πολιτεία (tablets, laptops) δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά σε τεχνικό εξοπλισμό (4,50/5), ενώ ο 
χαμηλότερος στη δήλωση Δ6 Η τηλεκπαίδευση απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες που δεν 
είναι της ηλικίας μου (1,80/5). Σχετικά με την κλίμακα: Ζητήματα ανασυγκρότησης του 
κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών (Mean=3,4291/5 & Cronbach’s alpha= 0,918), ο 
υψηλότερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται στις δηλώσεις Ε2 Κατά τη διάρκεια 
της τηλεκπαίδευσης εργάζομαι περισσότερο (4,42/5) και Ε1 Η τηλεκπαίδευση άλλαξε 
σημαντικά (αρνητικά) την καθημερινότητά μου (3,96/5), ενώ ο χαμηλότερος βαθμός 
συμφωνίας στη δήλωση Ε13 Όλη μέρα πρέπει να λύνω τεχνικά προβλήματα και δεν 
κάνω μάθημα (2,46/5). Αναφορικά με την τελευταία κλίμακα: Ζητήματα διδασκαλί-
ας και μάθησης (εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα) (Mean=4,0889/5 & Cronbach’s 
alpha= 0,936) διακρίνουμε ότι μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι δη-
λώσεις ΣΤ5 Η δια ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την εξ αποστά-
σεως (4,78/5) και ΣΤ12 Η εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών-μαθη-
τών δεν είναι κατάλληλη (4,44/5), ενώ τον χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας η δήλωση 
ΣΤ7 Δεν αισθάνομαι εξοικειωμένος/η με τα εξ αποστάσεως μαθήματα (2,94/5).

Για να εξετάσουμε την επίδραση των ερωτήσεων συλλογής πληροφοριών, στο 
βαθμό συμφωνίας - ικανοποίησης που εξέφρασαν τα υποκείμενα, χρησιμοποιήσα-
με t-test για τις διωνυμικές μεταβλητές και έλεγχο ανάλυσης διασποράς (Anova) 
για τις μεταβλητές που λαμβάνουν περισσότερες από δύο τιμές. Όσον αφορά στις 
διωνυμικές μεταβλητές η κατοχή θέση ευθύνης φαίνεται να επηρεάζει τις απαντή-
σεις των υποκειμένων  στην Κλίμακα Ε -Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνι-
κού βίου των εκπαιδευτικών-  (df=1082, p<0.05) με τα άτομα που κατέχουν θέσεις 
ευθύνης να εμφανίζουν ελαφρώς μικρότερο  βαθμό συμφωνίας από τους υπόλοι-
πους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Ο έλεγχος Anova ως προς την ηλικία έδειξε ότι οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο) της Κλίμακας 
Γ (Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης) διαφέρουν στατιστι-
κά σημαντικά αναλόγως της ηλικίας των υποκειμένων (df=3 p=<0.05) και συγκε-
κριμένα τα νεαρότερα σε ηλικία υποκείμενα - <30 ετών- εμφανίζουν χαμηλότερο 
βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που κυμαίνονται ηλικιακά από 31 
έως 40, αλλά και από αυτούς που είναι μεγαλύτεροι των 51 ετών. Αντίστοιχη εικόνα 
διακρίνουμε και για την Κλίμακα Δ (Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης) με την ηλικία των υποκειμένων να διαφοροποιεί τις θέσεις τους  
(df=3, p<0.01). Πιο συγκεκριμένα, τα υποκείμενα της ηλικιακής ομάδας έως 30 ετών 
εμφανίζουν μικρότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που κυμαί-
νονται ηλικιακά από 31 έως 40, αλλά και από αυτούς που είναι μεγαλύτεροι των 
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51 ετών, τα υποκείμενα από 31 έως 40 ετών εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό συμ-
φωνίας από τους συναδέλφους τους της ηλικιακής ομάδας 41-50 ετών, οι οποίοι 
με τη σειρά τους είναι πιο αρνητικοί από αυτούς της ηλικιακής ομάδας άνω των 
51 ετών. Όσον αφορά στην κλίμακα Ε -Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού 
βίου των εκπαιδευτικών- (df=3, p<0.05) παρατηρούμε ότι τα υποκείμενα της ηλι-
κιακής ομάδας έως 30 ετών εμφανίζουν μικρότερο βαθμό συμφωνίας από τους 
συναδέλφους τους που κυμαίνονται ηλικιακά από 31 έως 40, οι οποίοι με τη σειρά 
τους παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους 
άνω των 50 ετών. Τέλος, αναφορικά με την Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας και 
μάθησης- (df=3, p<0.05), διακρίνουμε μικρότερο βαθμό συμφωνίας των υποκειμέ-
νων έως 30 ετών από όσους κυμαίνονται ηλικιακά από 31 έως 40 ετών, οι οποίοι με 
τη σειρά τους εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τα υποκείμενα της 
ηλικιακής ομάδας 41 έως 50.  

Ο έλεγχος Anova ως προς την οικογενειακή κατάσταση των υποκειμένων έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο) της Κλίμακας Γ (Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης) διαφέρουν στατιστικά σημαντικά αναλόγως την οικογενειακή κα-
τάσταση των υποκειμένων (df=2 p=<0.01), με τους έγγαμους να εμφανίζουν χα-
μηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που δήλωσαν άγαμοι ή 
«άλλο». Αντίστοιχη εικόνα διακρίνουμε και για την Κλίμακα Δ (Ζητήματα ψηφιακών 
δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης) με την οικογενειακή κατάσταση των υπο-
κειμένων να διαφοροποιεί τις θέσεις τους (df=2, p<0.05). Πιο συγκεκριμένα, τα έγ-
γαμα, αλλά και τα άγαμα υποκείμενα εμφανίζουν μικρότερο βαθμό συμφωνίας από 
τους συναδέλφους τους δήλωσαν «άλλο». Όσον αφορά στην κλίμακα Ε -Ζητήματα 
ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=2, p<0.01)  παρα-
τηρούμε τα υποκείμενα που δήλωσαν παντρεμένα εμφανίζουν μικρότερο βαθμό 
συμφωνίας από τους συναδέλφους τους που είναι άγαμοι ή δήλωσαν «άλλο». 

Μια ακόμα μεταβλητή που φαίνεται να καθορίζει σημαντικά τις θέσεις των υποκει-
μένων είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά 
με  την Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης- 
(df=2, p<0.01), όσοι υπηρετούν στην προσχολική εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλό-
τερο βαθμό συμφωνίας από τους συνάδελφους τους στα Δημοτικά σχολεία και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψη-
φιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης- (df=2, p<0.01), οι νηπιαγωγοί εμφα-
νίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
να εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά στην κλίμακα Ε -Ζητήματα ανασυγκρό-
τησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=2, p<0.01)  παρατηρούμε επίσης 
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ότι οι νηπιαγωγοί εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους εκπαιδευ-
τικούς των Δημοτικών σχολείων και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Τέλος, 
αναφορικά με την Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης- (df=2, p<0.01), 
διακρίνουμε ότι οι νηπιαγωγοί εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους 
καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως ήταν αναμενόμενο από την ανωτέρω ανάλυση σχετικά με την βαθμίδα εκ-
παίδευσης που υπηρετούν τα υποκείμενα ο έλεγχος Anova ως προς την ειδικότητα 
των υποκείμενων έδειξε και εδώ ότι οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο) όλων των κλιμάκων δι-
αφέρουν στατιστικά σημαντικά αναλόγως της ειδικότητας των υποκειμένων.  Πιο 
συγκεκριμένα, αναφορικά με την Κλίμακα Γ (Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος 
της τηλεκπαίδευσης) (df=3 p=<0.01) οι νηπιαγωγοί εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 
συμφωνίας και από τους δασκάλους, αλλά και από τους τους εκπαιδευτικούς ειδι-
κότητας της πρωτοβάθμιας και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανά-
γκες επιμόρφωσης-(df=3 p=<0.01), οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από 
τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά στην κλίμακα Ε -Ζη-
τήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=3, p<0.01)  
παρατηρούμε επίσης ότι οι νηπιαγωγοί εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας 
από τους δασκάλους και τους καθηγητές γυμνασίων και λυκείων.  Τέλος, αναφορικά 
με την Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης- (df=3, p<0.01), διακρίνουμε 
μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας των νηπιαγωγών σε σχέση με τους καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολούθως, όσον αφορά την επιρροή του εκπαιδευτικού επιπέδου στις θέσεις των 
υποκειμένων παρατηρούμε ότι όσον αφορά στην Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλή-
ματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης-(df=4, p<0.01), οι απόφοιτοι παιδαγωγικών 
ακαδημιών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους πτυχιούχους πα-
νεπιστημίου, τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και τους κατόχους διδακτορικού. 
Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης- (df=4, p<0.01) οι απόφοιτοι παιδαγωγικών ακαδημιών εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από  τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και τους 
κατόχους διδακτορικού, οι απόφοιτοι διδασκαλείου εμφανίζουν υψηλότερο βαθ-
μό συμφωνίας από τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων  και οι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ από τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Όσον αφορά στην κλίμα-
κα Ε -Ζητήματα ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=4, 
p<0.01) παρατηρούμε επίσης ότι οι απόφοιτοι ακαδημιών και οι πτυχιούχοι πανεπι-
στημίου εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους κατόχους διδακτο-
ρικού τίτλου. Τέλος, αναφορικά με την Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας και μά-
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θησης- (df=4, p<0.01), διακρίνουμε μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας των αποφοίτων 
ακαδημιών συγκριτικά με τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, 
καθώς και μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας των πτυχιούχων ΑΕΙ και των αποφοίτων 
διδασκαλείου από τους κατόχους διδακτορικών τίτλων.

Όσον αφορά στον τόπο εργασίας των υποκειμένων, αυτός φαίνεται να επηρεάζει 
τις απαντήσεις στις Κλίμακες Δ (df=3, p<0.05) και ΣΤ (df=3, p<0.05). Πιο συγκεκρι-
μένα αναφορικά με την Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες 
επιμόρφωσης- τα υποκείμενα που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από όσους εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές και 
μητροπολιτικά κέντα (Αθήνα & Θεσσαλονίκη). Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα ΣΤ 
-Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης- όσοι εργάζονται σε αγροτικές περιοχές εμ-
φανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας τόσο από όσους εργάζονται σε ημιαστικές 
και αστικές περιοχές, όσο και από όσους εκπαιδευτικούς εργάζονται σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 

Οι θέσεις των υποκειμένων στο σύνολο των κλιμάκων φαίνεται να επηρεάζονται 
και τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκε-
κριμένα, όσον αφορά στην Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά προβλήματα και το κόστος της 
τηλεκπαίδευσης-(df=3, p<0.05), οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 31 έτη προ-
ϋπηρεσίας παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους 
τους με 1 έως 10 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Αναφορικά με την Κλίμακα Δ - 
Ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης- οι παλαιότεροι εκπαι-
δευτικοί με περισσότερα από 31 έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 
συμφωνίας από το σύνολο των νεότερων υπηρεσιακά συναδέλφους τους. Επίσης, 
όσον αφορά στην Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης- οι εκπαιδευτικοί 
με προϋπηρεσία από 11 έως 20 έτη εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από 
τους εκπαιδευτικούς με λιγότερη προϋπηρεσία και οι συνάδελφοί τους με περισσό-
τερα από 31 έτη προϋπηρεσίας παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από 
συναδέλφους τους με προϋπηρεσία από1 έως 10 έτη.

Σημαντικό ρόλο όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των υποκεί-
μενων στο σύνολο των κλιμάκων φαίνεται να διαδραματίζει το επιστημονικό πεδίο 
των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την Κλίμακα Γ - Τα τεχνικά 
προβλήματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης-(df=4, p<0.01), οι εκπαιδευτικοί που 
προέρχονται από τον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών εμφανίζουν υψηλότερο 
βαθμό συμφωνίας σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από τις τεχνολογικές 
επιστήμες. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες 
εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους εκπαιδευτικούς των θετικών 
και των τεχνολογικών επιστημών. Αναφορικά με την Κλίμακα Δ - Ζητήματα ψη-
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φιακών δεξιοτήτων και ανάγκες επιμόρφωσης-(df=4, p<0.01), οι εκπαιδευτικοί που 
προέρχονται από τον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών, όσο και αυτοί που προ-
έρχονται από τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 
συμφωνίας σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από τις τεχνολογικές και τις 
θετικές επιστήμες. Όσον αφορά στην κλίμακα Ε -Ζητήματα ανασυγκρότησης του 
κοινωνικού βίου των εκπαιδευτικών- (df=4, p<0.01)  παρατηρούμε επίσης ότι οι εκ-
παιδευτικοί που προέρχονται από τον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών εμφανί-
ζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από 
τις τεχνολογικές επιστήμες και χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας από όσους προέρ-
χονται από τις κοινωνικές επιστήμες. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των κοινωνικών επιστη-
μών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους συναδέλφους τους των 
θετικών επιστημών. Επίσης, όσον αφορά στην Κλίμακα ΣΤ -Ζητήματα διδασκαλίας 
και μάθησης- οι εκπαιδευτικοί με σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες παρουσι-
άζουν χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας από τους αποφοίτους των κοινωνικών επι-
στημών, οι οποίοι με την σειρά τους εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας από 
τους πτυχιούχους των θετικών επιστημών.
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◗ Συζήτηση - Συμπεράσματα

Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκαν 6 κλίμακες με σκοπό να αποτυπώσουμε τις 
συνθήκες και τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών της ελληνικής δημόσιας 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δύο κλίμακες αποτυπώνουν 
μια γενική εικόνα, η οποία αφορά στην πιθανή επαγγελματική εξουθένωση των εκ-
παιδευτικών και προσδιορίζουν τους παράγοντες (πηγές) του επαγγελματικού τους 
άγχους. Οι υπόλοιπες τέσσερις κλίμακες αποτυπώνουν τις στάσεις του δείγματος 
απέναντι σε τέσσερις βασικές συνθήκες του επαγγελματικού έργου των εκπαιδευ-
τικών, οι οποίες σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση και τη δια ζώσης λειτουργία των 
σχολείων κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι συγκεκριμένες τέσσερις κλίμακες 
που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων 
κατά την περίοδο της πανδημίας είναι αρνητικά διατυπωμένες, με συνέπεια η σχετι-
κή συμφωνία να δηλώνει αρνητική στάση στις συνθήκες που περιγράφονται. Ακόμα 
στο χρησιμοποιηθέν ερωτηματολόγιο υπάρχουν, εκτός από τις κλίμακες και τα δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά και δύο ερωτήσεις κλίμακας οι οποίες σχετίζονται με τον 
βαθμό ανταπόκρισης της δημόσιας εκπαίδευσης στις συνθήκες της πανδημίας και 
τον βαθμό ικανοποίησης από την εφαρμοσθείσα εκπαιδευτική πολιτική.

Στο ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 
μέτρια συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή αποπροσωποποίηση και μέτρια προσω-
πική επίτευξη. Και ως προς τους τρεις εξεταζόμενους παράγοντες τα αποτελέσματα 
κινούνται περίπου στη μέση του σχετικού προσδιορισμένου εύρους. Το συγκεκρι-
μένο αποτέλεσμα είναι αρκετά ενθαρρυντικό αφού δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί της 
ελληνικής δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έφτασαν 
σε ακραίες και δυσάρεστες καταστάσεις. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα 
ποσοστό 27,9% του δείγματος βρίσκεται στο εύρος υψηλής συναισθηματικής εξά-
ντλησης. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό. Ως προς το επίπεδο της αποπροσωπο-
ποίησης μόνο το 24,7% παρουσιάζει μέτρια και υψηλή αποπροσωποποίηση. Το δε 
ποσοστό υψηλής αποπροσωποποίησης είναι μόνο 6,8%. Τέλος, ως προς την προ-
σωπική επίτευξη είναι χαρακτηριστικό ότι υψηλή προσωπική επίτευξη παρουσιά-
ζει το 19,9% του δείγματος και το 35,8% παρουσιάζει χαμηλή προσωπική επίτευξη.  
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι αποτελεί κοινή θέση πολλών επι-
στημόνων ότι η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών δεν δημιουργείται 
σε μια δεδομένη στιγμή αλλά διαμορφώνεται με την πάροδο των ετών εργασίας79, 
σκιαγραφώντας ουσιαστικά μια κρίση στη σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του 

79 Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher 
burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 25, pp. 518-525.
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εργασιακού του περιβάλλοντος80. Στο πλαίσιο αυτό, αδυνατούμε να επιβεβαιώσου-
με τον βαθμό επίδρασης των εργασιακών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία 
στα σχετικά αποτελέσματα. Όπως, εξάλλου, φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα 
οι συγκρίσεις στις σχετικές τιμές πριν και μετά την πανδημία για τις τρεις υποκλίμα-
κες, δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Σύγκριση Μ.Ο ανά κλίμακα του Ερωτηματολογίου Συνδρόμου Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

πριν και μετά την πανδημία 

Υποκλίμακες

Έκπαιδευτικοί 
Ά/θμιας και 

Β/θμιας 
εκπαίδευσης 

πριν 
την πανδημία

Έκπαιδευτικοί 
Ά/θμιας και 

Β/θμιας 
εκπαίδευσης 

μετά 
την πανδημία

Διαφορά t sig

Mean/ Score Mean/ Score

Συναισθηματική 
Έξάντληση

21,46 21,302 0,158 0.380 0.704

Άποπροσωποποίηση 5,46 5,068 0,392 1,890 0,059

Προσωπική Έπίτευξη 35,29 34,81 0,48 1,847 0,065

Έρευνες στην Ελλάδα, οι οποίες δεν συνδέονται με την πανδημία, έχουν δείξει πα-
ρόμοια αποτελέσματα, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια ερευνητικά εργαλεία, είτε 
διαφορετικά81. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας των Λεονταρή, 
Κυρίδη και Γιαλαμά, όπου διαπιστώνει ότι «ένα σχετικά μικρό ποσοστό του δείγματος 
δήλωσε ότι το στρες είναι πολύ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η δουλειά 
του εκπαιδευτικού εμπεριέχει μέτριου βαθμού στρες. Οι παράγοντες που προκαλούν 
το μεγαλύτερο στρες στους εκπαιδευτικούς είναι η συμπεριφορά των μαθητών και οι 

80 Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). The Maslach Burnout Inventory (3rd ed.). Palo 
Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

81 Λεονταρή, Α., Κυρίδης, Α., & Γιαλαμάς, Β. (1996). Το στρες των εκπαιδευτικών. Ψυχολογικά 
Θέματα, 7(3), 139-152. Ζάγκος, Χρ., Καμαριανός, Γ., Κυρίδης, Α. & Φωτόπουλος, Ν. (2021). 
Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση: Σύγχρονες 
θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο. Λεονταρή, Α., Κυρίδης, 
Α., & Γιαλαμάς, Β. (2000). Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 139-161. Panagopoulos, N., Anastasiou, S., & 
Goloni, V. (2014). Professional burnout and job satisfaction among physical education 
teachers in Greece. Journal of Scientific Research and Reports, 3(13), 1710-1721. DOI: 10.9734/
JSRR/2014/8981.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
240

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

συνθήκες εργασίας. Από τις εξωγενείς μεταβλητές, μόνο το φύλο φάνηκε να επηρεάζει 
σημαντικά το βαθμό του στρες. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δήλωσαν μεγαλύτερο στρες 
σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, τόσο ως προς το γενικό δείκτη στρες, 
όσο και ως προς τους παράγοντες «Συμπεριφορά Μαθητών», «Οργάνωση Χρόνου», 
«Συναδελφικό Κλίμα» και «Συνθήκες Εργασίας»». Σε άλλη εργασία των ίδιων ερευνη-
τών (2000) διαπιστώθηκε ότι: «ένα σχετικά μικρό ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι 
το άγχος είναι πολύ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η δουλειά του εκπαιδευ-
τικού εμπεριέχει μέτριο και χαμηλό βαθμό άγχους. Από τις εξωγενείς μεταβλητές, μόνο 
το φύλο και η περιοχή του σχολείου φάνηκαν να επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό 
του άγχους. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σύ-
γκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους, το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί των αγροτικών 
περιοχών. Ως προς τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκαν σημαντικές συσχε-
τίσεις ανάμεσα στα επίπεδα του άγχους, τη Γενική Αυτοεκτίμηση, τον Προσωπικό και το 
Διαπροσωπικό Έλεγχο. Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλό Αντιληπτικό Έλεγχο 
παρουσίασαν συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα άγχους». Οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
απέναντι στους παράγοντες που περιλαμβάνονται στην κλίμακα και στις τρεις υπο-
κλίμακες της Maslach συμφωνούν τα ευρήματα της ίδιας της Maslach et al.82, αλλά 
και με ευρήματα του Friedman83.  

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την κλίμακα Πηγές Άγχους των Εκπαιδευτικών 
δείχνουν ότι οι βασικοί παράγοντες άγχους, κατά φθίνουσα σειρά συμφωνίας αφο-
ρούν στον εκπαιδευτικό οργανισμό, την έλλειψη στήριξης και κύρους του επαγγέλ-
ματος του εκπαιδευτικού και η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στην παν-
δημία. Ακολουθεί ο παράγοντας που σχετίζεται με τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
των μαθητών καταλήγει στον παράγοντα που περιλαμβάνει θέματα που αφορούν 
σχέσεις, φόρτο εργασίας και πιέσεις χρόνου. 

82 Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leteir, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 
52, pp. 397-422.

83 Friedman, I. A. (1991). High- and - low-burnout schools: school culture aspects of teacher 
burnout. Journal of Educational Research, 84(6), pp. 325 – 333.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 29.
Σύγκριση των στάσεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
πριν και μετά την πανδημία (Τ-test)

Κλίμακες
Mean 
(προ 

πανδημίας)

Mean (κατά 
τη διάρκεια 

της πανδημίας)
Διαφορά t df Sig

Θέματα σχετικά 
με τη μάθηση και 
τη συμπεριφορά 
των μαθητών/ 
τριών

3,43 3,51
-,0807 -4,17 1489 ,000

Θέματα 
σχετικά μετον 
εκπαιδευτικό 
οργανισμό 

3,50 3,73
-0,222 -6,98 1083 ,000

Θέματα που 
αφορούν σχέσεις, 
φόρτο εργασίας 
και πιέσεις χρόνου

2,99 3,13
-0,141 -4,59 1083 ,000

Θέματα σχετικά 
με έλλειψη 
στήριξης και 
κύρους του 
επαγγέλματος 
του εκπαιδευτικού

3,51 3,67
-0,115 -4,15 1083 ,000

Θέματα σχετικά 
με τη διαχείριση 
ζητημάτων που 
προέκυψαν από 
την πανδημία

3,62

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε συγκρίσιμη υπο-κλίμακα ο βαθμός συμφω-
νίας του δείγματος αυξήθηκε και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι η πανδημία αύξησε την αρνητικότητα των στάσεων και στους τέσ-
σερις παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την σχολική ζωή. Κάτι τέτοιο θα μπο-
ρούσε να θωρηθεί ως αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία σημάδεψε 
την ελληνική εκπαίδευση και τη σχολική ζωή συνολικά, επιφέροντας μεταβολές 
που κανείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν. Εξάλλου, 
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και οι τέσσερις υπο-κλίμακες επηρεάστηκαν από τις συνθήκες και υπήρξαν πάντα 
παράγοντες άγχους, που αναδεικνύονταν τόσο σε ελληνικές έρευνες όσο και σε 
διεθνείς84. 

Πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα έδωσαν οι δύο ερωτήσεις για την αποτίμηση 
– αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την περίοδο της πανδη-
μίας. Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ανταπόκριση της ελλη-
νικής δημόσιας εκπαίδευσης είναι χαμηλός (Μ= 2,37, S.D.= 0,840), όπως ακόμα πιο 
χαμηλός είναι και ο βαθμός ικανοποίησης από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 
(Μ= 1,78, S.D.= 0,760). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την αλλοπρόσαλλη 
και αδόμητη εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε και ακολουθείται ακόμα και 
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές κατά τη διάρκεια της πανδημίας: άνοιγ-
μα και κλείσιμο των σχολείων χωρίς κάποιον εμφανή προγραμματισμό, ανεπαρκής 
προσδιορισμός και υιοθέτηση κοινωνικής αποστασιοποίησης, σχεδόν «βίαιη» υιο-
θέτηση και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, εμφανίζονται 
πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με πλήθος θεμάτων που απασχο-
λούν συστηματικά την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως το ζήτημα της αξιολόγησης, 
η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η παρουσία της αστυνομίας στα δημόσια 
πανεπιστήμια κ.ά. Πιθανότητα αποτελούν ζητήματα που πάντα προκαλούσαν έναν 
«εκνευρισμό», άγχος και ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ποσώς δε κατά 
την περίοδο όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές παραμένουν αποκλεισμένοι στα 
σπίτια τους, μακριά από τον φυσικό χώρο εργασίας τους, αγχωμένοι με τις πρω-
τόγνωρες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και με ζητήματα που αφορούν στην 
προσωπική και στην οικογενειακή τους υγεία. Την ίδια στιγμή καλούνται να υπο-
στηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους μαθησιακά και ψυχολογικά και να 
μεριμνήσουν για την υγεία τους όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά85.

84 Klapproth, F., Federkeil, L., Heinschke, F., & Jungmann, T. (2020). Teachers’ experiences 
of stress and their coping strategies during COVID-19 induced distance teaching. Journal 
of Pedagogical Research, 4(4), 444-452. https://doi.org/10.33902/JPR.2020062805. 
Dabrowski, A. (2020). Teacher wellbeing during a pandemic: Surviving or thriving? Social 
Education Research, 2(1), 35–40. https://doi.org/10.37256/ser.212021588. Collie, R. J. (2021). 
COVID-19 and Teachers’ Somatic Burden, Stress, and Emotional Exhaustion: Examining the 
Role of Principal Leadership and Workplace Buoyancy. AERA Open, 7, 2332858420986187. 
https://doi.org/10.1177/2332858420986187 Alves, R., Lopes, T & Precioso, J. (2021). 
Teachers’ well-being in times of Covid-19 pandemic: factors that explain professional 
well-being. Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 15, 203-217. https://doi.
org/10.46661/ijeri.5120 

85 Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social 
crisis in the making. The Lancet Public Health, 5(5), 243-244. Viner, R. M., Russell, S. J., 
Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). School 
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Τα αποτελέσματα του επιπέδου της συμφωνίας των εκπαιδευτικών στις τέσσερις 
κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν και σχετίζονται με τη διαδικασία της τηλεκπαί-
δευσης ανέδειξαν το όλο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης για τα δημόσια σχολεία της 
χώρας. Ο βαθμός συμφωνίας στην κλίμακα, που σχετίζεται με τα τεχνικά προβλή-
ματα και το κόστος της τηλεκπαίδευσης ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 
ότι υπήρξαν τεχνικά προβλήματα που δυσχέραναν την εργασία τους86, ενώ την ίδια 
στιγμή ανέλαβαν ένα σημαντικό κόστος υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού87. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δείχνουν να πιστεύουν ότι το 
γενικό πλαίσιο της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης τους δημιούργησε τόσο οικο-
νομικό κόστος, όσο και το κόστος της βασικής υποστήριξης της διαδικασίας, την ίδια 
στιγμή που το σύστημα παρουσίαζε τεχνικά προβλήματα88.

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να μην προβληματίζονται για τις ψηφιακές 
δεξιότητές του και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στις ψηφιακές ανάγκες της τη-
λεκπαίδευσης. Εξάλλου, έρευνες στην Ελλάδα, σε ένα ευρύ χρονικό φάσμα έχουν 
δείξει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές εξελίξεις και 

closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A 
rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4, 397- 404. Pate, C. (2020). 
Self-care strategies for educators during the coronavirus crisis: Supporting personal social and 
emotional well-being. WestEd. https://www.wested.org/resources/self-care-strategies-
for-educators-covid-19 . Espino-Díaz, L., Fernandez-Caminero, G., Hernandez-Lloret, C. M., 
Gonzalez-Gonzalez, H., & Alvarez-Castillo, J. L. (2020). Analyzing the impact of COVID-19 on 
education professionals. toward a paradigm shift: ICT and neuroeducation as a binomial of 
action. Sustainability, 12(14), 5646. Diliberti, M.K., Schwartz, H.L. and Grant, D. (2021). Stress 
Topped the Reasons Why Public-School Teachers Quit, Even Before COVID-19. Santa Monica, 
CA: RAND Corporation, 2021. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1121-2.
html .

86 UNESCO, (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning during Educational Disruption: 
The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. 
Available at:

 https://iite.unesco.org/news/handbook-on-facilitating-flexible-learning-during-
educational-disruption/. Liguori, E. W., & Winkler, C. (2020). From offline to online:

 Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 
pandemic. Entrepreneurship Education and Pedagogy.

 https://doi.org/10.1177/2515127420916738 

87 Sadeghi, M. (2019). A Shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. 
International Journal of Research in English Education, 4(1). Available at: http://ijreeonline.
com/article-1-132-en.pdf . Shivangi Dhawan (2020). Online Learning: A Panacea in the 
Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-20. https://doi.
org/10.1177/0047239520934018 

88 Zahra et al (2020). The Practice of Effective Classroom Management in COVID-19 Time. 
International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 3263-3271. Retrieved from 
http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/18955 
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ανταποκρίνεται μάλλον ικανοποιητικά89. Ωστόσο, το δείγμα θεωρεί ότι το υπουργείο 
δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτι-
κών ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως προς δύο βασικούς παράγοντες: 
(α) Ως προς την επιμόρφωση και (β) ως προς την υλικοτεχνική υποστήριξη. Το δείγ-
μα συμφωνεί ότι η επιμόρφωση δεν είναι ικανοποιητική ούτε ως προς το εύρος 
της ούτε ως προς τις κατευθύνσεις της. Προκύπτει, δε, ότι ακόμα και όσες επιμορ-
φώσεις πραγματοποιήθηκαν δεν ήταν εστιασμένες στην παρούσα κατάσταση, 
επαναλαμβάνοντας στοιχεία προηγούμενων επιμορφώσεων, ούτε οι επιμορφωτές 
ήταν κατάλληλοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
επιζητούν και επιμόρφωση εστιασμένη στην ψυχολογική διαχείριση – υποστήριξη 
των μαθητών τους (Mean=4,52, S.D.= 0,777). Γενικότερα παρουσιάζουν την εικόνα 
ότι πιστεύουν η ευθύνη της τηλεκπαίδευσης έχει μεταφερθεί στους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν όσα δεν κάλυψε το υπουργείο, 
σε αντίθεση με τις προτροπές των επιστημόνων και των διεθνών οργανισμών που 
επιμένουν στο πόσο μεγάλη στήριξη χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί90.

89 Ενδεικτικά: Kiridis A., Drossos V. & Tsakiridou E. (2006). Teachers facing ICT. The case 
of Greece. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 75-96. http://www.editlib.
org/p/5361/. Κυρίδης Α., Δρόσος Β. & Τσακιρίδου Ε. (Επιμ.) (2001). Ποιος φοβάται τις Νέες 
Τεχνολογίες. Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για την εισαγωγή της Πληροφοριακής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στο ελληνικό Δημοτικό 
Σχολείο. Φλώρινα - Αθήνα: Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας – Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. Michalakis, V. I., 
Vaitis, M., & Klonari, A. (2019). The ICT Literacy Skills of Secondary Education Teachers in 
Greece. CSEDU, pp. 376-383. Liu, X., Toki, E. I., & Pange, J. (2014). The use of ICT in preschool 
education in Greece and China: A comparative study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 
112, 1167-1176. Gialamas, C., Nikolopoulou, C., & Manesis, D. (2008). Views and intentions on 
preschool integration and use of ICT in early childhood education. Integration and Use of ICT 
in Preschool Education, 53(7), 369-378. Gialamas, V., & Nikolopoulou, K. (2010). In-service and 
pre-service early childhood teachers’ views and intentions about ICT use in early childhood 
settings: A comparative study. Computers & Education, 55, 333–341. Agorogianni, A. Z., 
Zaharis, Z. D., Anastasiadou, S. D., & Goudos, S. K. (2009). Distance learning technology and 
service support in Greece: The case study of the Aristotle University over the last decade. 
Education and Information Technologies, 16, 25-39. Petrogiannis, K. (2010). The relationship 
between perceived preparedness for computer use and other psychological constructs 
among kindergarten teachers with and without computer experience in Greece. Journal of 
Information Technology Impact, 10(2), 99-110. 

90 Rogers, H., Sabarwal, S. et al. (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy 
Responses. The World Bank. Trucano., M. (2020). How Ministries of Education Work with 
Mobile Operators, Telecom Providers, ISPs and Others to Increase Access to Digital Resources 
During COVID19 Driven school Closures. World Bank  https://blogs.worldbank.org/education/
how-ministries-education-work-mobile-operators-telecom-providers-isps-and-others-
increase?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT 
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Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δείχνουν να συμφωνούν ότι, σε γενικές γραμμές, η 
τηλεκπαίδευση και ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου επηρέασε την καθημερινό-
τητά τους και τον κοινωνικό τους βίο. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στη φύση 
και στον χρόνο της εργασίας τους, αλλά και στο γεγονός ότι νοιώθουν εκτεθειμένοι. 
Νοιώθουν ότι αλλάζει η φύση της εργασίας τους και ότι έχει επιβαρυνθεί ο οικογε-
νειακός τους προϋπολογισμός. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από σχετικές 
διεθνείς έρευνες91. 

Ο βαθμός συμφωνίας του δείγματος στην κλίμακα που αφορά στα ζητήματα και 
διδασκαλίας και μάθησης έδειξε την ασύγκριτη αξία της δια ζώσης διδασκαλίας, την 
αδυναμία αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης, την απουσία ελέγχου του μαθησι-
ακού κλίματος και εν γένει της μαθησιακής διαδικασίας, την αδυναμία συμμετοχής 
όλων των μαθητών/τριών στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, την αδυ-
ναμία διδασκαλίας όλων των μαθημάτων εξ αποστάσεως κ.λπ. Όλα τα ευρήματα 
συμφωνούν με ευρήματα παρόμοιων ερευνών κατά τη διάρκεια, αλλά και πριν την 
πανδημία92.

91 Duffield, S., & O’Hare, D. (2020). Teacher resilience during coronavirus school closures. British 
Psychological Society: Leicester. Jandrić, P., Hayes, D., Truelove, I. et al. (2020). Teaching 
in the Age of Covid-19. Postdigit Sci Educ, 2, 1069–1230. https://doi.org/10.1007/s42438-
020-00169-6. Allen, J., Rowan, L.  & Singh, P. (2020) Teaching and teacher education 
in the time of COVID-19, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(3), 233-236, DOI: 
10.1080/1359866X.2020.1752051. Murray, C., Heinz, M., Munday, I., Keane, E., Flynn, N., 
Connolly, C., Hall, T., MacRuairc, G. (2020). Reconceptualising relatedness in education in 
‘Distanced’ Times. European Journal of Teacher Education, 43(4), 488-502. Moss, G., Allen, R., 
Bradbury, A., Duncan, S., Harmey, S., & Levy, R. (2020). Primary teachers’ experience of the 
COVID-19 lockdown–Eight key messages for policymakers going forward. London: UCL.

92 Spilt, J.L., Koomen, H.M.Y. & Thijs, J. (2011). Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher-
Student Relationships. Educational Psychology Review, 23, 457-477. Hodges, C., Moore, S., 
Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching 
and online learning. EDUCAUSE Review, (27 March) https://er.educause.edu/articles/2020/3/
the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning. Aliyyah, R. R., 
Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The 
perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic 
period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109. 
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Παράρτημα

Key Messages από το Department of Economic and Social Affairs του ΟΗΕ93

1 Συνολική ανάπτυξη των ικανοτήτων των δημοσίων υπηρεσιών: Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να δώσουν προσοχή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
δημοσίων υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων. Να δώσουν προσοχή 
στους αριθμούς, τις ικανότητες, τις αξίες τους, το προστατευτικό υλικό που 
χρειάζονται, τα κίνητρα για την παραγωγικότητά τους, τις υποδομές και τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και την τεχνολογία που χρειάζονται για να κάνουν 
αποτελεσματικά τις εργασίες τους. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν 
στην ύπαρξη δημόσιων υπηρεσιών με πολύ καλή λειτουργία και αποτελε-
σματικούς δημόσιους υπαλλήλους.

2 Θεσμοθέτηση έγκαιρης προειδοποίησης, σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, 
ετοιμότητας και γρήγορης ανταπόκρισης στη δημόσια υπηρεσία: Οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν έναν αποτελεσματι-
κό και μόνιμο δημόσιο τομέα, καλά συντονισμένα θεσμικά πλαίσια που μπο-
ρούν να υποστηρίξουν τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να είναι 
προληπτικά προετοιμασμένοι, να παρακολουθούν για σημάδια κρίσης, όπως 
πανδημίες, να βρίσκουν λύσεις γρήγορα και να ανταποκρίνονται κατάλληλα 
και εγκαίρως ώστε να αποφεύγονται σοβαρές επιπτώσεις.

93 Kauzya, J.-M. and Niland, E. (2020). The role of public service and public servants during the 
COVID-19 pandemic. UN/DESA Policy Brief #79. https://www.un.org/development/desa/
dpad/publication/un-desa-policy-brief-79-the-role-of-public-service-and-public-servants-
during-the-covid-19-pandemic/ 
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3 Δίκτυο, συνεργασία, κοινή χρήση και μάθηση από επιτυχημένες πρακτικές 
και από λάθη για την οικοδόμηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων 
δημόσιων υπηρεσιών για μελλοντικές πανδημίες και κρίσεις: Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι πρέπει να διευκολύνονται να συμμετέχουν σε δίκτυ, σε συνεργα-
σίες και την ενίσχυση της συν-μάθησης κάτι που έχει καλύτερες πιθανότητες 
βελτίωσης στην εξεύρεση γρήγορων λύσεων όχι μόνο σε πανδημίες και κρί-
σεις, αλλά στο έργο της παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικά.

4 Διατηρήστε την ανάπτυξη υπεύθυνης, και επικεντρωμένης στο λαό ηγεσί-
ας στα δημόσια ιδρύματα: Η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι σε αβέβαιους και 
ρευστούς καιρούς, απαιτείται η ύπαρξη της ανθρώπινης, ήρεμης και αξιόπι-
στης ηγεσίας. Πρέπει να αναπτυχθεί αυτού του είδους ηγεσίας στις δημόσιες 
υπηρεσίες.

5 Προβλέψτε οικονομικούς πόρους για πανδημία και κρίση προτού συμβούν: 
Οι κυβερνήσεις πρέπει πάντα να παρέχουν δημοσιονομικούς πόρους για να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης όπως αυτή της 
πανδημίας Η συχνά αναφερόμενη δικαιολογία ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν 
χρήματα για προβλήματα που δεν έχουν συμβεί έχει αποδειχθεί λάθος από 
την πανδημία COVID-19. Πολλές κυβερνήσεις έπρεπε να ξοδέψουν πολλά 
χρήματα ξαφνικά και απρόβλεπτα, πιθανότατα περισσότερα από όσα θα είχαν 
ξοδέψει αν είχαν ήδη προβλέψει κάτι τέτοιο στους προϋπολογισμούς παρο-
χής δημόσιας υπηρεσίας.
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Αντί εισαγωγής:
ένας χρόνος πανδημίας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαδικασίας της τηλεκπαί-
δευσης στην σύνδεσή της με την πανδημία ως κοινωνική διαδικασία με πολιτική 
διάσταση. Βασική θέση της μελέτης αποτελεί υπόθεση πως η τηλεκπαίδευση ως 
τηλεργασία στα χρόνια της πανδημίας θα πρέπει να εξεταστεί, να νοηματοδοτηθεί 
και να διερευνηθεί ως μια διαδικασία που συνδέεται με την πανδημική κρίση και δι-
αμορφώνει χαρακτηριστικά και ταυτότητες, διαφοροποιώντας την καθημερινή ζωή 
των εργαζομένων. 

Η ανάγκη της παρούσας μελέτης τεκμηριώνεται στο κενό που παρατηρείται στη με-
λέτη της τηλεκπαίδευσης ως εκπαίδευσης από απόσταση σε συνθήκη έκτακτης ανά-
γκης (Emergency Remote Learning). Συνεπώς υπό τις παρούσες συνθήκες, αρκετές 
από τις μελέτες που εκπονήθηκαν και δημοσιεύτηκαν τόσο από τους εθνικούς όσο 
και από τους υπερεθνικούς φορείς, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία,  προσ-
διορίζεται ως μια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία προφανώς είναι αναγκαία υπό την 
συνθήκη της κρίσης, αλλά ενέχει σημαντικά μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μελέτες εστιάζουν στην αδυναμία κυρίως των τεχνολογικών υποδομών και της τε-
χνολογικής εξέλιξης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη νοηματοδότηση της τηλεκπαίδευσης ως τηλεργασί-
ας και εξετάζει στην σύνδεσή της με τις επιπτώσεις στις επαγγελματικές εκπαιδευτι-
κές ταυτότητες, των νέων εργασιακών και συνεπώς κοινωνικών προβλημάτων που 
προκύπτουν από την πανδημία του covid-19 ως κοινωνικο-οικονομική κρίση. 

Η αφετηρία της παραπάνω θεώρησης αφορά στην σύλληψη της πανδημίας ως μια 
συνέχεια της ευρωπαϊκής και ελληνικής κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Η παρούσα 
μεταλλαγή της εργασιακής κρίσης ακολουθεί τη χρηματοικονομική κρίση του 2009 
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με συγκεκριμένες συνέπειες τόσο σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων όσο και σε επί-
πεδο εργασιακών κανονιστικών ρυθμίσεων σε βαθμό που στη διεθνή αλλά και στην 
ελληνική βιβλιογραφία όροι όπως Risk Society -Κοινωνία της Διακύνδύνευσης- δεν 
αφορούν μόνο αποκομμένα πλαίσια του κοινωνικού, αλλά πιθανόν επηρεάζουν συ-
νολικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Βασική αιτία του φαινόμενου αποτελεί 
η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και η ανάδυση νέων υβριδικών θεσμικών 
μορφωμάτων, με κυρίαρχη τάση την ανάδυση της ιδιωτικοποίησης.  

Θεωρούμε συνεπώς πως η μελέτη καθίσταται σημαντική και επίκαιρη, διότι η διε-
ρεύνηση των Covid-19 συνθηκών τηλεκπαίδευσης ως τηλεργασίας, θα μας επιτρέ-
ψει με επιστημονικό και συστηματικό τρόπο να διερευνήσουμε την υπόθεση της 
επόμενης ημέρας και του μετασχηματισμού των ταυτοτήτων, της ανάδυσης νέων 
οργανωτικών μορφών ιδιωτικοποίησης ή υβριδοποίησης, της διαφοροποίησης των 
εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους, με 
αφετηριακό πεδίο την τηλεκπαίδευση σε περίοδο συνεχούς κρίσης και διακινδύ-
νευσης.

Τα βασικά ερωτήματα της προτεινόμενης μελέτης αφορούν: 

α. στη διερεύνηση της τηλεκπαίδευσης ως πεδίου τηλεργασίας στον ελληνικό 
και διεθνή χώρο.

β. στη διερεύνηση των πρακτικών τηλεκπαίδευσης που παράγονται κατά την 
υποχώρηση του κοινωνικού κράτους στην ελληνική και διεθνή πραγματικό-
τητα.

γ. στην αναγνώριση των μεταλλαγών που παράγονται σε συνθήκη διαρκούς 
κρίσης στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα .

δ. στη διερεύνηση νέων ανισοτήτων που προέκυψαν από τον εν λόγω μετα-
σχηματισμό στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Με σκοπό την υλοποίηση της διερεύνησης των παραπάνω ερωτημάτων για την 
προαναφερθείσα στοχοθεσία της μελέτης, πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης, θα χρησιμοποιηθεί ένα σχήμα συγκριτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και 
ανάλυσης πηγών, μελετών και κανονιστικών κειμένων εθνικών και υπερεθνικών 
οργανισμών όπως UΝESCO, E.E OOΣΑ κ.ά. σχετικά με την τηλεκπαίδευση.

Πλαίσιο διερεύνησης αποτελούν οι τρέχουσες επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης 
τόσο στην τρέχουσα καθημερινότητα όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποί-
ες αποτελούν και τον κοινό τόπο των μελετών της επιστημονικής κοινότητας σε δι-
εθνές και σε εθνικό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι 
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η τεκμηρίωση των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά και η ανησυχία  για τις προεκτά-
σεις των άμεσων συνεπειών στο μέλλον. Τους ερευνητές προβληματίζει ιδιαίτερα η 
έλλειψη αναφορών σε παρόμοιες κρίσεις στο παρελθόν. Τα κοινωνικά υποκείμενα 
βρίσκονται συνολικά σε μια ασαφή κατάσταση η οποία δεν γνωρίζουν πόσο θα δι-
αρκέσει, πόσο και πώς θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινή ζωή, τις δαπάνες και τα 
οικονομικά βάρη, τη δυνατότητα των μετακινήσεων εντός και εκτός της χώρας και 
φυσικά την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα της τα επίπεδα από το Νηπιαγωγείο ως 
και το Πανεπιστήμιο (UNESCO IESALC 2020).

Ακόμη σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των μεταβολών των συνθηκών εργασίας οι 
διεθνείς οργανισμοί καταγράφουν μια σειρά από σημαντικές επιπτώσεις στο επάγ-
γελμα των εκπαιδευτικών, αλλά και γενικότερα της εκπαίδευσης ως εργασιακού 
χώρου. Πιο συγκεκριμένα σε συνθήκες πανδημίας και τηλεκπαίδευσης η ήδη αυξη-
μένη, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης που προηγήθηκ,ε μεταβλητότητα των 
εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα των 
τριών βαθμίδων στην Ελλάδα και διεθνώς, θέτει σε διακινδύνευση αυξημένο πλη-
θυσμό διδασκόντων στην εκπαίδευση στον ιδιωτικ,ό αλλά και στο δημόσιο τομέα. 
Σε ότι αφορά στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα όρια του χώρου και 
του χρόνου, έχουν καταστεί δυσδιάκριτα. Οι έρευνες και η εμπειρία οδηγούν στην 
αναγνώριση μιας απαίτησης συνεχούς διδακτικής δραστηριότητας, χρησιμοποιώ-
ντας της πλατφόρμες ψηφιακής επικοινωνίας όπως η Zoom, η Webex κλ.π.  Όπως 
καταγράφει και η έρευνα της ΕTUCE πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώνουν το πεδίο της ψηφι-
ακής σχολικής τάξης τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης όσο και στην 
συνέχεια, με την ανάπτυξη και την υιοθέτηση υβριδικών μορφών (Ben Williamson 
& Anna Hogan July, 2020).

Οι συνέπειες των επιπτώσεων της πανδημίας δεν περιορίζονται βέβαια μόνο στο 
διδακτικό προσωπικό, αλλά επεκτείνονται και στο διοικητικό προσωπικό που ασχο-
λείται με την εκπαίδευση και πλαισιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την 
UNESCO είναι σαφές ότι η προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων ‘πρόσωπο με 
πρόσωπο’ σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε τεράστια διαταραχή των εκπαιδευτι-
κών λειτουργιών κάθε επιπέδου (UNESCO IESALC 2020). 

Ο αντίκτυπος των επιπτώσεων θα είναι μελλοντικά ιδιαίτερα σημαντικός. Βέβαια 
εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της έντασης του φαινομένου δεν είναι δυνατό 
να υπάρχουν εκτιμήσεις των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και συνεπώς 
εκπαιδευτικών συνεπειών του. 

Κατά την ανάλυσή μας η εκπαίδευση ως διαδικασία θα επανεκκινήσει σε μια συν-
θήκη συνεχούς κρίσης η οποία στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα έχει την 
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αφετηρία της πριν από παραπάνω από δέκα χρόνια. Θα επανεκκινήσει σε μια πλήρη 
οικονομική ύφεση και σημαντική υστέρηση του κοινωνικού κράτους, όπως αυτές 
που βιώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 ή της 
ελληνικής κρίσης χρέους. Σύμφωνα με μελέτες (UNESCO IESALC 2020), οι πολιτι-
κές λύσεις που προτείνονται σε επίπεδο χωρών αφορούν σε τρείς τομείς. Καταρχήν 
αφορούν σε διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος, 
στην εξεύρεση και στη διεύρυνση οικονομικών πόρων και τέλος στην παροχή πό-
ρων για τη συνέχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Όπως ήταν φυσικό οι 
απαντήσεις καταρχήν επικεντρώθηκαν σε υγειονομικό επίπεδο με σκοπό τη δια-
σφάλιση της υγείας του πληθυσμού τόσο των διδασκομένων όσο και των διδασκό-
ντων. Η επιλογή της κατ’ ανάγκην εκπαίδευσης από απόσταση υπαγορεύτηκε από 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς όμως την αναγκαία στήριξη σε τεχνολογικούς 
πόρους, ούτε και την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη στην μαθητική κοινό-
τητα. Τελικά όπως καταγράφει ο Audrey Azoulay, (UNESCO Director-General) :

Εν όψει μιας παρατεταμένης κρίσης, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την κινητοποίη-
σή μας και να στοχεύσουμε στις σωστές προτεραιότητες, αυτές που θα μας επιτρέ-
ψουν να κάνουμε πραγματικά την εκπαίδευση μια κοινή υπόθεση, δημόσιο αγαθό 
και θεμελιώδες δικαίωμα. Η πρώτη από τις αρχές μας είναι ότι τα σχολεία είναι ανα-
ντικατάστατα, όπως έδειξε η πανδημία. Το δεύτερο είναι ότι περισσότερο από ποτέ 
χρειαζόμαστε ανθεκτικά και καινοτόμα σχολικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε 
τα σημερινά και μελλοντικά σοκ. Το τρίτο είναι ότι καμία οθόνη δεν μπορεί ποτέ να 
αντικαταστήσει έναν δάσκαλο.

(Unesco, Global Education Coalition progress report, March 2021).
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◗ Το συνεχές της κρίσης1

Η συζήτηση των μεταλλαγών στο πεδίο της εκπαίδευσης μετά το 2008 γίνεται υπό 
όρους οικονομικής κρίσης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και Ευρώπη (μετά 
το 2009) και κυρίως στην Ελλάδα υπό την πολυετή κρίση χρέους, την οποία δι-
αδέχτηκε η υγειονομική κρίση εξαιτίας της πανδημίας. Η σχετική συζήτηση όμως 
δεν είναι μόνο οικονομική, καθώς αφορά στην κοινωνική συνοχή και την ποιότητα 
των δημοκρατικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων δυτικών κρατών (Habermas 
1984; Staats 2004 Yang 2003; Giroux 2002, Stamelos & Kavasakalis 2015: 34-36). 
Το ανυπέρβλητο του προβλήματος μας παραπέμπει στο ερμηνευτικό σχήμα για την 
κρίση της μελέτης της Ν. Klein. Πιο συγκεκριμένα, η Klein το 2007, στη μελέτη της 
το Δόγμα του Σοκ επιχειρεί να διερευνήσει τη σημασία του λόγου της Αγοράς σε 
συνθήκες κρίσης. Στην πρόσφατη συζήτηση για την πανδημική κρίση η ανάλυση 
της Κlein μας παραπέμπει στη συζήτηση για τις επιπτώσεις ενός σημαντικού πα-
γκόσμιου σοκ καθώς τα προβλήματα υγείας, τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ή 
εκπαιδευτικά ζητήματα αφορούν στην ύφεση του πλανήτη συνολικά (Klein 2007).

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας στην 
ελληνική εκπαίδευση είναι τόσο σημαντικές, που επιφέρουν μια συνολική αλλαγή 
στους όρους συζήτησης και στο νόημα των δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Τα σχετικά οικονομικά μεγέθη είναι χαρακτηριστικά (Ζάγκος, Καμαρια-
νός, Κυρίδης, Φωτόπουλος 2021). Συνολικά, η μείωση της χρηματοδότησης για την 
εκπαίδευση από το 2012 έως σήμερα υπερβαίνει το 40%. Χαρακτηριστικά, σύμφω-
να με τα δημοσιευμένα στοιχεία του προϋπολογισμού μόνο για το 2014 - μετά από 
μια ήδη σημαντική συρρίκνωση ποσοτικών και ποιοτικών ποσοτήτων - η μείωση 
ανήλθε σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας: 

1 Ενδεικτικά για τη σύνδεση της κατάστασης κρίσης και τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 
στα χρόνια της πανδημίας δες Archer C. Wolf, K. & Nalloor J. (2020). Capitalising on chaos 
– exploring the impact and future of social media influencer engagement during the early 
stages of a global pandemic. Media International Australia.178, 1 pp 106-113.

 Solis, M. 2020. Coronavirus is the perfect disaster for ‘disaster capitalism’. Vice. https://www.
vice.com/en_au/article/5dmqyk/naomi-klein-interview-on-coronavirus-and-disaster-
capitalism-shock-doctrine
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ΠΙΝΆΚΆΣ 1.

Δαπάνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ονομαστικές τιμές, εκ.€)

Έτος
Ένδιάμεση 
ανάλωση

Άποζημίωση 
εργαζομένων

Άκαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου

Σύνολο 
δαπάνης

2001 56,0 1.561,0 0,0 1.617,0

2002 60,0 1.744,0 0,0 1.804,0

2003 66,0 2.032,0 0,0 2.098,0

2004 75,0 2.189,0 0,0 2.264,0

2005 88,0 2.360,0 0,0 2.457,0

2006 92,0 2.360,0 0,0 2.452,0

2007 86,0 2.554,0 0,0 2.640,0

2008 86,0 2.809,0 0,0 2.895,0

2009 88,0 2.939,0 0,0 3.027,0

2010 48,0 2.741,0 0,0 2.789,0

2011 68,0 2.809,0 1,0 2.878,0

2012 55,0 2.619,0 1,0 2.675,0

2013 41,0 2.443,0 1,0 2.485,0

2014 29,0 2.436,0 2,0 2.467,0

2015 28,0 2.327,0 4,0 2.359,0

2016 35,0 2.338,0 3,0 2.376,0

Πηγή: Eurostat

Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019, σ. 40).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι δαπάνες το 2016 φτάνουν σε ονομαστικές τιμές 
τα €2.376 εκατ. (Πίν. 3) και σε πραγματικές τιμές τα €2.739 εκατ., τιμές που βρίσκο-
νται πολύ κοντά στις τιμές τού 2004 (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώ-
της 2019, σ. 40).

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι δαπάνες το 2016 έφτασαν σε ονομαστικές τιμές 
τα €2.259 εκατ. (κοντά στα επίπεδα του 2002) και σε πραγματικές τιμές τα €2.605 
εκατ. Από τις επιμέρους κατηγορίες που αποτελούν τη δαπάνη για την εκπαίδευση 
η αποζημίωση των εργαζομένων φτάνει το 2016 στα €2.256 εκατ. και η ενδιάμεση 
ανάλωση μόλις στα €3 εκατ. Η αποζημίωση των εργαζομένων αποτελεί διαχρονικά 
την κύρια δαπάνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σχεδόν το 
σύνολο της δαπάνης. Το ποσοστό αυτό δεν μεταβάλλεται σημαντικά από έτος σε 
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έτος κατά το υπό εξέταση διάστημα, αλλά έχει αυξηθεί από το 2006 και μετά, όταν 
και βρισκόταν στο 96,8%. Η ενδιάμεση ανάλωση συνιστά από το 2012 και έπειτα ένα 
οριακό ποσοστό της τάξης τού 0,1% του συνόλου, το οποίο είχε αρχίσει να μειώνεται 
από το 2007 και μετά, με μέγιστη τιμή το 3,2% το 2006. Στη συνολική δαπάνη για 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται κυρίως πτωτικές τάσεις στις ετήσι-
ες ποσοστιαίες μεταβολές από το 2009 και εφεξής. Οι αρνητικές μεταβολές την 
τελευταία δεκαετία σημειώνονται σε όλα τα έτη, με εξαίρεση το 2011 (+1,4%) και 
το 2016 (+1,2%), όπου καταγράφονται θετικές ετήσιες μεταβολές στο σύνολο της 
δαπάνης, όπως και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2012 σημειώνεται αρνητική 
μεταβολή της τάξης τού–8,6%, και το 2014 η μείωση αγγίζει το 9% (Καμαριανός, 
Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019, σ. 41).

ΠΙΝΆΚΆΣ 2.

Δαπάνες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ονομαστικές τιμές, εκ.€)

Έτος
Ένδιάμεση 
ανάλωση

Άποζημίωση 
εργαζομένων

Σύνολο δαπάνης

2001 57,0 1.879,0 1.936,0

2002 61,0 2.117,0 2.178,0

2003 60,0 2.427,0 2.487,0

2004 75,0 2.556,0 2.631,0

2005 90,0 2.852,0 2.942,0

2006 94,0 2.828,0 2.922,0

2007 86,0 3.072,0 3.158,0

2008 85,0 3.403,0 3.488,0

2009 90,0 3.563,0 3.653,0

2010 48,0 3.300,0 3.348,0

2011 50,0 3.230,0 3.280,0

2012 1,0 2.939,0 2.940,0

2013 1,0 2.609,0 2.610,0

2014 0,0 2.366,0 2.366,0

2015 3,0 2.241,0 2.244,0

2016 3,0 2.256,0 2.259,0

Πηγή: Eurostat
Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019, σ. 41).
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Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές μειώσεις των 
προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων για το 2015, η συνολική μείωση για την περί-
οδο 2009-2015 υπερβαίνει το 60% (62,7% για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και 75% για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) (Feidas 2014: 35). 
Οι περικοπές συνεχίζονται, ενώ οι μειώσεις αυξάνονται. Έτσι, καθώς η οικονομική 
κρίση εντείνεται εξαιτίας των επιπτώσεων του Covid-19, κεφαλαιοποιούνται τα προ-
βλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η τρέχουσα κρίση αποκάλυψε τα 
ίδια παλιά διαρθρωτικά προβλήματα και αδυναμίες, των οποίων η ανάγκη για μεταρ-
ρύθμιση έχει εκφραστεί από Έλληνες μελετητές για δεκαετίες, ως μια διαχρονική 
κρίση θεσμικής ταυτότητας (Κλάδης, Κοντιάδης και Πανούσης 2006: 11).

Τα τελευταία χρόνια συνολικά τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την 
Ευρώπη έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές λόγω της πρόσφατης ευρωπαϊκής οι-
κονομικής και υγειονομικής κρίσης (Covid-19). Οι αλλαγές λόγω της κρίσης ήταν ση-
μαντικές και στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πανδημική κρίση συνεπώς 
θα βρει αδύναμη την ελληνική δημόσια εκπαίδευση όπως άλλωστε και τον άλλο 
σημαντικό πυλώνα του Κοινωνικού Κράτους: την Υγεία. Στην εκπαίδευση όπως δεί-
ξαμε παραπάνω η συρρίκνωση ως μέρος της μεταλλαγής και της ανάδυσης νέων 
οργανωτικών μορφών, είναι εμφανής. Κατά την πανδημία θα την καταστήσει εμφα-
νέστερη μια δεύτερη κατηγορία περιορισμών που αφορά στην ποιότητα της πρό-
σβασης στην εκπαίδευση, η οποία βρίσκεται σε συνάρτηση με το μέσο (ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, tablet, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) που διαθέτει το κάθε παιδί ή τις 
συνθήκες που επικρατούν στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι παραπάνω διαπιστώ-
σεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών ανισοτήτων και 
όξυνσης των ήδη υπαρχουσών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ η Ελλάδα βρίσκεται α) στο πεδίο των χωρών της ΕΕ-28 
με έντονες ανισότητες στην εκπαίδευση και το εισόδημα και β) στην 4η υψηλότερη 
θέση της ΕΕ-28 στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης αναλογικά προς τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (2,1 εκ. ευρώ, με Μ.Ο στην ΕΕ-28 το 2,1%). Η τη-
λεκπαίδευση ουσιαστικά μετακύλισε το κόστος της αδυναμίας των υποδομών- την 
οποία όλα αυτά τα χρόνια προκάλεσε η υποχρηματοδότηση- στα νοικοκυριά, καθώς 
δεν υπήρξε πρόβλεψη υποστήριξης από την πολιτεία με δημόσιες δαπάνες (ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ 2020, ΟΛΜΕ 2021).

Η εναπομένουσα δύναμη των δομών του κράτους πρόνοιας και συγκεκριμένα της 
εκπαίδευσης θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα από την επικείμενη πανδημία του COVID-19. 
Είναι χαρακτηριστική η ανάλυση των Archer Wolf, & Nalloor (2020):

“Αν και το COVID-19 είχε ουσιαστικά ως αποτέλεσμα μια κρίση στην υγεία, η παγκό-
σμια πανδημία προκάλεσε επιπλέον και πολλές άλλες κρίσεις, όπως η κατάρρευση 
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χρηματιστηρίων, η ανεργία ρεκόρ, η έλλειψη υποδομών για τη διαχείριση της ζή-
τησης για συστήματα υγείας και η οικονομική ύφεση σε όλο τον κόσμ . Επιπλέον, 
η κρίση της υγείας φωτίζει τις πτυχές της κοινωνίας που διαφορετικά δεν θα ήταν 
τόσο προφανείς ή δεδομένες, όπως οι παγιωμένες κοινωνικές ανισότητες και η κοι-
νωνική περιθωριοποίηση” (pp. 106-107). 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι ενδεικτικό του ερμηνευτικού πλαισίου των Archer 
Wolf, & Nalloor (2020) και συγκλίνει με τον κοινό διεθνή και ελληνικό διεπιστημο-
νικό τόπο, όπου η βασική πτυχή των αλλαγών λόγω της κρίσης σχετίζεται με τον 
μετασχηματισμό του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Ο μετασχηματισμός του ευρω-
παϊκού κράτους πρόνοιας αποτελεί κοινό θέμα της ελληνικής και διεθνούς λογοτε-
χνίας από τη δεκαετία του 1970. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, η συζήτηση 
σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων χαρακτηρίστηκε από τη Λευκή Βίβλο 
για την κοινωνική πολιτική. Η παρακμή του κράτους πρόνοιας συνδέεται άμεσα με 
την απορρύθμιση, την ιδιωτικοποίηση και, τέλος, την ενοποίηση ενός διαφοροποιη-
μένου καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής (ψηφιακός καπιταλισμός), την ευελιξία 
των εργασιακών σχέσεων, την ευελιξία των δημοσίων δαπανών, την κυριαρχία του 
χρηματιστηρίου στην οικονομία, την πολυπλοκότητα των διαχειριστικών προβλη-
μάτων και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000, Σκαμνάκης 
2011: 304). 

Τελικά όμως, τόσο η πολιτική όσο και η κοινωνιολογική οπτική είναι αναγκαίες (Αλε-
ξάκης 2011). Αναλυτές και διανοούμενοι όπως ο J. Habermas (1998) θα προσδιορί-
σουν το ζήτημα της κρίσης χρέους ως πρόβλημα ευρωπαϊκό, που αφορά στην ποιό-
τητα και την κοινωνική συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, 
έχουμε δεδομένα για τις ρωγμές που προκαλούνται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
από την δυσκολία χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπί-
σουν σημαντικά οικονομικά ζητήματα για την κοινωνική και πολιτική συνοχή τους, 
όπως η φτώχεια, η ανεργία και η ανισότητα αναδιανομής εισοδήματος (Eurostat 
2010).

◗ Το συνεχές της κρίσης και 
ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της εργασίας 

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της εργασίας αποτελεί κοινό τόπο συζητήσεων 
των σύγχρονων κοινωνιών εδώ και δεκαετίες. Χειρώνακτες και υπαλληλικά στρώ-
ματα της μεσαίας τάξης σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το ζή-
τημα του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εργασίας τους υπό το φόβο και το 
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άγχος της ανεργίας. Έτσι εδώ και δεκαετίες το γραμμικό αφήγημα της συνεχούς 
εργασιακής σχέσης «της απασχόλησης για μια ζωή» έχει αντικατασταθεί από απο-
κομμένες αφηγήσεις εργασιακών σχέσεων με περιορισμένο ποσοτικό και ποιοτικό 
ορίζοντα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόσφατο ‘βιομηχανικό’ παρελθόν οι εργαζόμενοι είχαν την 
ευκαιρία ή επιχειρούσαν να έχουν την ευκαιρία να δομούν μια μόνιμη και συνεπώς 
βέβαια, μόνιμη και σταθερή καριέρα. Καθώς περνούσαν τα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί 
αποκτούσαν μεγαλύτερο γραφείο, υψηλότερες απολαβές και βαρύνουσα γνώμη 
για την τύχη της επιχείρησης. 

Η τεχνολογία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνετέλεσαν 
και συντελούν στην αλλαγή. Σήμερα οι εταιρείες προσλαμβάνουν υπαλλήλους για 
να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο με την μορφή project, μετά την 
εκπλήρωση του οποίου όμως λύνεται και η σύμβαση με τον εν λόγω υπάλληλο. 
Το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει εξαιτίας και της τεχνολογικής αλλαγής και 
μαζί του αλλάζει και η εργασιακή σχέση, με αξονικό προσανατολισμό το λόγο της 
αγοράς, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αναζήτηση του μέγιστου κέρδους. 
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η τεχνολογία αλλάζει τη ζωή μας.

Από την ατμομηχανή ως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και από την βικτωριανή επο-
χή ως σήμερα, η τεχνολογία έχει ανατρέψει αναρίθμητες φορές τον τρόπο ζωής 
και εργασίας.  Ήδη από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης ο Μαρξ θεωρού-
σε ότι με τη μηχανοποίηση της παραγωγής θα δημιουργούνταν στρατιές ανέργων 
ως δομικό στοιχείο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Τα στατιστικά στοιχεία 
συνδράμουν ιστορικά στην Μαρξική θέση. Καταρχήν ήταν σημαντική ποσοτικά και 
ποιοτικά, η εξέλιξη του μετασχηματισμού του εργατικού δυναμικού σε υπαλληλικό 
προσωπικό, καθώς με τη μηχανοποίηση της παραγωγής δημιουργήθηκε μία στρατιά 
ανέργων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται στη συνέχεια κατά τη δεκαετία του 1970, όπου 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της εποχής, περισσότεροι από τους τέσσερις 
στους δέκα Αμερικανούς δεν παρέμεναν στη δουλειά τους πάνω από 5 χρόνια. Με 
αυτά τα στοιχεία ως αφετηρία, πολλοί μελετητές υπερέβάλλαν προβλέποντας πως 
τον επόμενο αιώνα τα οικονομικο-τεχνολογικά συστήματα δεν θα έχουν ανάγκη 
από εργαζόμενους. 

Σήμερα όμως, για άλλη μια φορά, ιστορικά η αλλαγή είναι δομική. Καταρχήν είναι 
γενική παραδοχή πως εδώ και αρκετά χρόνια η χειρωνακτική εργασία συρρικνώ-
νεται δραστικά. Θα μπορούσε ακόμη κανείς να υποστηρίξει πως δομικά η αλλαγή 
επέρχεται με τον σύγχρονο τεχνολογικό μετασχηματισμό της εργασίας. Πιο συγκε-
κριμένα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως η δομική μεταβολή που η σύγχρονη τε-
χνολογία έχει επιφέρει είναι συνταρακτική, καθώς δεν συγκρίνεται για παράδειγμα 
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ούτε με την αλλαγή με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού ή τη χρήση της μηχανής, 
που επηρέασε δραστικά στο χώρο των χειρωνακτών. 

Η σημερινή ψηφιακή τεχνολογία είναι πιο εύκολο να εξαπλωθεί και να εφαρμοστεί 
γρηγορότερα. Η σύγχρονη τεχνολογία (υπολογιστές, τεχνολογικά δίκτυα ψηφιακής 
επικοινωνίας, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων κ.ά) επιφέρει αλλαγές 
στο σύνολο όχι μόνο των οικονομικών, αλλά και των κοινωνικών δομών, καθώς δεν 
αφορά μόνο στο χώρο της χειρωνακτικής εργασίας αλλά απλώνεται και στο χώρο 
της προσφοράς υπηρεσιών στους υπαλλήλους γραφείου ακόμα και στο ειδικευμέ-
νο προσωπικό. 

Η αλλαγή είναι ραγδαία, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου δημιουργί-
ας νέων θέσεων εργασίας. Στο παρελθόν βέβαια οι χειρώνακτες που έχαναν την ερ-
γασία τους από τη χρήση της μηχανής στην παραγωγική διαδικασία, έβρισκαν δου-
λειά σε άλλους τομείς της αγοράς, οι αγρότες-εργάτες γης που έχαναν την εργασία 
τους από τη χρήση των μηχανημάτων γης (τρακτέρ κ.ά.) στελέχωσαν τα εργοστάσια 
που αναπτύσσονταν. Αργότερα εξαιτίας της αυτοματοποίησης της εργοστασιακής 
παραγωγής, οι εργάτες αυτοί έχασαν τη δουλειά τους στην καλλιέργεια της γης,  
μπόρεσαν όμως να απασχοληθούν στο χώρο των επιχειρήσεων προσφοράς υπη-
ρεσιών. Τώρα όμως ακόμη και ο χώρος της παροχής υπηρεσιών συρρικνώνεται. 

Έτσι, οι γραμματείς ή οι τηλεφωνητές-τηλεφωνήτριες αντικαθίστανται από ψηφια-
κές μηχανές που αναγνωρίζουν τη φωνή και οι τραπεζικοί υπάλληλοι από ψηφιακές 
οθόνες και τραπεζικές μηχανές. Ειδικοί στην ψηφιακή τεχνολογία παρατηρούν ότι εί-
ναι ευκολότερο για εκείνη να αντικαταστήσει θέσεις εργαζομένων οι οποίοι θεωρού-
νται ειδικοί, πάρα θέσεις από όπου εκτελούνται πιο απλές εργασίες. Σημαντικό είναι 
πως έχουν αλλάξει και τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Για παράδειγμα έχει αλλάξει 
η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του χαμηλόμισθου εργάτη. Για παράδειγμα,  τον 
χαμηλόμισθο αυτόν εργάτη δεν θα τον αναζητήσουμε σήμερα στις βιομηχανίες και 
τα ανθρακωρυχεία της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά στην Ινδία ή την Κορέα,  μπροστά σε 
κάποια οθόνη υπολογιστή να ετοιμάζει προγράμματα υπολογιστών, ή να προσφέρει 
τηλεφωνικές υπηρεσίες στους πελάτες κάποιες πολυεθνικής Τράπεζας ή οργανισμού. 
Η νέα τεχνολογία λοιπόν, διαφοροποιεί όχι μόνο ποσοτικά τη σύγχρονη εργασία, 
αλλά και ποιοτικά, καθώς δεν είναι μόνο ότι οι λιγότερο μορφωμένοι χάνουν τη δου-
λειά τους, αλλά ότι αυτοί όλο και δυσκολότερα θα βρίσκουν μία άλλη απασχόληση. 

Από την πλευρά της βραχυπρόθεσμης θεώρησης του υποκειμένου η μεταβολή της 
διαδικασίας παραγωγής είναι βέβαια παράγοντας μείωσης των ευκαιριών εργασίας. 
Όμως για την Αγορά αυτές οι νέες αυτές διαδικασίες έχουν θετικό αποτέλεσμα. Η 
ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα της μείωσης των ωρών εργασίας, συνε-
πώς και του κόστους, ενώ αυξάνει την παραγωγικότητα ποιοτικά και ποσοτικά. 
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Όλα αυτά είναι ωφέλιμα υπό τη λογική ότι το κόστος του αγαθού ή της υπηρεσίας 
μειώνεται και οι απολαβές αυξάνονται και συνεπώς τα οφέλη για όλους είναι σημα-
ντικά. Συνεπώς, η μείωση των ωρών εργασίας εμφανίζεται ως φυσικό επακόλουθο 
όπως και η σταθερότητα των απολαβών. Είναι συνεπώς κοινωνικό και πολιτικό ζή-
τημα και βούληση. 

Συμπεραίνοντας, και υπό τις παρούσες συνθήκης της κρίσης κατανοούμε πως είναι 
δύσκολο να υπάρξει πρόβλεψη για τις εξελίξεις στο εργασιακό ή στο κοινωνικό επί-
πεδο, καθώς με την χρήση του ψηφιακού εργαλείου νέες υβριδικές μορφές αναδύ-
ονται. Νέα επαγγέλματα, διαφοροποιημένα πλαίσια κοινωνικής δικτύωσης και πολι-
τικής συμμετοχής θα αναδυθούν αξιοποιώντας τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου. 
Η εκπαίδευση είναι ένα προνομιακό πεδίο για μια τέτοιου είδους υβριδικότητα. 

Ακόμη η τεχνολογική εξέλιξη, θα έχει τον πρώτο λόγο στον κύκλο της σχέσης ερ-
γασία παραγωγή και αμοιβή όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες όπου οι έννοιες 
του κοινωνικού εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής προόδου θεωρήθηκαν αυ-
τονόητες και ταυτόσημες του κοινωνικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού, όπου 
η τεχνολογική πρόοδος νομοτελειακά θα μας οδηγούσε στην κοινωνική πρόοδο. 
Ακόμη και σήμερα υπό το πρίσμα της πανδημικής κρίσης, αδυνατούμε ή δεν είμαστε 
έτοιμοι να συλλάβουμε την αλλαγή στο σύνολό της. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα 
προνομιακό πεδίο μελέτης των αλλαγών της μετεξέλιξης όπου η αιφνίδια εφαρ-
μογή της από απόσταση διδασκαλίας και μάθησης (Remote Teaching and Learning)   
αναδεικνύει τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των εξελίξεων στην τηλε-εργασία ως 
τηλεκπαίδευση. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξετάζουν εάν θα 
συνεχίσουν μερικούς από τους τρόπους εργασίας που τους επιβλήθηκαν εξ ανά-
γκης λόγω της αρχικής καραντίνας του 2020. Έτσι, οι εξελίξεις στον χώρο της παν-
δημίας οδήγησαν τους οργανισμούς να αναθεωρήσουν τους τρόπους εργασίας και 
να υιοθετήσουν νέους τρόπους εργασίας ως αποτέλεσμα της πρωτόγνωρης ανα-
διοργάνωσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στην απασχόληση. Οι δράσεις 
αυτές είναι σημαντικές, καθώς επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον της 
εργασίας. 

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα μεγάλων πολυεθνικών, όπως η HSBC και η JP 
Morgan, που τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνούν τη δυνατό-
τητα να καθιερώσουν υβριδικές μορφές τηλεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η  HSBC και η JP Morgan σχεδιάζουν πλαίσιο τηλε-εργασίας  για 
χιλιάδες υπαλλήλους τους. Είναι ενδεικτική η θέση του  διευθύνοντα συμβούλου  
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της JP Morgan, Jamie Dimon σύμφωνα με τον οποίο ‘το 10% των 255.000 υπαλ-
λήλων της μπορεί να εργάζεται από το σπίτι με πλήρη απασχόληση’ (Jolly 2021).

Ταυτόχρονα δημιουργούνται κατηγορίες εργασίας ανά χρονικό διάστημα. Έτσι 
υπάρχει σκέψη μετά την πανδημία τμήμα του προσωπικού θα εξακολουθήσει την 
εξ αποστάσεως δουλειά, όμως για κάποιο διάστημα.. Συνολικά οι αλλαγές, κατά τον  
διευθύνοντα συμβούλου της JP Morgan, Jamie Dimon, θα μειώσουν τις ανάγκες και 
τα κόστη λειτουργίας, για παράδειγμα θα μειώσουν ταις ανάγκες σε ακίνητα. Καθώς 
δηλαδή η JP Morgan θα υιοθετήσει ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας, θα ελαττω-
θούν και οι διαθέσιμες θέσεις αντίστοιχων γραφείων, ενώ ανάλογη πρόβλεψη θα 
γίνει και για τις αίθουσες συνεδρίων. Και αυτό σημαίνει πως ο περιορισμός του λει-
τουργικού κόστους αποτελεί σοβαρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θέτουν 
σε μόνιμο καθεστώς τηλεργασίας το προσωπικό τους, ενώ άλλες επινοούν υβριδικά 
μεικτά σχήματα. Ταυτόχρονα διαφοροποιούνται και οι αναγκαίες εργασιακές δεξιό-
τητες. Όπως αναφέρει η Victoria Short, η οποία είναι Chief Executive Officer στην 
εταιρεία λύσεων ανθρώπινου δυναμικού Randstad (UK) :

είναι σημαντικό να προσλάβουν εργαζομένους με προσόντα και τεχνολογικές δεξι-
ότητες, εάν θέλουν να παραμείνουν οι εργοδότες ανταγωνιστικοί στον πόλεμο… να 
έχουν αυτήν την επιλογή….(σσ. υβριδικότητας) (Jolly 2021).

Με αυτό το σκοπό τα εταιρικά τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αποκτούν το 
νέο κρίσιμο ρόλο του ανασχεδιασμού της εργασίας, με σκοπό να δοθεί μια νέα κα-
τεύθυνση για το εργατικό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζεται η προοπτική 
να μπορούν να συνδυάσουν τους ανθρώπους με την τεχνολογία, ώστε να αλληλο-
συμπληρώνονται και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Η πανδημική 
κρίση του Covid-19 κατέστησε αυτή την προσέγγιση αναγκαία μάλλον προκρίνο-
ντας και επιταχύνοντας προϋπάρχουσες τάσεις, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά και 
τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης παραγωγικότητας, της αυ-
ξημένης ευελιξίας και της ενίσχυσης της καινοτομίας.

Έτσι σε επίπεδο ανώτερων στελεχών και διοίκησης σχεδιάζονται στρατηγικές με 
στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή των οργανισμών στη συνεχή αναδι-
οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσμα-
τα που προκύπτουν μεταξύ άλλων από την παγκόσμια έρευνα της Deloitte Human 
Capital Trends (2021) με τίτλο The social enterprise in a world disrupted. Πρόκειται για 
έρευνα στην οποία ερωτήθηκαν 3.600 στελέχη (96 χώρες). Από τους συμμετέχο-
ντες περισσότεροι από 1.200 συμμετέχοντες ήταν στελέχη ανώτατων διοικητικών 
στελεχών και μελών διοικητικών συμβουλίων. Αριθμός 233 (ποσοστό 56%) αποτε-
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λούσαν μέλη διευθυντικών συμβουλίων ενώ ποσοστό 44% ήταν στελέχη ανθρώ-
πινου δυναμικού, μιας νέας κατεύθυνσης για το εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της μελέτης για τους συμμετέχοντες είναι σημαντική η προοπτική 
να συνδυάσουν ακόμη αποδοτικότερα τους ανθρώπους με την τεχνολογία, ώστε 
να αλληλοσυμπληρώνονται και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. 
Το 61% των στελεχών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επικεντρωθούν στον επανα-
προσδιορισμό της εργασίας τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια, ποσοστό υπερδιπλάσιο από 
το 29% πριν την πανδημία. Η πανδημία του Covid-19 ανέδειξε τα οφέλη αυτής της 
προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης παραγωγικότητας, της αυξη-
μένης ευελιξίας και της ενίσχυσης της καινοτομίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι 
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημασία συνδυασμού τεχνολογίας και καλλιέργει-
ας σχετικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Η ταχύτητα και η αποδοτικότητα 
είναι τα δύο σημαντικά διακυβεύματα. Σύμφωνα τους συμμετέχοντες, οι 3 πρώτοι 
παράγοντες για τον μετασχηματισμό της εργασίας είναι: η οργανωσιακή κουλτούρα 
(45%), η ικανότητα εργατικού δυναμικού (41%) και η τεχνολογία (35%) (Deloitte 2021).

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται και στο ζήτημα της σχέσης προσωπικής και 
στην επαγγελματικής ζωής. Η σχέση αυτή της σφαίρας του ιδιωτικού της προσωπι-
κής ζωής, και της επαγγελματικής απασχόλησης και ρόλου αποτελεί κοινό διεπιστη-
μονικό τόπο μελέτης ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας, καθώς η παραμονή στο 
σπίτι καθιστά τα όρια σαφώς σχετικά και συχνά ακαθόριστα. 

Υπό αυτόν τον προβληματισμό οι συμμετέχοντες στην έρευνα και συγκεκριμένα 
ποσοστό 69% των στελεχών ανέφεραν ότι εφάρμοσαν πρακτικές για να ενσω-
ματώσουν καλύτερα την προσωπική στην επαγγελματική ζωή των εργαζομένων 
τους. Είναι χαρακτηριστικό πως οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό θεωρούν τη 
δράση τους επιτυχημένη, αφού ποσοστό 70% δήλωσε ότι η αλλαγή σε εργασία 
από απόσταση είχε θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των εργαζομένων. Βέβαια, οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ακόμη πως η συγκεκριμένη έννοια δεν αποτελεί βασική 
τους προτεραιότητα, καθώς για τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια, τα στελέχη κατέταξαν 
τη βελτίωση της ευεξίας ως την προτελευταία προτεραιότητά τους για τον μετα-
σχηματισμό της εργασίας. Αντίθετα οι εργαζόμενοι την κατέταξαν ανάμεσα στις 3 
πρώτες προτεραιότητές τους. 

Έτσι η εταιρείες Grant Thornton, και PriceWaterhouseCoopers, σκοπεύουν να υι-
οθετήσουν και να προτείνουν ευέλικτες πολιτικές εργασίας προτείνοντας στους 
υπαλλήλους τους να υπαχθούν σε υβριδικές μορφές εργασίας, δουλεύοντας από 
το σπίτι  το μισό διάστημα (Deloitte 2021).  

Ανάλογα είναι τα δεδομένα της μελέτης της Deloitte αναφορικά με τις απόψεις των 
στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θεωρούν πως η πανδημία βρήκε τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις της. Το 35% δήλωσαν προετοιμασμένοι, το 14% πολύ προετοιμασμένοι, 
ενώ το 23% καθόλου προετοιμασμένοι. Ποσοστό 44% των Ελλήνων συμμετεχό-
ντων δήλωσαν ότι θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα των ανθρώπων τους να 
προσαρμόζονται, ενώ ποσοστό 34% ανέδειξε ως σπουδαιότερο την σημασία  επανα-
σχεδιασμού της εργασίας. Ακόμη ποσοστό 39% αναγνώρισε ως σημαντική την επί-
δρασή του στην αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας (ψηφιακού έναντι φυσικού). 
Έτσι σύμφωνα με τη μελέτη ποσοστό 49% θα εισάγουν νέες τεχνολογίες και πο-
σοστό 43% νέες εργασιακές πρακτικές. Ποσοστό 37% υπογράμμισαν την ενίσχυση 
των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω επιπλέον εκπαίδευσης, ανάπτυξης νέων 
δεξιοτήτων και κινητικότητας. Ποσοστό 72% θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την ικα-
νότητα των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες 
και να αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως προτεραιότητα για τη διαχείριση μελλοντι-
κών αλλαγών. Ωστόσο, μόνο ποσοστό 17% αυτών των ίδιων στελεχών δήλωσε ότι ο 
οργανισμός τους ήταν πολύ έτοιμος να βοηθήσει στην προσαρμογή και την εκπαί-
δευση των εργαζομένων ώστε να αναλάβουν νέους ρόλους, υποδεικνύοντας μια 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των προτεραιοτήτων των επικεφαλής και του τρόπου 
με τον οποίο οι οργανισμοί τους υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ανθρώπων τους 
στην πράξη (Deloitte 2021).

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες έχουν δείξει ότι επιθυμούν ως επί το πλείστον να επι-
στρέψουν οι εργαζόμενοί τους στη βάση τους, δηλαδή στο γραφείο.

Έτσι η υβριδικότητα, δεν αποτελεί τη μόνη σκέψη και επιλογή στον κόσμο της ερ-
γασίας. Τράπεζες όπως η Credit Suisse αλλά και εταιρείες όπως η  JP Morgan και η  
Goldman Sachs, αναμένεται να συνεχίσουν και μετά την πανδημία τη συνέχιση των 
υπαρχόντων (πριν την πανδημία) εργασιακών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχειρούν να κατανοήσουν τις 
εξελίξεις. Έτσι για παράδειγμα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα 
τηλεφωνικά κέντρα της HSBC στο Η.Β. βρίσκονται σε συζητήσεις με την τράπεζα 
σχετικά με το πόσοι θα μείνουν σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας (Jolly 2021). 
Χαρακτηριστική όχι μόνο της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης αλλά συνολικά ίσως 
της επόμενης μέρας στην εργασία είναι η φράση στελέχους της HSBC (UK):

Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με συναδέλφους του κέντρου επικοινωνίας (contact 
center) που εξυπηρετούν τους πελάτες λιανικής της HSBC UK σχετικά με τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ευελιξία στην τοποθεσία εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τρόπος που εργαζόμαστε ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των πελατών μας. Αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται (Jolly 2021). 
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 Συμπερασματικά, οι τάσεις και τα δεδομένα στο χώρο των επιχειρήσεων και της 
εργασίας υπό το βάρος των επιπτώσεων του τεχνολογικού μετασχηματισμού της 
εργασίας στην πανδημία είναι σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάσαμε βα-
σικός άξονας μελετών και διαπραγματεύσεων και αφορούν τόσο στο πλαίσιο της 
πανδημικής κρίσης όσο και στην συνέχεια στην επόμενη μέρα των επιχειρήσεων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Ανάλογα σημαντικές και καθοριστικές είναι οι επιπτώσεις στο χώρο της δημόσιας 
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, με τα μέ-
τρα κοινωνικής απόστασης ουσιαστικά η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία επανα-
προσδιορίστηκε, προκαλώντας ανησυχία σε πολλά επίπεδα τόσο στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών όσο και σε επίπεδο υπερεθνικών οργανισμών. Ιδιαίτερα η ελληνική 
δημόσια εκπαίδευση υπό το βάρος των συνεπειών μιας συνεχόμενης κρίσης (αρχικά 
χρηματοοικονομικής και σήμερα πανδημικής- κατέφυγε σε διαδικασίες τεχνολογι-
κού μετασχηματισμού έκτακτης ανάγκης (Gouga & Kamarianos 2020).  Τις επιπτώ-
σεις αυτής της μετάπτωσης αλλά και τις αφηγήσεις για την επόμενη μέρα θα επι-
χειρήσουμε να συζητήσουμε παρακάτω.

◗ Η Εκπαίδευση ως τηλεργασία 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
(Emergency Remote Teaching and Learning) 

Στις 29 Μαρτίου 2021, η UNESCO συγκάλεσε υπουργική σύνοδο υψηλού επιπέ-
δου για να αποτιμήσει τα διδάγματα, τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμε-
τωπίζει η εκπαίδευση σήμερα και τις στρατηγικές που δεν αφήνουν πίσω τους 
μαθητές. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστούν οι άμεσες και πιο πιεστικές 
τρέχουσες προκλήσεις, οι οποίες ενημερώνονται από την παρουσίαση ορισμένων 
βασικών συνόλων δεδομένων. Αφετηρία του προβληματισμού υπήρξαν τα δεδο-
μένα μελέτης της UNESCO: One year into Covid: Prioritizing education recovery to 
avoid a generational catastrophe που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα 
με τα οποία ο πλανήτης εισήλθε στο δεύτερο έτος της πανδημίας εξαιτίας του ιού 
COVID-19 με κλειστά (μερικώς ή ολικώς) τα μισά σχολεία του πλανήτη, με σημαντι-
κές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς και τον μαθητικό και φοιτητικό πληθυσμό 
(2021β). 

Στη συζήτηση που προκλήθηκε οι άξονες ήταν τρείς και αφορούσαν στο άνοιγμα 
των σχολείων, την στήριξη των εκπαιδευτικών, την σχολική εγκατάλειψη και τις 
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αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να καλυφθεί το 
κενό που επέφερε την απώλεια μάθησης και ήταν μέχρι στιγμής πιο επιτυχημένες 
για την κάλυψη της απώλειας μάθησης, και τέλος στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και το μέλλον της εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τον καθηγητή Didier Jourdan2 οι παρατηρούμενές επιπτώσεις του 
κλεισίματος του σχολείου στην υγεία και στην εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών, 
έχουν επιπτώσεις όπως η απώλεια μάθησης σε βασικά μαθήματα, η μείωση της εγ-
γραφής στο κολλέγιο/πανεπιστήμιο και η αύξηση της κοινωνικοοικονομικής ανισό-
τητα,ς προβλήματα που αφορούν και σημαίνουν το μαθησιακό χάσμα και το χάσμα 
δεξιοτήτων. Είναι εδώ σημαντικό να τονιστεί πως σύμφωνα με μελέτες των φαινο-
μένων, προκύπτει πως η ελλιπής σχολική φοίτηση τα χρόνια αυτά έχει επιπτώσεις 
στη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη και ευεξία, στον περιορισμό της 
πρόσβασης σε σχολικά γεύματα, επισκέψεις υγείας, κοινωνική περίθαλψη, ενώ  οι 
σχολικοί εμβολιασμοί επηρεάζουν δυσανάλογα παιδιά από μειονεκτικά περιβάλλο-
ντα (UNESCO 2021β). 

Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, η σχετική διερεύνηση κατέδειξε πως σε 
δείγμα σχετικών με την πανδημία εκπαιδευτικών πολιτικών 42 χωρών, οι πολιτι-
κές αυτές διαμορφώνονται αποκλειστικά από τον άξονα της οπτικής της φροντίδας 
της διατήρησης της υγείας, ενώ είναι περιορισμένη η κατανόηση και εκτίμηση του 
σχολικού πλαισίου. Έτσι, η όποια εφαρμογή των σχετικών μέτρων επιχειρήθηκε να 
συμπληρώσει μια εκτάκτου ανάγκης διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, όπου η 
λήψη μέτρων κρίνεται αναγκαία για την προστασία της υγείας σε βάρος της σχο-
λικής ζωής. Τελικά, η εξισορρόπηση αυτή διευκολύνθηκε από τη δέσμευση των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και την καλή συνεργασία των εμπλεκομένων 
μερών, παρά τις αδυναμίες και την ασάφεια στην καθοδήγηση, τα προβλήματα υπο-
δομών, την αγωνία και το άγχος των γονεϊκών στρατηγικών και την προτεραιότητα 
της προώθησης της υγείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. 

2 O Καθηγητής  Didier Jourdan διατελεί Καθηγητής και Πρόεδρος του Προέδρου της UNESCO 
«Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση» και επικεφαλής του Συνεργαζόμενου Κέντρου της ΠΟΥ 
για την «Έρευνα στην Εκπαίδευση και την Υγεία» που εστιάζονται στην παραγωγή και 
ανταλλαγή γνώσεων από διατομεακή άποψη (UNESCO Chair and WHO collaborating center 
in ‘Global Health & Education’).
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Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τον Mugwena Maluleke3 (General Secretary, South 
African Democratic Teachers’ Union), η πρόκληση αντιμετώπισης των συνεπειών 
της πανδημίας επικεντρώνεται στη διογκούμενη μαθησιακή απώλεια των παιδιών, 
την αυξανόμενη τάση εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης κόπωσης των εκπαιδευτικών, του άγχους και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις των φαινομένου burn-out στο εκπαιδευτικό προσωπικό (UNESCO 2021). 

Ανάλογοι είναι και οι προβληματισμοί του Fernando M. Reimers, καθηγητή στο πα-
νεπιστήμιο του Harvard, με αντικείμενο εκπαιδευτικές πρακτικές στην παγκόσμια 
εκπαίδευση. Κατά τον Reimers, η διαχείριση των κοινωνικο-εκπαιδευτικών επιπτώ-
σεων της πανδημίας επιβάλλει την προσοχή μας σε συγκεκριμένα σημεία όπως: α. 
στην ανάγκη αυξημένης έμφασης στην ολιστική εκπαίδευση της προσωπικότητας  
του παιδιού  β. στην καλύτερη επικοινωνία σχολείου γονεϊκών στρατηγικών γ. στην 
ανάγκη μεγαλύτερη κοινωνικής εκτίμησης της εκπαίδευσης δ. στην πυκνότερη συ-
νεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και τέλος στη 
σημασία της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στη μεγαλύτερη εκτίμηση της επι-
στήμης και της τεχνολογίας και στην ιδιαίτερη σημασία της εισαγωγής και χρήσης 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Reimers η μελλοντική εκπαίδευση σημαίνει μετα-
ξύ των άλλων και προετοιμασία για άγνωστο, το απρόσμενο, την αβεβαιότητα  και 
την ευελιξία για την προσαρμογή. Η εξατομίκευση και ο προσανατολισμός σε μία 
εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρωμένη στην επίλυση προβλήματος και διαχείρι-
ση project είναι ο νέος τρόπος προετοιμασίας για την εκπαίδευση στη ρευστότητα. 
Για τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες τα παραπάνω σύμφωνα με τον Reimers 
σημαίνουν επαναπροσδιορισμό και επαναπροσανατολισμό της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας (UNESCO 2021β).

3 Ο Mugwena Maluleke είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημοκρατικών Εκπαιδευτικών 
της Νοτίου Αφρικής (South African Democratic Teachers’ Union -SADTU) και πρώην 
καθηγητής μαθηματικών και διευθυντής του Γυμνασίου (Junior Secondary School) Rodney 
Mokoena του Tshwane, Είναι μέλος του SADTU από την ίδρυσή του το 1990. Σημαντική ήταν η 
δράση ενάντια στο καθεστώς του Αpartheid, καθώς διετέλεσε Οργανωτής Υποκαταστήματος 
της SADTU, Soshanguve όταν η Ένωση αγωνιζόταν για αναγνώριση από την κυβέρνηση του 
Απαρτχάιντ.
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Το συνεχές της κρίσης, Πανδημία, Τεχνολογία και Εκπαίδευση: προς ένα 
επαναπροσδιορισμό ταυτοτήτων 

Όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες την εποχή της πανδημικής 
κρίσης Covid-19, τόσο στο πεδίο της εργασίας όσο και στην εκπαίδευση, οι μελετη-
τές αναφέρονται σε ένα κοινό πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης και επαναπροσανα-
τολισμού ταυτοτήτων.4 Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως από την ρευστότητα 
και την διακινδύνευση. Όπως ήδη αναφέραμε ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων πό-
ρων πολυεθνικών εταιριών αλλά και μελετητές της εκπαίδευσης όπως ο Fernando 
M. Reimers επικεντρώνουν τις αναλύσεις τους στην ανάγκη προετοιμασίας για το 
άγνωστο, το απρόσμενο, την αβεβαιότητα και την ευελιξία, με σκοπό την προσαρ-
μογή σε μία εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρωμένη στην εκπαίδευση για μια καθη-
μερινότητα χαρακτηρισμένη από φαινόμενα  ρευστότητας.

Για την ελληνική κοινωνία ρευστότητα και διακινδύνευση αποτελούν ιδιοποιά χα-
ρακτηριστικά του συνεχούς της κρίσης ως πλαίσιο κατανόησης και ερμηνείας των 
δράσεων των κοινωνικών υποκειμένων, όπου η πανδημική κρίση διαδέχτηκε ως 
συνέχεια την ελληνική κοινωνικο-οικονομική κρίση χρέους. Πιο συγκεκριμένα, στην 
ελληνική περίπτωση η παρούσα υγειονομική κρίση ακολουθεί τη χρηματοικονομική 
κρίση του 2009, με συγκεκριμένες συνέπειες τόσο σε επίπεδο εργασιακών σχέσε-
ων όσο και σε επίπεδο εργασιακών κανονιστικών ρυθμίσεων σε βαθμό που στη διε-
θνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία όροι όπως Κοινωνία της Διακινδύνευσης 
(Risk Society) -- να μην αφορούν μόνο αποκομμένα πλαίσια του κοινωνικού, αλλά 
να σημαίνουν συνολικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Η οξύτητα της κρίσης 
εξαιτίας του ιού SARS-CoV 2 ουσιαστικά ανέδειξε την αδυναμία ενός κοινωνικού 
κράτους που υποχωρεί υποχρηματοδοτούμενο επί δεκαετίες. Η πρόσφατη χρημα-
τοοικονομική κρίση είχε κυρίως ένα αποδέκτη και αυτό ήταν το κοινωνικό κράτος. 
Ο τόπος των αναλύσεων είναι κοινός: η κάμψη της διεθνούς και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας ανέδειξε μια σειρά αντινομιών τόσο στο επίπεδο των εθνικών οικονο-
μιών όσο και στο συνολικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Koniordos 2011).  
Η θεώρηση του συνεχούς της κρίσης μας υποδεικνύει πως η κρίση δεν είναι μόνο 
οικονομική. Από την κρίση χρέους ως την προσφυγική και την πανδημική, η κρίση 
είναι κοινωνική και τελικά κυρίως κρίση πολιτική, κρίση της δημοκρατίας. Υπό αυτό 
το πρίσμα η κρίση χρέους απειλεί όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή συνοχή ενώ 
η κρίση της πολιτικής δημοκρατικής θεσμικής ισχύος της Ευρωπαϊκής ένωσης γίνε-
ται το κυρίαρχο μέλημα.  

4 Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε πως η εξ αποστάσεως κατεπείγουσα εκπαιδευτική διαδικασία 
(Emergency Remote Learning and Teaching) στην Ελλάδα τηλεκπαίδευση ξεκίνησε αρχικά 
για τους μαθητές του Λυκείου, ενώ στις 24/3 εφαρμόστηκε και στα Γυμνάσια.
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Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως ενώ ο οικονομικός ντετερμινισμός των σχε-
τικών αναφορών που μορφοποιούν την αντίστοιχη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα 
είναι έντονος, είναι φανερό πια πως το ξεπέρασμα της κρίσης δεν είναι μόνο οικονο-
μικό, αλλά ζήτημα υγείας, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ψυχολογικό. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα της αναίρεσης των νετετερμινισμών, το πεδίο της εκπαί-
δευσης αποτελεί χώρο σύγκρουσης και συνεπώς συγκρουσιακής ανάδειξης των 
εργαλειακών λογικών ((Σπινθουράκη, Γούγα, & Καμαριανός, 2014). Στην προσπάθεια 
αυτή η ένταξη στο ερμηνευτικό σχήμα της σημασίας της χρήσης της ψηφιακής 
μηχανής παράγει το ερμηνευτικό τρίπτυχο κρίση (Πανδημία), Τεχνολογία και Εκπαί-
δευση, οδηγώντας μας τελικά σε μία μετατόπιση από τη συζήτηση για την κρίση στη 
συζήτηση για την επόμενη μέρα της εμφάνισης των συνεπειών του συνεχούς της 
κρίσης ως προς τον επαναπροσδιορισμό των σύγχρονων ταυτοτήτων.

Καταρχήν θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πως ενώ οι Νέες Τεχνολογίες θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν υποστηρίζοντας το έργο του εκπαιδευτικού στη σχολική 
τάξη προς μια κατεύθυνση για την αναίρεση της παθολογίας της κρίσης και των 
επιπτώσεων που αυτή έχει για τα κοινωνικά υποκείμενα, ουσιαστικά έχουν προε-
τοιμάσει, υποστηρίζουν κα τελικά νομιμοποιούν μέσω της τεχνοκρατικού λόγου 
λειτουργίας τους μια σειρά αποκομμένων δράσεων (πρακτικών) καθημερινής ζωής 
των κοινωνικών υποκειμένων που διαρρηγνύουν το κοινωνικό και περιθωριοποιούν 
τον οικονομικά αδύναμο. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, η κυριαρχία του Λόγου της Αγοράς αποτελεί 
τον κοινό άξονα νοηματοδότησης της κρίσης, της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 
αλλά και προβληματισμού σχετικά με την ανάδυση νέων ζητημάτων για την εκ-
παίδευση στην δημοκρατία.5 Κοινός άξονας μελέτης και ερμηνείας της κρίσης, στο 
βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εκπαίδευση, αποτελεί η επαναδιαπραγμάτευση 
του ρόλου του Κράτους σε άμεση συνάρτηση με την κυριαρχία του Λόγου της Αγο-

5 Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε πως η βοήθεια πολυεθνικών όπως της Microsoft ή 
της CISCO (Webex) ήταν σημαντική και πολύτιμη για τη διαχείριση και την υπέρβαση του 
σοκ της πανδημικής κρίσης και στην εκπαίδευση. Από την άλλη δεν μπορεί παρά να μας 
προβληματίσουν οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας στο βαθμό που σημαίνουν οργανωτική 
μεταλλαγή-υποχώρηση του κοινωνικού κράτους- και επιπτώσεις στις επαγγελματικές 
ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Άλλωστε η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μας 
απασχόλησε και στο παρελθόν σε πολλά επίπεδα. Ένας ακόμα λόγος είναι η πρόβλεψη 
των ειδικών για υβριδιοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, η οποία συνδέεται με 
τις αναδυόμενες τάσεις ιδιωτικοποίησης και το λόγο της Αγοράς. Προφανώς όπως κάθε 
επιστημονική προσέγγιση και η παρούσα μελέτη, δεν έχει σκοπό να αποδείξει εκ των 
προτέρων διαμορφωμένες απόψεις ούτε αυτή των αρνητών της αλλαγής που επήλθε, αλλά 
ούτε και αυτή προς μια άκριτη εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης. 
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ράς. Θα πρέπει τέλος να διευκρινίσουμε πως με την χρήση του όρου της κυριαρχίας  
του Λόγου της Αγοράς ως στρατηγικού αξονικού σημείου της παρούσας ανάλυσης, 
ουσιαστικά επισημαίνουμε την παρατηρούμενη κυριαρχία του οικονομικού φιλε-
λευθερισμού επί του προνοιακού καπιταλισμού, όπως με τον καλύτερο τρόπο ανα-
δείχθηκε υπό το βάρος της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. 

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, διαδικασίες όπως η εκπαιδευτική αναδεικνύ-
ονται -παρά τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των φαινομένων και των κοινωνικών και 
πολιτικών δομών στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών- ως κρίσιμοι μηχανισμοί 
προώθησης της δημοκρατίας. Ακόμη,  θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές τις διαδικα-
σίες υποχώρησης του κράτους από κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα 
η κυριαρχία του Λόγου της Αγοράς στο εκπαιδευτικό πεδίο επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις για την πολιτική και κοινωνική συνοχή και ιδιαίτερα για την μελλοντική 
σχηματοποίηση των μορφών της δυτικής πολιτειότητας. 

Παρόλη όμως την κοινή –επιστημονική και πολιτική- αποδοχή της οικονομικής, κοι-
νωνικής και πολιτικής σημασίας του εκπαιδευτικού πεδίου για την ελληνική κοινω-
νία, αυτή αποτέλεσε μαζί με την υγεία το σημαντικότερο χώρο-στόχο των δράσεων 
συρρίκνωσης όπως αυτές σχεδιάστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατά 
τις προηγούμενες δεκαετίες η οικονομική πλευρά των πολιτικών για την Υγεία και 
την Εκπαίδευση, υπό το βάρος των επιπτώσεων της κρίσης χρέους και των τρόπων 
αντιμετώπισης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποτέλεσε το κομβικό σημείο 
των ενδιαφερόντων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 

Η διεθνής βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) ιδιαίτερα στα πεδία της Υγείας και της Παιδείας είναι αποκαλυ-
πτική (Stuckler & Basu 2009, Armijo & Faucher 2002). Όπως δείχνουν τα εμπειρι-
κά δεδομένα η υποβάθμιση αυτών των δύο βασικών λειτουργιών του κοινωνικού 
κράτους, της εκπαίδευσης και της υγείας,  προέρχεται από την ιδιωτικοποίηση, την 
ελαχιστοποίηση των επενδύσεων και την μείωση των χρηματοδοτήσεων (Wilson 
& Wise 1986). Στις περιπτώσεις αυτές το οικονομικό βάρος πέφτει στις οικογενεια-
κές στρατηγικές (Logan & Mengisteab 1993). Σύμφωνα όμως με σημαντικούς με-
λετητές οι επιλογές αυτές έχουν ζημιογόνα αποτελέσματα, τόσο για στο κοινωνικό 
όσο και στο οικονομικό πεδίο. Κατά τους Buchmann & Hannum (2001) ιδιαίτερα  η 
υποβάθμιση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών όπως η εκπαίδευση δεν είναι μόνο 
κοινωνικά, αλλά και οικονομικά ζημιογόνα. Μελέτες όπως αυτή του James Lebovic 
(2001)  έχουν δείξει πως οι μειώσεις των δαπανών στην εκπαίδευση, οι οποίες έχουν 
ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού μηχανισμού, συνδέονται άμεσα 
με τη μεταλλαγή των πολιτικών πεδίων από τη δημοκρατία στον απολυταρχισμό. 
Κοινός τόπος των μελετών κατάρρευσης των οικονομικών συστημάτων των χω-



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
290

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

ρών της Λατινικής Αμερικής όπως η Αργεντινή ήταν η διαπίστωση πως η αφετηρία 
των σχετικών πολιτικών για τη διαχείριση του προβλήματος και των επιπτώσεών 
του ήταν οικονομικές, αλλά η ουσία του ζητήματος και οι βαθύτερες συνέπειές του 
ήταν κοινωνικές και πολιτικές (Fischer et al., 2003).

Έτσι, για την Ελλάδα, από τη στιγμή που εντάχθηκε στο Μηχανισμό Στήριξης, οι 
εξελίξεις και οι κοινωνικο-οικονομικές διαδρομές ήταν ήδη δεδομένες. Η εφαρμο-
γή των ‘συνταγών’ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γνωστή, αφού πρόσφατα 
είχε δοκιμαστεί σε χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερι-
κής. Αναλυτές όπως οι Thomas Klak (1995), Leslie Elliot Armijo και Phillipe Faucher 
(2002), επιμένουν στη σημασία του πολιτικού αποτυπώματος στις μεταρρυθμίσεις 
στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή και το Μεξικό. Οι επιπτώσεις ξεκάθαρα δεν είναι 
μόνο οικονομικές, αλλά κοινωνικές και πολιτικές.

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία η κρίση 
αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται με πολιτικές απορύθμισης που είχαν και έχουν 
στην αρχή τους την εισαγωγή της Αγοράς και του Λόγου της Αγοράς στην κοινωνική 
λειτουργία με άμεση επίπτωση τη μείωση των χρηματοδοτήσεων και την ουσιαστι-
κή υποχώρηση του Κράτους από κρίσιμους για την δημοκρατία θεσμούς όπως η 
εκπαίδευση. Η παρατηρούμενη απορύθμιση ή επαναρύθμιση της λειτουργίας της 
εκπαίδευσης με άξονα το Λόγο της Αγοράς όπως αυτή καταγράφεται από τη διεθνή 
και την ελληνική βιβλιογραφία, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα συμμε-
τοχής των υποκειμένων στα κοινά (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος Χαλκιώτης 
2019; Spinthurakis & Kamarianos 2009). 

Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι καινοφανές και δεν δημιουργήθηκε μέσα στην κρί-
ση. Αντίθετα η σημασία και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως σημαντικής κοινω-
νικής διαδικασίας υπό το πρίσμα των εξελίξεων του συνεχούς της κρίσης επιβεβαι-
ώνει με τον καλύτερο τρόπο τα θεσμικά κείμενα που προηγήθηκαν όπου συνδέεται 
η εκπαίδευση με την διαχείριση του κινδύνου από τα κοινωνικά υποκείμενα και την 
κοινωνική προστασία ως σημαντικός πυλώνας τόσο του υποκειμενικού όσο και του 
κοινωνικού, αλλά και συνολικά ως πυλώνας της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα καταστατικά κείμενα ευρωπαϊκών θεσμών όπως αυτό 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου στο πρώτο άρθρο του κάνει λόγο για την οικο-
νομία με προσανατολισμό προς την κοινωνία των δικαιωμάτων και του πολιτισμού 
ή η σύνταξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Balias et all 2011). Για παράδειγμα, 
όπως αναφέραμε παραπάνω στο πεδίο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
με τη νομιμοποίηση των αναγκών της Αγοράς, επιχειρείται το management του Πα-
νεπιστημίου να περάσει σε περισσότερο ευέλικτες ημικρατικές θεσμικές δομήσεις 
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συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού, ενώ οι υποκειμενικές επιλογές σχεδι-
ασμού σπουδών συνδέονται με την εργαλειακότητα της επαγγελματικής αποκατά-
στασης και το Λόγο των αναγκών της αγοράς (Balias, et.al., 2011).  Σε αυτό ακριβώς 
το σημείο ανιχνεύουμε τη ρήξη με το φορντικό παρελθόν στην πορεία του Κοινω-
νικού Κράτους (Parton 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, στο επίπεδο των λειτουργιών στους τομείς του κοινωνικού κρά-
τους και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης, το κοινω-
νικό κράτος μετασχηματίζεται προσανατολιζόμενο σε μια νέα επαγγελματοποίηση 
των σχετικών με τα πεδία δημόσιων λειτουργών (εκπαιδευτικοί, ιατρικό προσωπικό, 
κοινωνικοί λειτουργοί) με κυρίαρχα τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της τεχνο-γρα-
φειοκρατικοποίησης. 

Η γραφειοκρατικοποίση ουσιαστικά αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια μια  υπο-
στηρικτική διαδικασία της μαζικής παραγωγής αλλά και μια κουλτούρα διοίκησης. 
Υποστήριζε μια γραμμική οικονομία και ταυτόχρονα ενίσχυε μια σειρά από κοινω-
νικές συμπεριφορές οι οποίες στο σύνολο τους συστηματοποιούνται και εκφρά-
ζονταν σε ανάλογη πολιτική παιδεία και αγωγή. Υπό αυτό το οργανωτικό πλαίσιο 
της επαγγελματο-γραφειοκρατικοποίησης, η επέκταση του Κράτους προέκυπτε 
αναμενόμενη και επιθυμητή. Συνολικά, η πίστη στην επιστήμη διαπλέκεται με το 
management και τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και η εργασιακή ασφάλεια και η 
πίστη στον ορθό λόγο με τον γραφειοκρατικό ορθολογισμό, παράγοντας τελικά ορ-
γανωτική κουλτούρα. (Gouga & Kamarianos 2011).

Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε την αφετηρία των διαδικασιών που προσδιόρισαν 
την πορεία που σήμερα ονομάζουμε ρήξη με το ‘γραμμικό’, αυτή θα ήταν η κρίση 
των ύστερων ’70. Μεταβλητότητα της αγοράς, απορρύθμιση και  ιδιωτικοποίηση 
αποτελούσαν τις νέες χαρακτηριστικές διαδικασίες αποδόμησης του δεδομένου 
(Clark, 1996: 39) Οι πολιτικές που άσκησε η Βρετανική κυβέρνηση στη συγκεκριμέ-
νη συγκυρία αποτέλεσαν τον προάγγελο των κρατικών μορφών που θα επικρατού-
σαν, αλλά και της σημερινής πορείας των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Είναι πια κοινός τόπος πως οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά σταδιακά επιχειρεί-
ται μια διαφοροποίηση. Επιδιώκεται δηλαδή η μετάβαση από το Κράτος (ως οικο-
νομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο) προς ένα χώρο όπου θα υλοποιούνται σε 
διαφοροποιημένο κανονιστικό περιβάλλον ημικρατικές, ιδιωτικές και εθελοντικές 
δράσεις και συμβάσεις. Το πεδίο αυτό και οι σχετικές δράσεις είναι ανάλογες προς 
τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς που παράγουν και παράγονται σε 
πλέγματα ευελιξίας. (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος & Χαλκιώτης 2019). Ήταν 
η κρίση χρέους η οποία ως επιβολή των προτεραιοτήτων της Αγοράς σε βάρος των 
πολιτικών και κοινωνικών αναγκών των κοινωνικών υποκειμένων και του δημοκρα-
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τικού πολιτικού πεδίου είχε ως άμεση συνέπεια το τέλος των συνεκτικών, γραμμι-
κών, μεγάλων αφηγήσεων (Gouga & Kamarianos 2011).

Έτσι, σε τομείς όπως η Εκπαίδευση και η Υγεία το κοινωνικό υποκείμενο καθίσταται 
πελάτης/καταναλωτής με επιπτώσεις στις παγιώσεις ταυτοτήτων, ενώ το δυναμι-
κό management αναδεικνύει με επίταση τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας. και με κριτήριο την λογική της Αγοράς. (Ball 2008). Οι βραχυχρόνι-
ες επιμέρους συμβάσεις επιλογής και η χάραξη υποκειμενικών διαδρομών, όπως για 
παράδειγμα στην εκπαίδευση μέσα από τρίχρονα ή και συντομότερα προγράμμα-
τα σπουδών, καθιστούν τις σύντομες και αποκομμένες εργαλειακές υποκειμενικές 
στρατηγικές ως τις κυρίαρχες αφηγήσεις του κοινωνικού (Kiprianos et al. 2011). Πιο 
συγκεκριμένα, η διάσπαση και η μεταβολή της γραμμικής αφήγησης ως συνεχούς 
συνεκτικής μετάβασης από βαθμίδα σε βαθμίδα στον εκπαιδευτικό χώρο είναι μια 
πραγματικότητα. Ιδιαίτερα ενδεικτικές είναι οι μεταβολές στο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και 
στην Ελλάδα (Hepnet 2011), ο σπουδαστής καλείται να χαράξει μόνος του στο χώρο 
αυτό τις διαδρομές του και να αναπτύξει τις στρατηγικές του, σύμφωνα προφανώς 
με την ικανότητά του ή το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό του κεφάλαιο. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο το κοινωνικό υποκείμενο καλείται να προσδιορίσει 
μια δική του μικρο-αφήγηση για την εκπαιδευτική του πορεία, ανάλογη των εξαρ-
τήσεων και των δυνατοτήτων του να κινηθεί κοινωνικά και κυρίως οικονομικά. Οι 
ευρύτερες οικονομικές δυνατότητές του να συλλάβει την καλύτερη για τον ίδιο 
οικονομική προοπτική ζωής θα καθορίσουν και την σύλληψη του κοινωνικο-πο-
λιτικού περιβάλλοντος. Δράσεις και συλλήψεις της οικονομικής κατάστασης ως 
πραγματικότητας, στα πλαίσια μιας μάλλον Βεμπεριανής σύλληψης, αποτέλεσαν 
και αποτελούν το κυρίαρχο πεδίο κανονικοποίησης των εξατομικευμένων, ευμετά-
βλητων μη γραμμικών αφηγήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υποκειμενικές, εργαλει-
ακές μικρο-αφηγήσεις εμπεριέχουν τη ρήξη με το παρελθόν. Η γραμμικότητα και το 
δεδομένο αντικαθίστανται από το ντετερμινισμό της μεταβλητότητας. Εδώ ο ρόλος 
των Νέων Τεχνολογιών είναι καθοριστικός. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας συμμε-
τέχουν στη παραγωγή της μεταβλητότητας, τόσο ως ευαγγελιστές της συνεχούς 
καινοτόμας δράσης, αλλά και ως τα κυρίαρχα εργαλεία αυτής της μετάβασης. 

Η πανδημική κρίση εξαιτίας του ιού SARS CoV2 επιβεβαίωσε πως η σημασία της 
ψηφιακής μηχανής δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά σημαντικά κοινωνική και πολι-
τική στο βαθμό που τα ψηφιακά δίκτυα καθίστανται κοινωνικά περιβάλλοντα. ‘Ήδη 
εδώ και δεκαετίες είναι κοινός τόπος πως με τα εργαλεία αυτά διευκολύνεται σημα-
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ντικά η  διαφοροποίηση, η αβεβαιότητα, η αμφισημία και κυρίως η συνεχής αλλαγή 
και μεταβολή, τόσο σε υποκειμενικό όσο και σε δομικό επίπεδο (Clark, 1996). 

Συμπερασματικά, η εισαγωγή και η χρήση της ψηφιακής μηχανής συνδέεται με τη  
ρήξη που παράγει την μικροαφήγηση, με το Λόγο της Αγοράς και την υποχώρηση 
του Κοινωνικού Κράτους, με την μεταλλαγή του προνοιακού καπιταλισμού προς μια 
φιλελεύθερη καπιταλιστική σύλληψη της Αγοράς, την αναίρεση της ασφάλειας και 
το σημαντικότερο, την συνείδηση της διακινδύνευσης (Risk) των κοινωνιών, καθώς 
οι Ν.Τ. σημασιοδότησαν το πέρασμα στη μετανεωτερικότητα. Ακόμη, το πέρασμα 
στη μετανεωτερικότητα και οι νέες αφηγήσεις στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό 
στις Νέες Τεχνολογίες ως εργαλεία που επιτρέπουν και ευνοούν την εξατομίκευση 
και τη συνεχή αλλαγή στα κοινωνικά δίκτυα που δομούνται (Archer, Wolf & Nalloor 
2020). 

Η εξατομίκευση, η συνεχής αλλαγή και ο δυναμικός μετασχηματισμός των ψηφι-
ακών κοινοτήτων με τη χρήση και την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην 
κοινωνία και συνεπώς στην εκπαίδευση, ήταν καθοριστική αλλαγή για το κοινωνικό, 
αλλαγή που προήλθε κυρίως ως αποτέλεσμα της σημασίας του Λόγου της Αγοράς 
(Elliott & Turner 2013). Η ίδια η διαχείριση της υφιστάμενης κρίσης στηρίζεται στην 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ακόμη και η αφετηρία της ίδιας της ουσίας της κρί-
σης εμπεριέχει τη σημασία της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών καθώς η κατασκευή 
του πλαισίου και των δυνατοτήτων της Παγκοσμιοποίησης ως πλαισίου διακίνησης 
και κυκλοφορίας του οικονομικού κεφαλαίου χωρίς κρατικούς ή χωρικούς περιορι-
σμούς, θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο να παράξει αυτή τη δυναμική χωρίς την ανάλο-
γη εισαγωγή και χρήση των Νέων τεχνολογιών.

Έτσι τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν βασικό σύγχρονο εργαλείο μορφοποίησης 
της δημόσιας σφαίρας τόσο στο επίπεδο της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, 
όσο και στο επίπεδο της οικονομίας αλλά και της εκπαίδευσης ως παραγωγής της 
αναγκαίας γνώσης για τη σύλληψη του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλ-
λοντος. Υποκειμενικές αλλά και συλλογικές δράσεις στηρίζονται στην εισαγωγή, 
χρήση αλλά και επανεπένδυση στις Νέες Τεχνολογίες. Από τη σύλληψή και τη κατα-
σκευή τους, οι ψηφιακές μηχανές είναι ικανές να αποτυπώσουν, να αποθηκεύσουν 
και να διαδώσουν, να παράξουν και να αναπαράξουν τη δυναμική μεταβλητότητα 
στη δημόσια σφαίρα (Elliott & Turner 2013). Καταρχήν, ο προκαθοριστικός αυτός οι-
κονομισμός στη λειτουργία των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) ιδιαίτερα σε εποχή κρίσης, 
αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης της πολιτικής δημοκρατικής τους λειτουργίας. Από 
την άλλ,η εδώ και δεκαετίες η διεθνής βιβλιογραφία για τη πολιτική σημασία των 
Ν.Τ. είναι ογκώδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
των πολιτικών της επιδίωξε τη διάχυση της χρήση των Νέων τεχνολογιών αλλά 
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και το ψηφιακό γραμματισμό των πολιτών (EUROPA 2006). Η ψηφιακή ικανότητα 
θεωρήθηκε ως ζωτικής σημασίας για τον Ευρωπαίο πολίτη και την ευρωπαϊκή ενο-
ποίηση. (Selwyn 2004, Kamarianos, Spinthourakis 2006). 

Είναι συνεπώς φανερό πως τα ερωτήματα για την κρίση σε άμεση συσχέτιση με 
τη δράση των υποκειμένων, τη δημοκρατία και τη χρήση της ψηφιακής μηχανής 
διευρύνονται (Archer,Wolf & Nalloor 2020). Δεν είναι συνεπώς μόνο το ψηφιακό 
χάσμα και ο ψηφιακός γραμματισμός το πρόβλημα που οι κοινωνικοί επιστήμονες 
καλούνται να διαχειριστούν. Βέβαια είναι σημαντική η ολοκλήρωση του ψηφιακού 
γραμματισμού των πολιτών (Lisbon Agenda 2000), ανεξάρτητα από το κοινωνικοοι-
κονομικό status τους. Εξίσου όμως σημαντική και ιδιαίτερα πολύπλοκη αναδεικνύε-
ται σήμερα υπό το βάρος των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, η ποιότητα της 
παραγόμενης ψηφιακής δράσης. Εδώ η συνειδητοποίηση του ψηφιακού λόγου ως 
κανονιστικού λόγου που επιδρά και επηρεάζει το κοινωνικο-πολιτικό δρώμενο είναι 
σημαντική. Είναι μάλιστα ακόμη σημαντικότερη για τον εκπαιδευτικό που επιχειρεί 
να εκπαιδεύσει νεαρά κοινωνικά υποκείμενα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
της πανδημίας, κάνοντας ευρύτερη χρήση αυτών των εργαλείων (MacKey 1992) . 

Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε πως ως προς τον μετασχημα-
τισμό των ταυτοτήτων, νέες μορφές εξουσίας και συμβολικού ελέγχου αναδύονται, 
καθώς το συνεχές της κρίσης, η υπερχρέωση και η ανεργία επιτείνουν την εργαλει-
ακότητα της πολιτικής και της κοινωνίας. Η ψηφιακή μηχανή ως εργαλείο μετασχη-
ματίζεται σε πομπό/φορέα αυτής της εργαλειακότητας (Wise 1997, Calhoun 2003). 

Υπό τη θεώρηση αυτή τα ψηφιακά εργαλεία6 αποκτούν μια σημαντική εκπαιδευτική 
έως και πολιτική διάσταση. Υιοθετούμε μια σκόπιμα ευρύτερη σύλληψη του όρου 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς αποσκοπούμε να σημαίνουμε  σημαντικούς 
ψηφιακούς παράγοντες και διαδικασίες όπως ψηφιακά προγράμματα, εφαρμογές 
και ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα 
με τον όρο επιχειρούμε να συμπεριλάβουμε ψηφιακές υποδομές, πλατφόρμες και 
συστήματα δεδομένων μεγάλης κλίμακας που παράγονται από εταιρείες τεχνολο-
γίας και χρησιμοποιούνται ευρέως από σχολεία.

Ακόμα με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου επιχειρούμε να κάνουμε την διάκριση 
από την μη ψηφιακή -αλληλεπιδραστική μηχανή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνί-

6 Για την ορολογία της ψηφιακής μηχανής δες: Chandler, D.& Fuchs, C. (eds.) Digital Objects, 
Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of 
Big Data. London: University of Westminster Press. Ακόμη ενδιαφέρουσα είναι η σύλληψη 
της ψηφιακής μηχανής από τους Deleuze & Guattari. Σχετικά δες: Parr A. (2005). The Deleuze 
Dictionary Edinburgh: Edinburgh University Press.
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ας, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Έτσι θεωρούμε ότι σημαίνουμε τόσο την 
ποιότητα και το χαρακτήρα της επικοινωνιακής σχέσης όσο και την οργανωσιακή 
κουλτούρα παραγωγής του μέσου στο πλαίσιο μιας οριοθετημένης «βιομηχανίας» 
και των σχετικών εταιρειών, με αναφορά στους διάφορους τρόπους στην ανάπτυ-
ξη, προώθηση, χρηματοδότηση, αξιολόγηση και πώληση ή παροχή τεχνολογιών για 
χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Φυσικά γνωρίζουμε πως ουσιαστικά η εισαγωγή και η διαχείριση της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο κοινωνικό, γεωπολιτικό και οικονο-
μικό που επηρεάζει και αναφέρεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα διαδικασιών καθημε-
ρινής ζωής αλλά και εκπαιδευτικών πρακτικών (Kamarianos & Gouga 2007).

Σύμβολα και εργαλεία, παραγωγοί και παραγόμενα, τα ψηφιακά εργαλεία  νοηματο-
δοτούν τη δράση των υποκειμένων σε εποχή κρίσης των κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονομικών δομών. Οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα  όπως ο έλεγχος, 
η εργασία, η συμμετοχή, η εκπαίδευση κ.ά. νοηματοδοτούνται και αυτά στη βάση της 
νέας μορφής ελέγχου, εξουσίας και νομιμοποίησης. Ταχύτητα και δυναμική συνε-
χών αλλαγών, έλλειψη βεβαιοτήτων και σταθερών αποτελούν βασικά στοιχεία του 
digital hardware, αλλά και της πορείας των κοινωνικών υποκειμένων. Αυτά ακριβώς 
τα χαρακτηριστικά έχει ενσωματώσει και η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσδιορι-
σμός της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας διαπερνώνται 
από τη επίτευξη των παραπάνω δομικών χαρακτηριστικών. Καθώς η ερμηνεία της 
κρίσης χρέους βασίζεται στη διαπίστωση για ελλειμματική αποδοτικότητα αλλά και 
αποτελεσματικότητα, ένα νέο ‘ethos’ εδραιώνεται. 

Τα Νέα Μέσα, η πλατφόρμα της ψηφιακής οικονομίας,  αποτελούν σημαντικό στρα-
τηγικό κομμάτι αυτού του νέου ‘ethos’ και της νομιμοποίησής του (Kamarianos, 
Spinthurakis 2006:640). Συνεισφέρουν και αυτά ως πομποί και εργαλεία στην οικο-
νομική, αλλά και βαθιά πολιτική νοηματοδότηση της παραγωγικότητας και αποτε-
λεσματικότητας ως στόχου της κοινωνικο-πολιτικής μεταρρύθμισης και τελικά ως 
οικονομικά ντετερμινιστικά προσδιορισμένη διαδικασία υπέρβασης.

Συμπερασματικά, τα παραπάνω ερωτήματα θέτουν ένα συγκεκριμένο πρίσμα ερ-
μηνειών και αναλύσεων των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων 
του συνεχούς της κρίσης στη διαμόρφωση ταυτοτήτων. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν 
άμεση συνέπεια στη διαμόρφωση καταρχήν μιας επαγγελματικής διαδρομής των 
εκπαιδευτικών στο μέλλον ως των πολιτών της δυτικής νεωτερικότητας. Το οικο-
νομικό και υγειονομικό πρόταγμα της εποχής σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί και το 
βαθύτατα πολιτικό μήνυμα της χρήσης των ψηφιακών μέσων. Η νέα οικονομία είναι 
οικονομία της γνώσης και της επικοινωνίας, όπου το υποκείμενο συμμετέχει στο 
υπερεθνικό δρώμενο διαντιδρώντας. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτές και εκπαι-
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δευόμενοι, μαθητές και δάσκαλοι επιχειρούν να καλύψουν βασικές ανάγκες τους, η 
ικανοποίηση των οποίων θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στις σύγχρονες κοινωνί-
ες, δρώντας ατομικά ή συνέχοντας κοινότητες. 

Η συνειδητοποίηση του οικονομικού ντετερμινισμού της χρήσης του Νέου Μέσου 
και η ανάδειξη της συμμετοχής ως πολιτικό δικαίωμα, πέρα από την πελατειακή /κα-
ταναλωτική λογική, αποτελεί σημαντική ευθύνη της εκπαίδευσης. H εκμάθηση και 
ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την παραπάνω ερμηνεία της αμφισβήτησης του 
ψηφιακού λόγου, θα επανανοηματοδοτήσει τον ψηφιακό κώδικα, γονιμοποιώντας 
την πολιτική ως σημαντική για την κοινωνική συνοχή διαδικασία και αναιρώντας την 
εργαλειακότητα της δημόσιας σφαίρας. 

Σε αυτήν την κατασκευή ως επίπτωση της κρίσης, οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να 
υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο αποδυναμωμένοι από την υποχρηματο-
δότηση τα χρόνια της κρίσης (Ζάγκος κ.ά. 2021). Θα επιχειρήσουμε στο κεφάλαιο 
που αφορά στην επαγγελματοποίηση να αναδείξουμε τις πτυχές αυτές της απο-
δυνάμωσης τα χρόνια του συνεχούς της κρίσης. Οι εκπαιδευτικοί αποδυναμωμένοι 
λοιπόν, επιχείρησαν και επιχειρούν να ανταποκριθούν χωρίς την ύπαρξη συγκροτη-
μένου πλαισίου υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης και κυρίως χωρίς την καλλιέργεια των αναγκαίων δεξιοτήτων για να επικοι-
νωνήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (κυρίως 
κοινωνικής δικτύωσης). Είναι χαρακτηριστικές άλλωστε οι ελλείψεις σε επικοινωνι-
ακή υποδομή που και στην ελληνική περίπτωση αντιμετώπισαν. 

Τα ζητήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
δεν ήταν πρωτόγνωρα. Κεντρικό άξονας του προβληματισμού των εκπαιδευτικών 
αποτέλεσε η αντανάκλαση της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο, η εκπαιδευτική 
δηλαδή ανισότητα, όπως αυτή μετασχηματίστηκε υπό την συνθήκη της πανδημίας. 
Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα που επιφέρει η πανδημία στην εκπαίδευση 
της ετερότητας. Τόσο οι συνδικαλιστικοί φορείς στην Ελλάδα , ΔΟΕ και ΟΛΜΕ,  όσο 
και το Διεθνές Συνδικάτο Εκπαιδευτικών ETUCE σχηματοποίησαν και εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για τις συνθήκες μέσα στις οποίες κλήθηκαν να υλοποιήσουν το 
έργο τους οι εκπαιδευτικοί (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.-Ο.Λ.Μ.Ε. 2021; Williamson & Hogan 2020). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η οργανωσιακή μετατόπιση από το κράτος κοινωνικής 
πρόνοιας όπως καταγράφεται στο κείμενο της ETUCE με τίτλο: Commercialisation 
and privatisation in/of education in the context of Covid-19. Αυτή η έκθεση διερευνά 
την ανάδυση της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική τε-
χνολογία. Χαρτογραφεί τους συνασπισμούς και τις δραστηριότητες μιας σειράς ορ-
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γανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές τους για το μέλλον της εκπαίδευσης 
και μετά  την κρίση. Από τη συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει σε θεσμικό επίπεδο η 
σημασία των δράσεων, οι λογικές των οποίων προέρχονται από το χώρο της Αγο-
ράς και η σύνδεσή τους με κρατικές πολιτικές και υπερκρατικούς θεσμούς όπως ο 
ΟΟΣΑ, η Unesco κ.ά (Williamson & Hogan 2020). Την ελληνική εκδοχή αυτής της 
σύνδεσης της εκπαίδευσης ως αξονικής διαδικασίας του Κοινωνικού κράτους και 
της Αγοράς στην εποχή της πανδημίας αποτελεί η σύμβαση του ελληνικού Υπουρ-
γείου Παιδείας  με την εταιρεία CISCO Hellas Α.Ε.7 

Η μεταλλαγή των οργανωσιακών λογικών και η υβριδοποίηση του χώρου που προ-
κύπτει από την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους αποτελούν σημαντικές διαδι-
κασίες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ταυτότητες των εκπαιδευτικών. 

Η Ο.Λ.Μ.Ε. επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της στις 17/3/20 ότι «η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα σε 
όλες τις ηλικίες, καθώς είναι παιδαγωγικά απρόσφορη για τους ανηλίκους (ιδίως του 
γυμνασίου) οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη διαπροσωπικής επαφής και απαιτεί 
υψηλό αυτοέλεγχο». Επίσης, σε ανακοίνωσή της στις 10/11/20 εκτιμά: “Η δια ζώσης, 
κανονική εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Ο ρόλος του σχολείου και 
της εκπαίδευσης -γνωστικός, διαπαιδαγωγητικός, κοινωνικός, μορφωτικός, με καλ-
λιέργεια ομαδικότητας, χαρακτήρα, αξιών κ.ά.- δεν αναπτύσσεται χωρίς τον αναντι-
κατάστατο δεσμό εκπαιδευτικού-μαθητή, την ύπαρξη σχολικής κοινότητας και την 
αλληλεπίδρασής της με την κοινωνία”(ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ 2020). 

Βέβαια όπως ήδη αναφέραμε το φαινόμενο της αντιμετώπισης της κρίσης και της 
ανισότητας ως πεδίου μεταλλαγής του κοινωνικού κράτους δεν το αντιμετώπισαν 
για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστική είναι έρευνα που υλοποιήθηκε 
την προηγούμενη της κρίσης πανδημίας, στο πεδίο της ελληνικής εκπαίδευσής υπό 
την αιγίδα των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αλλά και της ETUCE.  Τα δεδομένα της συγκεκριμένης 
μελέτης ενισχύουν τις σύγχρονες εξελίξεις τους σημερινούς προβληματισμούς. 
Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή του 2019, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
εκπαιδευτικών, που καλύπτουν το σύνολο του σχολικού συστήματος της χώρας, η 
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκ-
παίδευσης (ΟΛΜΕ), αντιλαμβανόμενες την επικαιρότητα τόσο του χρονικού σημεί-
ου όσο και του κοινωνικοϊστορικού και πολιτικού πλαισίου, θεωρούν ότι το ελληνικό 

7 Σε ανακοίνωσή της στις 20/3/2020, η Ο.Λ.Μ.Ε. καταγγέλλει ότι:«… το κόστος για το 
δημόσιο ανέρχεται στα 2.156.000 ευρώ μετά από απευθείας ανάθεση στην συγκεκριμένη 
εταιρεία ». Ο.Λ.Μ.Ε. (2021). «Νέα παρέμβαση της ΑΠΔΠΧ – Πλήρης αποτυχία του ΥΠΑΙΘ 
να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα» ΟΛΜΕ (29/3/2021). Ανακτήθηκε από   https://
www.olme.gr/2021/03/29.
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εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει ευθέως μια ανερχόμενη τάση ιδιωτικοποίησης, 
φτάνοντας σχεδόν στο όριο όπου μια πιο οργανωμένη και ίσως και πιο «βίαιη» ιδιω-
τικοποίηση βρίσκεται προ των πυλών. Έτσι η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρούσε την 
ανάδειξη του ζητήματος αναβάθμισης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος ως της πλέον κατάλληλης στρατηγικής για ουσια-
στική ανάπτυξη, ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή μέσα από θεωρητικά, 
ερευνητικά και ερμηνευτικά εργαλεία, καταγράφοντας μια ευρύτερη ανασύνθεση 
και αναδιάταξη δυνάμεων (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019). 

◗ Ο Νέος Επαγγελματισμός: 
εξατομικευμένη δικτύωση και ατομική ευθύνη

Ο νέος επαγγελματισμός

Στη συζήτηση για το συνεχές της κρίσης που προηγήθηκε στη μελέτη μας και  ο 
συνεπαγόμενος μετασχηματισμός του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού 
αποτέλεσε μία σημαντική εξέλιξη. Ο όρος επαγγελματοποίηση (professionalisation) 
ή επαγγελματική ανάπτυξη, διεθνώς αποκτά τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία 
και δεν εμφανίζεται πάντα με την ίδια εννοιολογική χροιά. Στο επίκεντρο όμως της 
έννοιας βρίσκεται το κριτήριο της παραγωγής του εκπαιδευτικού έργου. Η  επαγγελ-
ματοποίηση ως εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμικά προσδιορισμένη από τους 
ευρύτερους επαναπροσδιορισμούς της διαδικασίας στο κοινωνικό και οικονομικό 
πεδίο. Μέσα στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της σχέσης της κοινωνίας της 
αγοράς και του εκπαιδευτικού πεδίου, αναδύονται νέες συλλήψεις της ακαδημαϊκής 
συγκρότησης της γνώσης για την εκπαιδευτική πρακτική ως επαγγελματική πρα-
κτική (Μπουζάκης, Κατσής, Εμβαλωτής, Καμαριανός, Χαραμής, Φιλιοπούλου 2011). 

Ήδη εδώ και δεκαετίες οι μελετητές επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά του γραφει-
οκρατισμού, ως ειδοποιά χαρακτηριστικά της επαγγελματοποίησης στο χώρο του 
εκπαιδευτικού έργου. Σήμερα κάθε ανάλυση της επαγγελματοποίησης ως πλαισίου 
προσανατολισμού της επιτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου, θεωρεί αφετηρία του 
προβληματισμού το δυναμικό χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών, όπου η ερμη-
νεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας μας παραπέμπει σε μια προσπάθεια συνε-
χούς αναπλαισίωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού και της επιτέλεσης του έργου 
του (Μπουζάκης 2011;Fuller, Gesicki, Kang, & Wright 2006). 
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Στην ερμηνευτική σύνδεση του γραφειοκρατισμού με τον λόγο της Αγοράς, ο Beck 
(2008) θα επιχειρήσει την ανάλυση ταυτότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Η 
αποδοχή της διαπιστούμενης από τον ερευνητή σχέσης της ταυτότητας του σύγ-
χρονου εκπαιδευτικού με τον Λόγο της Αγοράς και τη γραφειοκρατία, μας οδηγεί 
στην ανάλυση των διαχειριστικών λογικών. Από την ανάλυση σημαντικών ερευνη-
τών όπως οι Beck (2008) και Ball (2005) προκύπτει πως η εργαλειακή λογικότητα 
του γραφειοκρατισμού που παρατηρήθηκε ήδη από την δεκαετία του 1980 στην 
ελληνική και διεθνή πραγματικότητα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό χαρακτηρι-
στικό, που επηρεάζει καθοριστικά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου, διαμορ-
φώνοντας συνθήκες και συλλήψεις διαχειριστικές (Beck 2008, Ball 2005). 

Ιδιαίτερα κατά τους Simkins, Bronwen, Aspinwall (2009) και Ball (2005), η εργα-
λειακή επιτέλεση και διαχείριση αποτελούν τα συστατικά χαρακτηριστικά του νέου 
επαγγελματισμού. Οι νέοι προσδιορισμοί της πραγμάτωσης του εκπαιδευτικού 
αγαθού δεν είναι αποκομμένοι από την ευρύτερη κοινωνική, οικονομική, συνεπώς 
πολιτισμική ρύθμιση, όπου η αποτελεσματικότητα της αγοράς σε συνδυασμό με 
το γραφειοκρατικό έλεγχο αποτελούν τις υστερονεωτερικές κοινωνικές ορίζου-
σες, προσδιορίζοντας αυτόν το νέο εκπαιδευτικό κανονιστικό λόγο, όχι στα όρια του 
έθνους-κράτους, αλλά ευρύτερα ως ένα παγκοσμιοποιημένο λόγο διαχείρισης. Η 
εισαγωγή και η χρήση της ψηφιακής μηχανής υπό το βάρος των επιπτώσεων και 
των αναγκών που προκάλεσε η πανδημική κρίση επιτάχυνε την εδραίωση αυτού 
του παγκοσμιοποιημένου λόγου. 

Καταρχήν η μεταβολή του κοινωνικού κράτους σήμανε τα χρόνια της χρηματοοικο-
νομικής κρίσης τον προσανατολισμό σε μια νέα επαγγελματοποίηση των σχετικών 
με τα πεδία των δημόσιων λειτουργιών (εκπαιδευτικοί, ιατρικό προσωπικό, κοινωνι-
κοί λειτουργοί), με κυρίαρχα τα οργανωτικά χαρακτηριστικά αυτά της τεχνο-γραφει-
οκρατικοποίησης. Η γραφειοκρατικοποίηση ουσιαστικά αποτέλεσε τα προηγούμενα 
χρόνια μια  υποστηρικτική διαδικασία της μαζικής παραγωγής αλλά και μια κουλτού-
ρα διοίκησης. Υποστήριζε μια γραμμική οικονομία και ταυτόχρονα ενίσχυε μια σειρά 
από κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες στο σύνολο τους συστηματοποιούνται και 
εκφράζονταν σε ανάλογη πολιτική παιδεία και αγωγή. Υπό αυτό το οργανωτικό πλαί-
σιο της επαγγελματο-γραφειοκρατικοποίησης η επέκταση του Κράτους προέκυπτε 
αναμενόμενη και επιθυμητή. Συνολικά, η πίστη στην επιστήμη διαπλέκεται με το 
management και την πίστη στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και η εργασιακή ασφά-
λεια και η πίστη στον ορθό λόγο με τον γραφειοκρατικό ορθολογισμό, παράγοντας 
τελικά οργανωτική κουλτούρα (Γούγα & Καμαριανός 2011).

Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε την αφετηρία των διαδικασιών που προσδιόρισαν 
την πορεία που σήμερα ονομάζουμε ρήξη με το ‘γραμμικό’ αυτή θα ήταν η κρίση 
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των ύστερων ’70. Μεταβλητότητα της αγοράς, απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση 
αποτελούσαν τις νέες χαρακτηριστικές διαδικασίες αποδόμησης του δεδομένου 
(Clark  1996 p. 39). Οι πολιτικές που άσκησε η Βρετανική κυβέρνηση τη συγκεκριμέ-
νη συγκυρία του ’70 αποτέλεσε τον προάγγελο των κρατικών μορφών που θα επι-
κρατούσαν, αλλά και της σημερινής πορείας των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Σε ανάλογους προβληματισμούς για την ποιότητα της δυναμικής της επαγγελματο-
ποίησης οι Ballet, Kelchtermans και Loughran (2006), αναζητούν και προσδιορίζουν 
τους παράγοντες εργαλειακότητας στις δομές, στις καθημερινές συνθήκες εργα-
σίας, στο ρόλο, στη στάση, στις δράσεις του διευθυντή, στις σχέσεις του κύκλου 
των συναδέλφων και σε ένα δεύτερο επίπεδο στα γενικότερα χαρακτηριστικά της 
κουλτούρας, όπως αυτή αναδύεται από τη σχολική μονάδα.  

Όπως ήδη παρατηρήσαμε σε αυτήν την εργαλειοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας στην πανδημία, οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να απαντήσουν χωρίς την απαραί-
τητη προετοιμασία. Αντίθετα τα δεδομένα μελετών όπως η έρευνα των  Ζάγκος κ.ά 
όπου επιχειρείται να αναλυθούν οι Σύνθήκες και Όροι του Εκπαιδευτικού Έργου στην 
Ελληνική εκπαίδευση, αναδεικνύουν την αποδυναμωμένη θέση των εκπαιδευτικών 
λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι συνθήκες αυτές είναι πολύ ενδιαφέρον να 
συνδεθούν με την ανάδυση παραγόντων εργαλειακότητας που αναζητούν οι Ballet, 
Kelchtermans και Loughran, σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Remote 
Emergency Teaching and Learning). 

Καταρχήν ήδη από την απαρχή του συνεχούς της κρίσης οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
είναι αποδυναμωμένοι τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Χαρακτηριστικά είναι τα 
δεδομένα που αφορούν την οικονομική τους δύναμη. Οι εκπαιδευτικοί στην πλει-
οψηφία τους (70%) δήλωσαν μη ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, ενώ  στην 
πλειοψηφία τους (94,8%) δήλωσαν μη ικανοποιημένοι από το συνταξιοδοτικό και 
ασφαλιστικό καθεστώς τους.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 3.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησής του από τις αποδοχές 
του ανάλογα με την επαγγελματική του δραστηριότητα

Ικανοποίηση
από τις αποδοχές

ν % Μέση τιμή Τυπική απόκλιση

Απογοητεύει 576 31,3

1,86 ,718
Μάλλον απογοητεύει 1004 54,5

Μάλλον ενισχύει 212 11,5

Ενισχύει 50 2,7

Σύνολο 1842 100,0

Πηγή: Ζάγκος κ.ά 2021.

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ποσοστό περίπου 87% των εκπαιδευτι-
κών που συμμετείχαν στη μελέτη, θεωρούν απογοητευτικές ή μάλλον απογοητευ-
τικές τις αποδοχές του. Ανάλογα απογοητευτικές θεωρεί τις ρυθμίσεις επαγγελμα-
τικής ασφάλειας όπως είναι η σύνταξη ή η κοινωνική ασφάλιση. 

ΠΙΝΆΚΆΣ 4.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησής του από τη δημόσια 
εκπαίδευση σε σχέση με το συνταξιοδοτικό καθεστώς

Ικανοποίηση από το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς

ν % Μέση τιμή Τυπική απόκλιση

Καθόλου 980 53,2

1,52 ,606
Ελάχιστα 766 41,6

Αρλετά 90 4,9

Πάρα πολύ 6 ,3

Σύνολο 1842 100,0

Πηγή: Ζάγκος κ.ά 2021.
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Η αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων κατά τα χρόνια του συνεχούς της 
κρίσης δεν αφορά μόνο τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, αλλά και στην ανθεκτι-
κότητα των ταυτοτήτων. Όσον αφορά την διερεύνηση της συναισθηματικής εξά-
ντλησης, διακρίνουμε σύμφωνα με την ανάλυση στη μελέτη των Ζάγκος κ.ά (2021) 
ότι στη δήλωση Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη δουλειά μου, 
ποσοστό 5,8% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 13,2% μερικές φορές το χρόνο ή 
λιγότερο, το 14,1% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 22,7% μερικές φορές το μήνα, το 
19,8% μία φορά την εβδομάδα, το 15,9% μερικές φορές την εβδομάδα και το 8,6% 
των υποκείμενων κάθε μέρα. 

Εν συνεχεία, στη δήλωση Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμής μέρας, το 
2,8% των υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 9,1% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 
το 10,9% μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 17% μερικές φορές το μήνα, το 23,2% μία 
φορά την εβδομάδα, το 25,2% μερικές φορές την εβδομάδα και το 11,7% των υπο-
κείμενων κάθε μέρα. Όσον αφορά στη δήλωση Νιώθω κουρασμένος/η όταν σηκώ-
νομαι το πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη μέρα στη δουλειά, το 11,5% των 
υποκειμένων δήλωσε ποτέ, το 12,7% μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, το 14,1% 
μία φορά το μήνα ή λιγότερο, το 20,7% μερικές φορές το μήνα, το 15,1% μία φορά 
την εβδομάδα, το 11% μερικές φορές την εβδομάδα και το 4,9% των υποκείμενων 
κάθε μέρα (Ζάγκος κ.ά. 2021). 

ΠΙΝΆΚΆΣ 5.
Κατανομή του βαθμού συμφωνίας στην κλίμακα Α. 
Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
(- Προσαρμογή (0= Ποτέ, 6= Κάθε μέρα) ανά υποκλίμακα

Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6

Συναισθηματική Έξάντληση

Ά1
Νιώθω συναισθηματικά 

«στραγγισμένος /η»
από τη δουλειά μου

5,8 13,2 14,1 22,7 19,8 15,9 8,6

Ά2
Νιώθω εξαντλημένος /η στο 
τέλος της εργάσιμης μέρας

2,8 9,1 10,9 17,0 23,2 25,2 11,7

Ά3

Νιώθω κουρασμένος /η όταν 
σηκώνομαι το πρωί και πρέπει 
να αντιμετωπίσω μια ακόμη 

μέρα στη δουλειά
11,5 22,7 14,1 20,7 15,1 11,0 4,9
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Ά Δηλώσεις 0 1 2 3 4 5 6

Συναισθηματική Έξάντληση

Ά6
Το να εργάζομαι με ανθρώπους 

όλη μέρα αποτελεί πίεση 
για μένα

25,2 26,3 16,6 15,1 7,5 6,6 2,7

Ά8
Αισθάνομαι ξοφλημένος /η 

εξαιτίας της
δουλειάς μου

51,9 21,4 12,3 6,5 4,7 2,4 ,9

Ά13
Αισθάνομαι απογοητευμένος

από τη δουλειά μου
18,5 25,0 16,4 19,7 13,1 5,1 2,3

Ά14
Αισθάνομαι ότι εργάζομαι 

πολύ σκληρά
2,3 7,1 7,8 14,7 22,8 30,7 14,7

Ά16

Το να κάνω μια εργασία που 
με φέρνει σε άμεση σχέση 
με τους ανθρώπους, μου 

προκαλεί υπερβολικό στρες

26,4 34,1 13,0 13,7 7,7 3,3 1,8

Ά20
Νιώθω σαν να είμαι 

στο τέλος μου
45,4 27,9 9,2 9,1 4,2 3,3 ,9

Πηγή: Ζάγκος κ.ά 2021

Όσον αφορά στην κλίμακα Συναισθηματικής Εξάντλησης το άθροισμα των μέσων 
τιμών ανέρχεται στο 21,1314, επομένως μπορούμε να κάνουμε λόγο για μέτριο επί-
πεδο συναισθηματικής εξάντλησης στο σύνολο του δείγματος (μέτριο επίπεδο= 
17-26). Στην εν λόγω κλίμακα λοιπόν (Συναισθηματικής Εξάντλησης) το 34,1% του 
δείγματος επέδειξε χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης, το 36,3% μέσο 
επίπεδο και το 29,6% υψηλό. Οι υψηλότερες μέσες τιμές στην κλίμακα Συναισθη-
ματικής Εξάντλησης εντοπίστηκαν σε δηλώσεις όπως Αισθάνομαι ότι εργάζομαι 
πολύ σκληρά (Μ.Ο: 3,99), Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της εργάσιμής μέρας 
(Μ.Ο: 3,71) και Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» από τη δουλειά μου (Μ.Ο: 
3,19), (Ζάγκος κ.ά. 2021). 

Ακόμη, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων υποδεικνύει πως η εξάντληση και 
οι αποδοχές από την εργασία έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (F3=46.051, 
p=0.000), με όσους δηλώνουν ότι οι αποδοχές από την εργασία αποτελούν στοιχείο 
που απογοητεύει παρά ενισχύει να έχουν να έχουν ψηλότερη Συναισθηματική Εξά-
ντληση από τους υπολοίπους (Ζάγκος κ.ά. 2021). 
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Για την σύλληψη -από την πλευρά των εκπαιδευτικών- των προβλημάτων υποδο-
μής, ενδεικτική είναι η διερεύνηση θεμάτων σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανι-
σμό. Έτσι, όσον αφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δηλώσεις σχετικά με προβλήματα υποδομής, όπως 
η έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας, ο μεγάλος φόρτος εργασίας 
κ.ά., διακρίνουμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμένης υποκλίμα-
κας για το σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 3,5074/5, αντίστοιχος με αυτόν των 
πανεπιστημιακών που υπολογίστηκε στο 3,4545/5, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων θεωρεί τους συγκεκριμένους 
παράγοντες ως σημαντικές πηγές επαγγελματικού άγχους (Ζάγκος κ.ά. 2021).

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με χαμηλή ικανοποίηση από την 
ταυτότητά τους, υποφέροντας από εξουθένωση και επαγγελματικό άγχος και κυ-
ρίως χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες, να επικοινωνήσουν την εκπαιδευτική δι-
αδικασία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης.  Είναι χαρακτηριστικές άλλωστε οι ελλείψεις σε επικοινωνιακή 
υποδομή που και στην ελληνική περίπτωση αντιμετώπισαν. Όπως επισημαίνει η 
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και το Διεθνές Συνδικάτο Εκ-
παιδευτικών (Education International) για να απαντήσουν την πρόκληση οι εκπαι-
δευτικοί επιστράτευσαν τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους για να προ-
σαρμοστούν, προκειμένου να στηρίξουν την ποιοτική εκπαίδευση σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες (ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ, 2021).

Ήδη από δεκαετίες γνωρίζουμε πως ανάλογες διαχειριστικές δομικές επιταγές επι-
φέρουν συμπτώματα αποπροσωποποίησης και αδυναμίας διαχείρισης του άγχους  
από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυ-
τές τις επιταγές (Nias 1996, Μπουζάκης κ.ά. 2011). Οι συνέπειες της πανδημίας είναι 
φυσικό,  καθώς επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη δουλειά των εκπαιδευτικών, να 
προκαλέσουν ανάλογα φαινόμενα, καθώς επιχείρησαν πιεστικά να συνδυάσουν τις 
αξίες του παλιού επαγγελματισμού και την εντατικοποίηση του επαγγέλματός τους 
με τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ανάδυση 
παθολογικών επιπτώσεων για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όπως το άγχος. Εδώ 
η βιβλιογραφία είναι ιδιαιτέρως εκτενής. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό οι εκπαι-
δευτικοί να κατανοήσουν την καθολικότητα των συνεπειών ως κρίσιμο χαρακτηρι-
στικό της πανδημικής κρίσης. Βέβαια η σημασία της εισαγωγής και διαχείρισης  των 
ΤΠΕ  στην υπό τις παρούσες συνθήκες εκπαιδευτική διαδικασία,  είναι σημαντική και 
πολυσήμαντη, όπως άλλωστε προκύπτει από τη χρήση στην εποχή της πανδημίας. 
Ούτως ή άλλως και πριν την πανδημία, η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ αποτελού-
σε κοινό τόπο διεπιστημονικών προσεγγίσεων ενός πολυδιάστατου φαινομένου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΤΗΛΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΑ ΧΡΌΝΊΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ. 
Δεδομένα, πρακτικές και ισορροπίες από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα

305

Για το θέμα αυτό ενδεικτικά αναφέρουμε την μελέτη των Δρόσου, Κυρίδη κ.ά. 
(2003), οι οποίοι μελέτησαν και παρουσίασαν συστηματικά με την ανάλυση πρωτο-
τύπων ερευνητικών δεδομένων, τις επιπτώσεις της εισαγωγής και της χρήσης των 
νέων ψηφιακών εργαλείων που συνοψίζουμε με το όρο ΤΠΕ. Όπως μαρτυρούν 
οι παραπάνω μελέτες, ο συνδυασμός της εισαγωγής και χρήσης των Ν.Τ. στη σχο-
λική τάξη σε άμεση συσχέτιση με το κοινωνικοοικονομικό πρόταγμα, μετέβαλλαν 
συνολικά τους τρόπους και τα πλαίσια παραγωγής και επιτέλεσης του εκπαιδευτι-
κού έργου. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως οι  νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, 
υιοθετώντας και το λόγο των νέων εργαλείων, παγίωσαν την  απόρριψη της αυθε-
ντίας ως μέρος του ρόλου των εκπαιδευτικών, αφού κάθε παιδαγωγική στόχευση 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας συνίσταται τελικά στην καθοδήγηση των μαθητών  
προς την ανακάλυψη των αναγκαίων για το υποκείμενο  γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων (Δρόσος, Κυρίδης κ.ά. 2003) .

Αυτή η νέα διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης της επαγγελματικής ταυτότητας είναι 
σύμφωνα με τη μελέτη του D. Hargreaves (1994) με τίτλο: The new professionalism: 
The synthesis of professional and institutional development που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Teaching and Teacher Education, μια σημαντική διαφοροποίηση από την 
παραδοσιακή ταυτότητα του δασκάλου και κάθε ιδιότητα αυθεντίας . 

Αντίθετα με την αυθεντία, με βάση τη νέα επαγγελματοποίηση ως μια διαδικασία 
σχηματοποίησης ταυτότητας, ο εκπαιδευτικός κινείται προς νέες επικοινωνιακές 
συμβατότητες με τη διοίκηση, τους γονείς, τους συναδέλφους και τους μαθητές. 
Το αξιακό πλαίσιο της αυθεντίας αντικαθίσταται στα νέα επικοινωνιακά πεδία που 
σχηματίζονται από μορφές συναγωνισμού και συνεργατικότητας (Switzerland Joint 
Meeting on Conditions of Work of Teachers 1991, Hargreaves 1984).   

Η άμεση και τελεολογική ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από το συ-
νολικό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συνθηκών, οδηγούν μελετητές όπως η 
Καλαϊτζοπούλου στην αναζήτηση μεθοδολογιών και τεχνικών όπως ο στοχασμός. 
Πιο συγκεκριμένα η Καλαϊτζοπούλου (2001) στη μελέτη της Ο Εκπαιδευτικός ως 
Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, προτείνει στον εκπαιδευτικό το στοχασμό ως τεχνική 
επίτευξης της μεταβολής της επαγγελματικής του ταυτότητας. Θα πρέπει εδώ βέ-
βαια να αναφέρουμε πως και ο Ξωχέλλης προτείνει στο έργο του ανάλογες οπτικές 
(Ξωχέλλης 2006). Στη θεματολογία του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού είναι ακόμη 
ενδιαφέρουσα και η θέση των Χρονοπούλου και Γιαννόπουλου με τίτλο: Γραφειο-
κρατικός μηχανισμός προσαρμογής για την αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών. Στόχος ο σκεπτόμενος εκπαιδευτικός (2001).
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◗ Περί ατομικής ευθύνης 

Η συζήτηση για την ατομική ευθύνη και στο χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αναδύθηκε πρόσφατα με αφετηρία τις υποκειμενικές δράσεις και τις επιπτώσεις της 
κρίσης. Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται αλλά 
και την αδυναμία των δημόσιων υποδομών.  

Πιο συγκεκριμένα, βασικό χαρακτηριστικό του συνεχούς της κρίσης και στην ελ-
ληνική περίπτωση, όπως επιχειρήσαμε να αναδείξουμε παραπάνω αποτέλεσε η 
υποχρηματοδότηση του Κοινωνικού Κράτους (Ζάγκος κ.ά 2020). Πιο συγκεκριμένα, 
οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης υπέστησαν σημαντικές απώλειες χρημα-
τοδότησης από το 2008-2009 και ως σήμερα, με σημαντικές συνέπειες καταρχήν 
στην υλικοτεχνική υποδομή. Ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαίδευση όπως αναδεικνύ-
ουν οι μελέτες της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ αλλά και οι θέσεις των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων της Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., αλλά και του Διεθνούς Συνδικάτου Εκπαιδευτικών 
(Education International) είναι σημαντικές οι ελλείψεις σε επικοινωνιακή υποδομή 
τις οποίες και στην ελληνική περίπτωση διδάσκοντες και διδασκόμενοι αντιμετώ-
πισαν με προσωπικό κόστος ή αντλώντας ανάλογα τους οικονομικούς πόρους από 
τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού και  της οικογένειάς τους. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων σε σχετική μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ της 
ΟΛΜΕ (2021)8, η οποία διενεργήθηκε με ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτι-
κούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι αντιμετώπισαν 
στην πλειοψηφία τους μια σειρά από σημαντικά τεχνικά και οικονομικά προβλήματα 
που αφορούσαν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το σπίτι. Να 
σημειωθεί πως σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης η πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων (ποσοστό περίπου 86%) απάντησε ότι πραγματοποίησε τηλεκπαίδευση 
κυρίως ή μόνο από την κατοικία του, ποσοστό μόλις  7% απάντησε ότι πραγματοποί-
ησε τηλεκπαίδευση κυρίως ή μόνο από το σχολείο, ενώ ποσοστό 5,6% επιχείρησε 
να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε υλοποιώντας τη διαδικασία  τόσο 
από το σχολείο όσο και την κατοικία του. Τέλος, ποσοστό μόλις 1% δεν κατάφερε να 

8 Για περισσότερα δες: ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.-Ο.Λ.Μ.Ε. (2021). Όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο 
της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και Συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα. Αθήνα 
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.-Ο.Λ.Μ.Ε.. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη προέρχονται 
από ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν κατά το διάστημα 19/1/2021 έως 10/2/2021 από 
εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πανελλαδική 
κλίμακα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 4.324 εκπαιδευτικούς και το δείγμα ήταν 
αντιπροσωπευτικό από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της χώρας.
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υπερβεί τα εμπόδια και να υλοποιήσει τη διαδικασία. Οι δυσκολίες που συνάντησαν 
οι εκπαιδευτικοί ήταν σημαντικές και διαφοροποιημένες σε ποικίλλα επίπεδα,. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί όπως προκύπτει από 
την ανάλυση των δεδομένων, ήταν αυτό της συνδεσιμότητας. Η συνδεσιμότητα 
προφανώς είναι ένα ζήτημα που αφορά τόσο το επίπεδο των δημόσιων υποδο-
μών όσο και τον ατομικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ σχετίζεται και με τις 
επενδύσεις που έχουν γίνει από τον ιδιωτικό χώρο, το χώρο της Αγοράς. Πιο συ-
γκεκριμένα, προβλήματα συνδεσιμότητας αντιμετώπισε ποσοστό περίπου 58% των 
ερωτηθέντων, ενώ το σχετικό πρόβλημα της χρηματοδότησης ικανής κατάλληλης 
υποδομής προσωπικών τεχνολογικών μέσων για την υλοποίηση της διαδικασίας 
αντιμετώπισε ποσοστό 50,1%. Σημαντικά ζητήματα εξαιτίας της μη καταλληλότητας 
των συνθηκών που επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, αντιμετώπι-
σε ποσοστό περίπου 44%. Ακόμη είναι σημαντικό πως  περίπου το 1/4 των ερωτη-
θέντων ανέδειξε το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του χώρου. 

Κοινός τόπος των ερευνών που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στη μελέτη του 
φαινομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν οι συνέπειες της κρίσης στην επι-
κοινωνία. Η επικοινωνία αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα δόμησης της καθημερινής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως από τα δεδομένα της μελέτης του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ  (2021) προκύπτει ότι η 
παροχή τηλεκπαίδευσης από τον χώρο της κατοικίας επιβάρυνε σε σημαντικό βαθ-
μό τους/τις εκπαιδευτικούς και δημιούργησε προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία όσο και στην οικογενειακή τους ζωή. 

Η μεταλλαγή του εκπαιδευτικού χώρου και χρόνου όπως και η οικονομική αδυνα-
μία των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να αναπτύξουν την δική τους τεχνο-υποδο-
μή, ήταν από τις αλλαγές που προκάλεσαν φαινόμενα αυξανόμενης κόπωσης των 
εκπαιδευτικών, επαγγελματικού άγχος και σε ορισμένες περιπτώσεις burn-out στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό (UNESCO 2021).
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ΠΙΝΆΚΆΣ 6.
Προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την τηλεκπαίδευση
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Πηγή: ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ 2021

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων κατά την πανδημική κρίση οι 
υποδομές των σχολείων δεν αποδείχτηκαν ικανές να ανταποκριθούν στο βάρος 
των συνεπειών της κρίσης και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως καταγράψαμε 
παραπάνω αναφερόμενοι στις συνέπειες της υποχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια 
του συνεχούς της κρίσης, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικές υποδομές αποτελούσαν 
σημαντικό παράγοντα επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών. Η χρόνια υπο-
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης (Ζάγκος κ.ά. 2021), αποδυνάμωσε τις σχολικές 
μονάδες. Έτσι ήδη πριν το ξέσπασμα της πανδημίας οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθ-
μίδων δηλώνουν το συγκεκριμένο παράγοντα ως σημαντική πηγή επαγγελματικού 
άγχους (Ζάγκος κ.ά 2021).

Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης, είναι 
αναμενόμενο ερευνητικά το ποσοστό περίπου 36% των εκπαιδευτικών στην μελέ-
τη του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ (2021), το οποίο αναφερόμενο στην υλικοτεχνική υπο-
δομή του σχολείου τους, απαντάει αρνητικά σημειώνοντας την επιλογή: ‘ελάχιστα’ 
και ‘καθόλου’. Έτσι, όπως αναφέραμε, ποσοστό 86% εργάστηκε από το σπίτι του 
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μετατοπίζοντας το κόστος της υποδομής στην σφαίρα της ατομικής ευθύνης και οι-
κονομικά στη σφαίρα του ατομικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού. Τέλος, ποσο-
στό περίπου 78% των εκπαιδευτικών της μελέτης θεωρεί σημαντικό το ζήτημα της 
οικονομικής επιβάρυνσης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (σ. 15). 

Συμπερασματικά, αυτή η μετατόπιση της εργασίας από το σχολείο στο σπίτι, όπως 
είδαμε παραπάνω, αποτέλεσε πηγή προβληματισμού για το συνολικό μετασχημα-
τισμό της εργασίας, αφού δεν αφορά μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά συ-
νολικά τον κόσμο της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη μετατόπιση είχε σημαντικές 
επιπτώσεις καθώς οδήγησε στο μετασχηματισμό ρόλων όπως η σύγχυση του ρό-
λου του επαγγελματία εκπαιδευτικού και του γονιού, καθώς η οικογενειακή και η 
επαγγελματική ζωή εξελίσσονταν στον ίδιο χώρο. Ο επαγγελματικός, οικογενειακός, 
ιδιωτικός χρόνος και χώρος συγχωνεύτηκαν αιφνίδια.  

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης να απαντή-
σουν στην πρόκληση με μόνο εφόδιο την επαγγελματική τους ηθική. Κατά την προ-
σπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αλλά και να υπερβούν τις δυσκολί-
ες της εκπαιδευτικής διαδικασίας από απόσταση σε κατάσταση ανάγκης, στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων η επαγγελματική ταυτότητα επιβλήθηκε στην υπόλοιπη 
σφαίρα δημιουργώντας ατομικά αλλά και οικογενειακά προβλήματα στους εκπαι-
δευτικούς και στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον τους .

Επιχειρώντας βέβαια να αντιμετωπίσουν αποκομμένοι και όχι στο πλαίσιο κάποιας 
πολιτικής, τα εκπαιδευτικά ζητήματα της διογκούμενης μαθησιακής απώλειας των 
παιδιών και της αυξανόμενης τάσης εγκατάλειψης του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί 
είχαν να διαχειριστούν μια σειρά προβλημάτων πέρα από το οικονομικό (UNESCO 
2021). Η συγχώνευση ιδιωτικού και επαγγελματικού σήμαινε -όπως σε κάθε εργα-
σιακή σφαίρα έτσι και στην εκπαιδευτική- την κατάργηση του ιδιωτικού χώρου και 
συνεπώς και του εργασιακού ωραρίου ως συνόρου χώρου εργασίας και επαγγελ-
ματικού χώρου. Είναι ενδεικτικό ότι ποσοστό 49% απαντούν πως  εγείρονται ζητή-
ματα παραβίασης του προσωπικού χώρου. Μια από τις βασικές αιτίες εξαιτίας της 
οποίας ο εκπαιδευτικός επεκτείνει τον εργασιακό χρόνο μέσα στον προσωπικό ή 
οικογενειακό, είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά προετοιμασία 
του εκπαιδευτικού έργου. Καθώς η συνθήκη της εκπαίδευσης σε κρίση απαιτούσε 
μεγαλύτερη προετοιμασία, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων -ποσοστό 
περίπου 80%- δήλωσε ότι ο χρόνος προετοιμασίας για μία ώρα τηλεκπαίδευσης 
ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τον συνήθη, ο οποίος για ποσοστό  54,2% έφτανε 
τις τρείς ως πέντε ώρες, ενώ σε ποσοστό 81,5% χρειάστηκε να ασχοληθούν πέραν 
του εργασιακού τους ωραρίου. Αυτή η υπέρβαση δεν αναγνωρίζεται ως υπερω-
ριακή απασχόληση, αυξάνοντας επιπλέον το οικονομικό κόστος σε βάρος των ερ-
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γαζομένων (πλην της αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού που μετακυλίθηκε από το 
κράτος και το ΥΠΑΙΘ στους/στις εκπαιδευτικούς. (ΚΕΜΕΤΕ -ΟΛΜΕ 2021).9

ΠΙΝΆΚΆΣ 7.
Ζητήματα που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση  κατά τους εκπαιδευτικούς
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Πηγή: ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ 2021

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι όμως μόνο τεχνικές 
αλλά και παιδαγωγικού τύπου. Συγκεκριμένα η κρίση και οι κανόνες της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και ιδιαίτερα το κλείσιμο των σχολείων στην Ελλάδα από το Νο-
έμβριο του 2020 με την ταυτόχρονη μετάπτωση σε διαδικασία έκτακτης ανάγκης 
δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα εφαρμογής εκπαιδευτικών πρακτικών και 
μεθόδων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της μελέτης 
του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ (2021) σε ποσοστό 74,8%, απάντησε ότι δεν είχε την ευκαι-
ρία να επιμορφωθεί σχετικά με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Είναι ακόμη σημαντικό 
πως οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν την ευκαιρία επιμόρφωσης σε ποσοστό 59% 
δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν από συναδέλφους, ενώ σχεδόν όλοι ανταποκιρίθηκαν 
μετά από προσωπική προσπάθεια. Από τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν 
(περίπου 255) η πλειοψηφία τους δήλωσε πως επιμορφώθηκε από τους συντονι-
στές εκπαιδευτικού έργου (ποσοστό 63,8%).

9 Η σχετική συζήτηση προϋπήρχε της πανδημίας. Σχετικά δες: Ινστιτούτο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΟΙΕΛΕ 
(2013).
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Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους προσπαθούν χωρίς τις απαραίτητες  
δεξιότητες να επικοινωνήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση ψηφια-
κών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Γι’ αυτούς 
τους λόγους το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) προχώρησε σε πρόσκληση για την 
παρακολούθηση ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση, με την εγκύκλιο της 20-01-2021, 6731 /Ε3. Ακόμη επιχειρήθηκε να 
υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο με την χρήση ανοιχτών διαδικτυακών μαθη-
μάτων (MOOCs) στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, που 
δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και 
του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως που συ-
νέταξε το ΙΕΠ που δεν αποσκοπούσαν στην καθολική εκπαίδευση όλων των εκ-
παιδευτικών προσαρμοσμένη στις ανάγκες του διδακτικού αντικειμένου τους, αλλά 
εντάσσονταν στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης του εκάστοτε εκπαιδευτικού για 
αυτο-επιμόρφωση. Διαπιστώνεται, λοιπόν, η έλλειψη θεσμικά συντονισμένης επι-
μόρφωσης. Ωστόσο, και παρά την έλλειψη έγκαιρης επιμόρφωσης, πριν το δεύτερο 
πανδημικό κύμα που οδήγησε σε δεύτερη αναστολή της λειτουργίας των σχολεί-
ων, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θεώρησαν αναγκαίο παίρνοντας οι 
ίδιοι τελικά την πρωτοβουλία να τροποποιήσουν αρκετά το σύνολο των πρακτικών 
τους (ΟΛΜΕ 2021).10

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση σε αυτή τη διαχεί-
ριση της κρίσης, οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν μόνοι τους. Είναι χαρακτηριστικό να ση-
μειώσουμε πως, όπως και η έρευνα καταγράφει, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ως σημαντικό μειονέκτημα της τηλεκπαίδευσης την απομόνωση (ποσο-
στό θετικών αναφορών περίπου 72%), ενώ ποσοστό 66,8% αναφέρει προβλήματα 
επικοινωνίας με τους συναδέλφους, αλλά και τους μαθητές και τους γονείς τους. 

Τέλος, είναι σημαντικό να επαναλάβουμε πως σε αρκετές περιπτώσεις η εκπαίδευ-
ση ευπαθών ή σε διακινδύνευση μαθητικών ομάδων κατέστη κατά την κρίση εξαιτί-
ας των αδυναμιών πολιτικής και υποδομών, ατομική ευθύνη των εκπαιδευτικών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν τις ιδιαίτερα σημαντικές 
επιπτώσεις στη φοίτηση της ετερότητας, ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών 
ομάδων σε διακινδύνευση, όπως μαθητές/τριες πρόσφυγες, έγκλειστοι σωφρονι-
στικών καταστημάτων, μαθητές/τριες που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισο-
δήματα ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. 

10 Την ώρα αυτής της γραφής, δηλαδή τον Μάιο του 2021, τα σεμινάρια αυτά βρίσκονταν σε 
εξέλιξη., ενώ τα σχολεία άνοιγαν και πάλι.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διαδικασίες εκπαίδευσης τσιγγανοπαί-
δων κατά την εποχή της πανδημίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ομοσπονδίας 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης «..σε αρκετούς τσιγγάνικους οικισμούς το 95% 
των μαθητών Ρομά δεν έχουν πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο- ίντερνετ, δεν 
διαθέτουν laptops, υπολογιστές, tablets ή και κινητό για να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματά τους» (caritas.eu2020; ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ Ο.Λ.Μ.Ε. 2021).11 Στο συνεχές της κρίσης 
η προσφυγική κρίση αποτέλεσε ένα κρίσιμο γεγονός η οποία απείλησε, θέτοντας σε 
αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή συνοχή. Τόσο για το ευρωπαϊκό όσο και για το ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα, η προσφυγική κρίση αποτέλεσε σημαντική πρόκληση. 
Η πανδημία βρήκε απροετοίμαστο και αδύναμο ως προς αυτήν την πρόκληση το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως και συνολικά τους ελληνικούς και ευρωπαϊ-
κούς μηχανισμούς. Είναι ενδεικτικό πως στο διάστημα 2019 και 2020 ο αριθμός των 
διελεύσεων μειώθηκε σημαντικά στις διαδρομές της Δυτικής Μεσογείου (-57 %, 26 
700) και της Κεντρικής Μεσογείου (-40 %, 14 000) το 2019, αλλά το γεγονός αυτό 
αντισταθμίστηκε από σημαντική αύξηση στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου 
(+47 %, 83 300). Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων στη διαδρομή των ανατο-
λικών συνόρων (μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, τη 
Ρωσία και την Ουκρανία) μειώθηκαν κατά 38 % σε ετήσια βάση, αλλά η τάξη μεγέ-
θους ήταν πολύ μικρότερη απ’ ό, τι στις τρεις κύριες διαδρομές. Όσον αφορά τους 
θανάτους στη θάλασσα, 1.885 άτομα αναφέρθηκαν ως νεκροί ή αγνοούμενοι το 
2019 στις τρεις κύριες διαδρομές, σε σύγκριση με 2.299 το 2018 (μείωση κατά 18 %). 
Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, σημειώθηκε ετήσια αύξηση των διελεύ-
σεων στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου (+201 %, 21 000), η οποία αντισταθ-
μίστηκε από μειώσεις στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου (-63%, 14 600) και 
στη διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου (-21%, 12 700). Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες 
που δέχτηκαν τις περισσότερες αιτήσεις πρώτης φοράς. Ακόμη η Ελλάδα ήταν από 
τις χώρες που σε σχέση με τον πληθυσμό, το 2019 υποβλήθηκαν οι περισσότερες 
αιτήσεις ασύλου πρώτης φοράς (Κύπρο (1.449/ ανά 100 000 κατοίκους, Μάλτα 813, 
Ελλάδα 698/100.000 κατοίκους, European Commission 2021). 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως όπως παρατηρεί στη μελέτη της η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (International Labor Organization) (2020) COVID-19 and the 
education οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποί τους δεν συμμετείχαν πάντοτε πλή-
ρως και δεν είχαν συμβουλευτεί τις στρατηγικές ανταπόκρισης.

11 Για περισσότερα δες: https://www.caritas.eu/roma-childrens-education-halted-in-covid-
times και https://www.euronews.com/2020/10/27.
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Συμπερασματικά, ατομική ευθύνη και προσωπική πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση- 
από όσες αναφερθήκαμε και εξετάσαμε- φαίνεται να αποτελούν δομικά χαρακτηρι-
στικά της δράσης των εκπαιδευτικών υπό το βάρος των συνεπειών της πανδημικής 
κρίσης. Η κρίση όμως φαίνεται να οδηγεί στην εσωτερίκευση σε επίπεδο επαγγελ-
ματικής ταυτότητας δύο ακόμη χαρακτηριστικών του σύγχρονου κοινωνικού πε-
δίου: τη ρευστότητα (liquidity) και τη διακινδύνευση (risk).12 H σημαντική ανησυχία 
πως η εισαγωγή και χρήση της οικονομίας της πλατφόρμας και της ψηφιακής μηχα-
νής μπορεί με τη μορφή της τηλεκπαίδευσης και με το οικονομικά ντετερμινιστικό 
επιχείρημα της οικονομικής αδυναμίας (Ball 2005& 2008), να χρησιμοποιηθεί στο 
μέλλον για τη μείωση των θέσεων εργασίας και συνεπώς την αλλαγή ποσοτικά και 
ποιοτικά τους εκπαιδευτικού επαγγέλματος, εκφράζεται από το 67,8% περίπου των 
συμμετεχόντων στην έρευνα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε. (2021). Πιο συγκεκριμένα, 
ποσοστό 67,8% επέλεξε την απάντηση ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να αξιοποιη-
θεί στο μέλλον για τη μείωση των θέσεων εργασίας, ενώ σχεδόν οι μισοί (45,7%) 
εκτιμούν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως απεργοσπαστικός μηχανισμός, επισημαίνο-
ντας ως κίνδυνο και την πιθανή δυσκολία συνδικαλιστικής συμμετοχής και δράσης 
(ποσοστό 31%). Σημαντικό ακόμη εύρημα αποτελεί η θέση περισσότερων από τους 
μισούς (ποσοστό σχεδόν 55%) που συνάδει με τα αποτελέσματα σχετικών μελετών 
(Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019; Williamson & Hogan  2021) 
για την ανάδυση νέων οργανωτικών μορφών και λογικών με κυρίαρχο το Λόγο της 
Αγοράς και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού.

12 Σχετικά δες: Beck, U. Giddens, A. Lash, S. (1994).  Reflexive modernization, Cambridge. London:  
Polity Press. Bauman Z. (2004). Identity: Coversations With Benedetto Vecchi. London: Polity.

 Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. New Delhi: Sage.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 8.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση
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Πηγή: ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ 2021

Πρόσθετα, η ελαστικότητα της εργασιακής προοπτικής της επαγγελματικής ταυ-
τότητας του εκπαιδευτικού είναι κάτι που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεχούς 
της κρίσης και απασχολούσε αρνητικά τους εκπαιδευτικούς ήδη πριν το ξέσπασμα 
της πανδημίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα και την ανάλυση των Ζάγκος κ.ά, (2021) 
στη μελέτη με τίτλο και θέμα: Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου 
στη δημόσια Εκπαίδευσης, οι μορφές ελαστικής απασχόλησης επηρεάζουν το εκπαι-
δευτικό έργο, σύμφωνα με ποσοστό περίπου 95%.
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ΠΙΝΆΚΆΣ 9.
Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το κατά πόσο θεωρεί ότι οι μορφές 
ελαστικής απασχόλησης επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο

Σε σχέση με τις μορφές 
ελαστικής απασχόλησης

ν %
Μέση 
τιμή

Τυπική 
απόκλιση

Καθόλου 82 4,5

3,18 ,791
Ελάχιστα 196 10,6

Αρκετά 878 47,7

Πάρα πολύ 686 37,2

Σύνολο 1842 100,0

Πηγή: Ζάγκος κ.ά 2021

Συμπερασματικά, θεωρούμε πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά που παρατηρήσαμε 
και πιο συγκεκριμένα η ατομική ευθύνη (συχνά με τη μορφή υλοποίησης μιας εξα-
τομικευμένης συνδεσιμότητας), η εσωτερίκευση της ρευστότητας των καταστάσε-
ων και το άγχος του κινδύνου, μας παραπέμπουν στον προσανατολισμό σε μια νέα 
μορφή σύλληψης της επαγγελματικής ταυτότητας από την πλευρά των εκπαιδευ-
τικών, με έμφαση στη σημασία της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στη μεγα-
λύτερη εκτίμηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιδιαίτερης σημασίας της 
εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου   
μελλοντική εκπαίδευση σημαίνει μεταξύ άλλων και προετοιμασία για το άγνωστο, 
το απρόσμενο, την αβεβαιότητα και την ευελιξία για την προσαρμογή. Σύμφωνα με 
διεθνείς μελέτες η εξατομίκευση και ο προσανατολισμός σε μία εκπαιδευτική διαδι-
κασία επικεντρωμένη στην επίλυση προβλήματος και διαχείριση project, είναι ο νέος 
τρόπος προετοιμασίας για την εκπαίδευση στη ρευστότητα. Για τους εκπαιδευτικούς 
ως επαγγελματίες, τα παραπάνω σημαίνουν επαναπροσδιορισμό και επαναπροσα-
νατολισμό της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Reimers- UNESCO 2021β).
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◗ Πρακτικές, Ισορροπίες και προτάσεις 
για την επόμενη ημέρα

“At this pivotal moment, I am calling on all countries (to) use the recovery to narrow 
education divides, expand digital connectivity and reimagine education”. 

«Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, καλώ όλες τις χώρες (να) χρησιμοποιήσουν την ανά-
καμψη για να περιορίσουν την ανισότητα στην εκπαίδευση, να επεκτείνουν την ψη-
φιακή συνδεσιμότητα και να φανταστούν εκ νέου την εκπαίδευση».

(Antonio Guterres, UN Secretary General).

Η επόμενη ημέρα της σχολικής τάξης είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 
υπερεθνικών οργανισμών όπως η UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό πως από την 
πρώτη φάση της πανδημίας η UNESCO εισάγει την αρχή «της συνέχισης της μάθη-
σης με οποιονδήποτε τρόπο» ως βασική προτεραιότητα των Υπουργείων Παιδείας 
όλων των χωρών, στη βάση της προστασίας του δικαιώματος όλων στην εκπαίδευ-
ση UNESCO (2020).

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε το πρόβλημα των κλει-
στών σχολικών μονάδων είναι πολύ σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο παρακάτω 
χάρτης της UNESCO είναι ενδεικτικός της παγκόσμιας σημασίας του προβλήματος, 
καθώς η πανδημία έχει πλήξει 200,895,815 μαθητές, ενώ 24 κράτη βρέθηκαν την 
χρονιά αυτή σε ολική διακοπή της λειτουργίας των σχολικών τάξεων. 
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Πηγή: UNESCO 2021

Καθώς η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ανατρέπει την ιστορική διακήρυξη  Εκπαίδευση 
για Όλους της UNESCO, ο συγκεκριμένος υπερεθνικός οργανισμός βρίσκεται  σή-
μερα στο επίκεντρο των παραγόντων που δρουν  συμβουλευτικά προς τα  έθνη  για 
την απομακρυσμένη εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης (UNESCO 2021β). 

13

Στο τέλος του Μαρτίου του 2020, στη μελέτη  Global Education Monitoring Report 
(UNESCO 2020) καταγράφεται η παγκόσμια υιοθέτηση και κλιμάκωση χρήσης με-
θόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ανάλογα μείγματα τεχνολογίας. Στο πλαίσιο 
αυτό η μελέτη καταγράφει σημαντικές ανισότητες στη πρόσβαση στη μάθηση εξαι-
τίας κυρίως της μη ύπαρξης τεχνολογικών υποδομών ή της αδυναμίας χρήσης της 
αναγκαίας εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό, η UNESCO εισήγαγε την πρωτοβουλία συγκρό-
τησης ενός Παγκόσμιου Συνασπισμού Εκπαίδευσης ως πολυσυμμετοχική εταιρική 
σχέση για να παρέχει κατάλληλη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους τους μα-
θητές. Συγκεκριμένα, ο συνασπισμός στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να κινητοποι-
ήσουν πόρους και να εφαρμόσουν καινοτόμες και κατάλληλες για το περιβάλλον 
λύσεις για την παροχή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας προσεγγίσεις 
υψηλής τεχνολογίας, χαμηλής τεχνολογίας και χωρίς τεχνολογία. Ακόμη σκοπό 
της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε ο προσδιορισμός  λύσεων για την καθολι-

13 Για περισσότερα δες: UNESCO (2021). One Year into COVID: Prioritizing education recovery 
to avoid a generational catastrophe. Ανακτήθηκε από https://en.unesco.org/news/one-year-
covid-prioritizing-education-recovery-avoid-generational-catastrophe.
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κή πρόσβαση και το συντονισμό των δράσεων, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή 
στη σχολική τάξη. Ο συνασπισμός συγκροτήθηκε από εταίρους από διάφορους χώ-
ρους της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, 
ο ΟΟΣΑ, η UNICEF ή ο Π.Ο.Υ. 

Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε πως στην προσπάθεια της UNESCO για 
την επόμενη μέρα συμμετέχουν και εταιρείες όπως Microsoft, Facebook, Google, 
Weidong, Zoom, Coursera, Moodle. Αν και όπως παρατηρούν στην μελέτη τους για 
την ETUCE, οι Williamson & Hogan (2020), η UNESCO δεν υποστηρίζει κανένα προ-
ϊόν, υπηρεσία, επωνυμία ή εταιρεία, εντούτοις η σύμπραξη αυτή ενισχύει τους προ-
βληματισμούς για το ρόλο και την σημασία του Λόγου της Αγοράς στην εκπαίδευση 
την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Όπως τονίζουν οι μελετητές, στην  προσπάθειά 
της η UNESCO να δημιουργήσει μια τράπεζα πόρων με τις σχετικές εκπαιδευτικές 
εφαρμογές, πλατφόρμες και πόρους με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης 
εξ αποστάσεως, η πρωτοβουλία αυτή τείνει να έχει τέτοια εμβέλεια, όπου σε μια 
μεγάλη βάση χρηστών ο αντίκτυπος και η νομιμοποίηση ανάδυσης των υβριδικών 
μορφών οργάνωσης ιδιωτικού και δημόσιου έχει σημαντικές συνέπειες (Williamson 
& Hogan 2020).14

Έτσι, με αφετηρία τη συγκρότηση αυτών των συμμαχιών, η επανεκκίνηση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας στη σχολική τάξη την επόμενη μέρα της πανδημίας ως 
διαδικασίας υπέρβασης της κρίσης, βρίσκεται στο επίκεντρο των μελετών και των 
δράσεων τόσο των εθνικών κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, των υπερεθνικών ορ-
γανισμών, των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αλλά και των δρώντων στο πεδίο 
της Αγοράς. Όπως ήδη αναφέραμε στις 29 Μαρτίου 2021, η UNESCO συγκάλε-
σε υπουργική σύνοδο υψηλού επιπέδου για να αποτιμήσει τα διδάγματα και τους 
μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση. Επίκεντρο της διερεύ-
νησης ήταν η οι άμεσες και πιο πιεστικές τρέχουσες προκλήσεις στην εκπαίδευση 
λόγω του Covid-19. Μετά από δύο χρόνια κλειστών ή σχεδόν κλειστών σχολείων 
στο μισό του πλανήτη, οι συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς για τον μαθητικό και 
φοιτητικό πληθυσμό είναι σημαντικές (2021β). 

Από τη συζήτηση που προκλήθηκε προκύπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες διερεύ-
νησης και δράσης, οι οποίες αφορούν στην στήριξη των εκπαιδευτικών, στα μέ-
τρα και στους τρόπους αναίρεσης της σχολικής εγκατάλειψης και στις αναγκαίες 

14 Βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως η πρωτοβουλία εκπαίδευση για όλους προήλθε από 
χώρες που ήταν και είναι τα βασικά προπύργια του φιλελευθερισμού (βλ. Η.Π.Α.) και από τους 
Διεθνείς Οργανισμούς που σε γενικές γραμμές, με φανερό ή λανθάνοντα τρόπο, εκφράζουν 
τη φιλελεύθερη ιδεολογία και τις πολιτικές της [βλ. τα προγράμματα EFA (Education For All) 
του Ο.Η.Ε. και της UNESCO] (Καμαριανός, Κυρίδης, Φωτόπουλος, Χαλκιώτης 2019).  
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διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να καλυφθεί το κενό που 
επέφερε την απώλεια μάθησης. Τέλος, ως σημαντική κατηγορία προέκυψε και η 
σημασία και ο κεντρικός ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας15 και του τεχνολο-
γικού μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής εργασίας ως προοπτικής για το μέλλον 
της εκπαίδευσης (UNESCO 2020 & 2021β). Υπό αυτό το πρίσμα και παρά το αβέβαιο 
ή αόριστο πρόγραμμα για το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών αρχικά σχεδιάστηκε 
μια σχάρα προτάσεων όπως:16

1. Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλους εντός ενός πλαι-
σίου ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων ως πρώτη προτε-
ραιότητα. Επομένως, όλες οι πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την εκ-
παίδευση τομέα άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να κατευθύνονται από αυτό το 
δικαίωμα.

2. Το να μην μένει κανένας μαθητής πίσω. Η κρίση έχει ένα διαφορετικό αντί-
κτυπο σε διαφορετικούς μαθητές, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι εμβάθυνε 
υφιστάμενες ανισότητες και δημιούργησε νέες.

3. Η αναθεώρηση των ισχυόντων κανονιστικών πλαισίων και πολιτικών, ώστε 
να διασφαλιστούν διαρθρωτικά μέτρα που βλέπουν την εκπαίδευση ως 
συνέχεια και όπου οι εκπαιδευτικές τροχιές πρέπει να ενισχυθούν από την 
παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πέρα, ελαχιστοποιώντας 
έτσι την ευθραυστότητα των περισσότερων ευάλωτων φοιτητών στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση.

4. Η έγκαιρη προετοιμασία για την επανέναρξη των μαθημάτων πρόσωπο με 
πρόσωπο, αποφεύγοντας τη βιασύνη και από την αρχή, καθιστώντας ικανή 
την επικοινωνία με ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την διοι-
κητική και ακαδημαϊκή ασφάλεια, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικοί, οι 
υπηρεσίες, το προσωπικό και οι μαθητές να μπορούν να δράσουν με άνεση 
στο νέο πλαίσιο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις διατάξεις, τις διαδικασίες 
και τους μηχανισμούς σχεδιασμένο για να συνεχίσει τις διδακτικές δραστη-
ριότητες.

5. Πρέπει να εξεταστεί η επαναφορά στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, 
στην πανεπιστημιακή αίθουσα ή στη σχολική τάξη ως ευκαιρία να επανεξε-

15 Εδώ νοηματοδοτούμε τον όρο εκπαιδευτική τεχνολογία σύμφωνα με την μελέτη των 
Williamson, Β. & Hogan, Α. (2021). Commercialization and privatization in/of education in the 
context of COVID-19. Education International.

16 Για περισσότερα δες: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376984.
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τάσουμε και, στο μέτρο του δυνατού, να επανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες 
διδασκαλίας και μάθησης, εκμεταλλευόμενοι το μαθήματα που ενδέχεται 
να είχε η εξ ανάγκης χρήση της τεχνολογίας, επικεντρώνοντας με προσοχή 
στην ισότητα και την ένταξη.

6. Οι κυβερνήσεις και υπερεθνικοί οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν μηχα-
νισμούς συντονισμού που να επιτρέπουν την κοινή πρόοδο στην επίτευξη 
μεγαλύτερης ανθεκτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ενόψει μελλο-
ντικών κρίσεων. Είναι απολύτως απαραίτητο να συμμετέχουν μαθητές και 
διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό στο σχεδιασμό των απαντήσεων που 
απαιτούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Κατά την εφαρμογή αυτών των αρχών, και στο πλαίσιο της προοδευτικής εξόδου 
από την κρίση, οι κυβερνήσεις πρέπει να:

i συμπεριλάβουν την εκπαίδευση στα σχέδια τόνωσης της αγοράς και την κοι-
νωνική ανάκαμψη

ii δημιουργήσουν μια εθνική συναίνεση για μια στρατηγική για την ενίσχυση 
της ανάκαμψης και καινοτομία στην εκπαίδευση 

iii παρέχουν ένα σαφές κανονιστικό περιβάλλον κατά το άνοιγμα των αιθου-
σών διδασκαλίας που δημιουργούν ασφάλεια. 

iv δεσμευτούν για διεθνή συνεργασία.

Από την πλευρά τους, οι υπερεθνικοί οργανισμοί πρέπει να:

v εστιάσουν τις προσπάθειες στη διασφάλιση της συνέχειας και στην εγγύηση 
της ισότητας, δημιουργώντας διακυβερνητικούς μηχανισμούς παρακολού-
θησης και αποτελεσματικής υποστήριξης

vi σχεδιάσουν παιδαγωγικά μέτρα για την αξιολόγηση της κατάρτισης και τη 
δημιουργία μηχανισμών για την υποστήριξη της μάθησης για μειονεκτούντες 
μαθητές 

vii μελετήσουν τις παιδαγωγικές αλλαγές που εισήχθησαν και τις επιπτώσεις 
τους.

viii αυξήσουν την ψηφιοποίηση και την υβριδιοποίηση 

ix προωθήσουν τον προβληματισμό σχετικά με την ανανέωση της διδασκαλίας 
και τα μοντέλα μάθησης.
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Όπως ήδη τονίσαμε στο παραπάνω προβληματισμό και στις προτάσεις της επόμε-
νης μέρας θα πρέπει να εντάξουμε και να προτάξουμε την εκπαίδευση της ετερό-
τητας και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, σύμφωνα 
με την UNESCO, 1,6 δισεκατομμύρια παιδιά ήταν εκτός σχολείου. Ήδη πριν από το 
ξέσπασμα του COVID-19, ένα στα πέντε παιδιά και νέοι αποκλείστηκαν από την εκ-
παίδευση, ενώ τα παιδιά με αναπηρίες ήταν 2,5 φορές πιο πιθανό να μην ήταν ποτέ 
στο σχολείο από τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες. Ενώ η επανεκκίνηση 
του σχολείου αντιπροσωπεύει μια δύσκολη κατάσταση για όλους τους μαθητές, 
για τα παιδιά με αναπηρίες αυτή η διαδικασία είναι δυσκολότερη, καθώς τα παιδιά 
αυτά βρήκαν ιδιαίτερα δύσκολο να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να συνεχίσουν 
να μαθαίνουν. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Save the Children έδειξε 
ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 90% των φροντιστών παιδιών και νέων με 
αναπηρία ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν εμπόδια στη μάθηση. Τα παιδιά με αναπηρί-
ες επηρεάζονται περισσότερο από το ψηφιακό κενό. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο, οι 
υπολογιστές και άλλες συσκευές συχνά δεν διατίθενται στα νοικοκυριά τους, καθώς 
πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς και περιορισμένη πρό-
σβαση σε πόρους (UNESCO GEM Report 2021δ). 
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Αντί επιλόγου:

Η πανδημία ως καταλύτης αλλαγών 
για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προς μια υπέρβαση της κρίσης.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συνεισφέρει στην διερεύνηση της εξ απο-
στάσεως κατεπείγουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας (Emergency Remote Learning 
and Teaching) (εδώ ως τηλεκπαίδευση) στη σύνδεσή της με την πανδημία ως κοι-
νωνική διαδικασία. Βασική θέση της μελέτης αποτέλεσε η υπόθεση πως η τηλεκ-
παίδευση ως τηλεργασία στα χρόνια της πανδημίας θα πρέπει να εξεταστεί, να νοη-
ματοδοτηθεί και να διερευνηθεί ως μια διαδικασία που συνδέεται με την πανδημική 
κρίση και διαμορφώνει χαρακτηριστικά και ταυτότητες διαφοροποιώντας την καθη-
μερινή ζωή των εργαζομένων. 

Έτσι, η ανάγκη της παρούσας μελέτης τεκμηριώνεται στο κενό που παρατηρείται 
στην έρευνα της τηλεκπαίδευσης ως εκπαίδευσης από απόσταση σε συνθήκη έκτα-
κτης ανάγκης (Emergency Remote Learning) δηλαδή της τηλεκπαίδευσης ως τη-
λεργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα η τηλεκπαίδευση συνδέεται με την επαγγελματική 
ταυτότητα των εκπαιδευτικών και συνεπώς με την ανάδυση των νέων εργασιακών 
και συνεπώς κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του 
covid-19 στο ερμηνευτικό πρίσμα ενός συνεχούς της κρίσης. Συνεπώς, αφετηρία 
της παραπάνω θεώρησης αποτέλεσε η σύλληψη της πανδημίας ως μιας συνέχειας 
της ευρωπαϊκής και ελληνικής κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, η οποία είχε συγκε-
κριμένες συνέπειες τόσο σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων όσο και σε επίπεδο ερ-
γασιακών κανονιστικών ρυθμίσεων, σε βαθμό που στη διεθνή αλλά και στην ελλη-



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
324

ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

νική βιβλιογραφία όροι όπως Risk Society -Κοινωνία της Διακύνδύνευσης- να μην 
αφορούν μόνο αποκομμένα πλαίσια του κοινωνικού, αλλά να σημαίνουν συνολικά 
την ποιότητα της καθημερινής ζωής.  Βασική αιτία του φαινόμενου αποτελεί η υπο-
χώρηση του κοινωνικού κράτους και η ανάδυση νέων υβριδικών θεσμικών μορφω-
μάτων, με κυρίαρχη τάση την ανάδυση της ιδιωτικοποίησης.

Η θεώρηση των συνεπειών της πανδημίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (τηλεκπαί-
δευση) και στις ταυτότητες των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του συνεχούς της κρί-
σης σύμφωνα με όσα αναλύσαμε ως εδώ, μπορεί να αναλυθεί πέρα από όσα μέχρι 
τώρα έχουν ειπωθεί και χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του εκπαιδευτικού πεδίου. 
Οι αναλύσεις που έχουν μέχρι τώρα διατυπωθεί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την 
επόμενη μέρα της πανδημίας. Οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές αποφάσεις και 
αλλαγές συνθέτουν ένα πλαίσιο πολιτικό, κοινωνικό, ψυχολογικό διαφορετικό από 
όσα έχουμε μέχρι τώρα βιώσει. Οι μεταλλαγές στη συσσώρευση κεφαλαίου αλλά 
και στην καταστροφή του εισοδήματος είναι σημαντικές με επιπτώσεις στη μορφή 
της εργασίας. Υποθέτουμε συνεπώς πως είμαστε στην επόμενη μέρα της διακιν-
δύνευσης που η Klein έχει καταγράψει με την εισαγωγή του όρου σοκ. Ουσιαστικά 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια δομική μεταλλαγή του οικονομικού οικοδομήματος, 
όπου η σημασία της οικονομίας της πλατφόρμας είναι η κορυφή των αλλαγών. Το 
ερμηνευτικό σχήμα του συνεχούς της κρίσης μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε πως 
αυτή η μεταλλαγή δεν είναι αιφνίδια και μη αναμενόμενη. Όπως προκύπτει από την 
μελέτη μας η πανδημική κρίση δεν έκανε τίποτα άλλο από να στηρίξει και να ενισχύ-
σει μια εξέλιξη σε μια ήδη υπάρχουσα πορεία. Οι σημαντικές επιχειρήσεις του ψη-
φιακού κόσμου και κυρίως αυτές που επικεντρώθηκαν στα κοινωνικά μέσα δικτύ-
ωσης, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη ψηφιακή οικονομία και εμπόριο (Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft, Google) βρίσκονται σε θέση ρυθμιστή μετά την κρίση, 
σε αυτόν το μετασχηματισμό της κοινωνικής σχέσης, της οικονομικής δράσης, της 
εργασίας και συνεπώς και της εκπαίδευσης.  

Διακινδύνευση, ευελιξία, ρευστότητα θα αποτελέσουν θεσμικές διαδικασίες  που 
θα δομήσουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας των κοινωνικών υποκειμένων. Η 
τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί σημαντικό παράγοντα των δυναμικών ρευστότητας 
και μεταβολής. Η δράση των επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας  αποτελεί μετά 
την πανδημία έναν ηγεμονικά κυρίαρχο νοηματοδοτικό λόγο, ως τον Λόγο  της Αγο-
ράς με κανονιστική σημασία του πλαισίου των σχέσεων που αναπτύσσονται στο 
εσωτερικό της Αγοράς, όπως στο κόσμο της εργασίας αλλά και στις σχέσεις της 
Αγοράς με το Κοινωνικό κράτος. Τέλος ενδεικτική είναι η σύνδεση των πολυεθνι-
κών επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας με τους υπερεθνικούς μηχανισμούς 
(Unesco κ.ά) νομιμοποιώντας τα νέα νοηματοδοτικά πλαίσια δράσης και ανάδυσης 
των ταυτοτήτων των κοινωνικών υποκειμένων. 
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Συνεπώς οι εξελίξεις αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες και για την εκπαιδευτική 
σχέση, παράγοντας ανάλογα πλαίσια για την διαμόρφωση τόσο των σχέσεων (πχ 
η εκπαίδευση ως εργασιακή σχέση) αλλά και των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων. Ου-
σιαστικά η πανδημική κρίση μας έδωσε και ένα ευρύτερο προσδιορισμό των εννοι-
ών διακινδύνευση και ευπάθεια. Αυτή ακριβώς η αίσθηση της διακινδύνευσης και 
το κοινωνικό άγχος της ευπάθειας επαναπροσδιορίζει συνολικά, όχι μόνο τη σχέση 
με την εκπαιδευτική διαδικασία (μάλλον προς την εργαλειοποίησή της), αλλά και 
συνολικά με τις έως τώρα καθημερινότητες όπως η κατανάλωση, η πίστη στην τε-
χνολογική πρόοδο και στον ορθό επιστημονικό λόγο, προσανατολίζοντας τελικά τα 
υποκείμενα σε διαδικασίες που οδηγούν στην ρευστότητα και την ανασφάλεια στο 
μικρο αλλά και στο μακρο επίπεδο, όπως η  περιβαλλοντική ή υγειονομική διακιν-
δύνευση κ.λπ.

Είναι συνεπώς καίριο, ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει τη σημασία της αναίρεσης του 
τεχνοκρατικού λόγου των αποκομμένων αφηγήσεων-στρατηγικών καθημερινής 
ζωής των κοινωνικών υποκειμένων, που διαρρηγνύουν το κοινωνικό, περιθωριοποι-
ούν τον οικονομικά αδύναμο πολίτη και αποκλείουν την κατανόηση της ετερότητας.  

Κατά τη μελέτη μας η εκπαίδευση μπορεί και φέρει σημαντικό ρόλο στη νομιμο-
ποίηση των λογικών και των αντίστοιχων δράσεων που συντελούν στην εργαλειο-
ποίηση της δημόσιας σφαίρας. Η κατανόηση της σημασίας των διαδικασιών και των 
εργαλείων νομιμοποίησης και συμβολικού ελέγχου δίνει στη δημοκρατική εκπαί-
δευση μια σημαντική διάσταση. 

Υπό αυτό το πρίσμα επαναπροσδιορίζεται το ‘έξυπνο σχολείο’ ως μια πολιτική ανά-
γκη, όπως αυτή έχει περιγραφεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερα η ενίσχυση των Social Media και η νοηματόδοτηση της 
ψηφιακής επικοινωνίας ως συμμετοχή είναι μια πολιτική διαδικασία που διδάσκε-
ται και συνεπώς αποτελεί επιδιωκόμενο στόχο υψηλής αποδοτικότητας και απο-
τελεσματικότητας, τόσο για τη ζωή του μαθητή μας όσο και για το σχολείο και την 
κοινωνία. Τελικά, θεωρούμε πως αυτή ακριβώς η νοηματοδότηση των διαδικασιών 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, αποτελεί και το τελικό διακύβευμα των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών διαδικασιών, που θα επιτρέψει την καθημερινή ζωή στην 
ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία. 
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