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Η παξνύζα έξεπλα κειεηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εληάζεηο δύν 

εθπαηδεπηηθώλ καζεκαηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαθέξνπλ όινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο λα 

εκπιαθνύλ ζε καζεκαηηθή πξόθιεζε. Τα δεδνκέλα πξνήιζαλ από  

βηληενζθόπεζε ηξηώλ δηδαζθαιηώλ από ηελ θάζε εθπαηδεπηηθό θαη κηα 

αηνκηθή ζπλέληεπμε. Τέζζεξεηο θαηεγνξίεο εληάζεωλ αλαδείρζεθαλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απηώλ πξνζδηνξίζηεθαλ όπωο γηα παξάδεηγκα ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε ελάδξαζε ηνπ καζήκαηνο. Οη εληάζεηο αθνινπζήζεθαλ 

θπξίωο κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελώ δηεξεπλεηηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο, θάλεθε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εκπινθή ηωλ καζεηώλ. 

ΔΗΑΓΩΓΖ  

Η κειέηε ησλ εληάζεσλ καο επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαη λα θαηαιάβνπκε ηηο δηδαθηηθέο 

ηνπο απνθάζεηο. Οη εληάζεηο απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (βι. Berry, 2007), ελώ 

ζρεηηθά ιίγεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Liljedahl, Andrà, Di Martino, & Rouleau, 2015). Η κειέηε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

όκσο πνιύ κηθξόο όγθνο έξεπλαο εζηηάδεη ζηα ζπλαηζζήκαηα 

εθπαηδεπηηθώλ (Hagenauer, Hascher & Volet, 2015). Απηό πηζαλόλ λα 

νθείιεηαη ζηηο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο πνπ έγθεηληαη ζηελ πνηνηηθή 

κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, εμαηηίαο ηεο ακθίζεκεο θύζεο ηνπ, γη’ απηό 

θαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ιίγεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

αθνξνύλ ζε πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο. Τα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη 

απνηεινύλ θύξην παξάγνληα ζηελ ιήςε δηδαθηηθώλ απνθάζεσλ (Di 

Martino, Coppolla, Mollo, Pacelli & Sabena, 2013). Η ιήςε απνθάζεσλ 

θαζνξίδεη ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ δηάθνξσλ κνξθώλ πνπ παίξλνπλ 

νη εληάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ δηδαζθαιία. Έηζη, ηα ζπλαηζζήκαηα 

παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ θαηά ηελ 

δηδαζθαιία. Οη εληάζεηο ζεσξνύληαη ζηξεζνγόλεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπλήζσο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλνδεύνπλ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ (Pillen, Beijaard & den Brok, 2013). 
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Σηελ παξνύζα εξγαζία νη εληάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ καζεκαηηθώλ κειεηνύληαη θαηά ηελ δηδαθζθαιία, ζε 

αληίζεζε κε αληίζηνηρεο έξεπλεο ηνπ ηνκέα. Η κειέηε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 

EDUCATE
1
 πνπ κειεηά ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ώζηε λα 

ηζνξξνπεί ν εθπαηδεπηηθόο ηε καζεκαηηθή πξόθιεζε θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδαζθαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηάηαη ην πώο ε 

αιιειεπίδξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη εληάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

επεξεάδεη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ. Τν πιαίζην ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο καζεκαηηθήο πξόθιεζεο, ζην 

νπνίν θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, απνηειεί πξόζθνξν 

έδαθνο γηα ηελ δεκηνπξγία εληάζεσλ θαη ηελ αλάδπζε ζπλαηζζεκάησλ 

θαζώο είλαη λέν θαη πνιύ απαηηεηηθό γηα εθείλνπο. Θα πξνζπαζήζνπκε, 

ινηπόλ, λα απαληήζνπκε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1. Πνηεο εληάζεηο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθώλ 

όηαλ επηρεηξνύλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηελ δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε 

θαη ηελ καζεκαηηθή πξόθιεζε;  

2. Πώο δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθώλ ηηο εληάζεηο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηη ζπλαηζζήκαηα βηώλνπλ; Τη επίδξαζε έρνπλ ηα 

παξαπάλσ ζηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ; 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΑΗΗΟ 

Σηελ παξνύζα ελόηεηα πξνζπαζνύκε λα νξίζνπκε ηελ νπηηθή καο γηα ηηο 

εληάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπνζεηώληαο ηα ζην γεληθόηεξν πιαίζην 

ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (ΘΓ). Σηελ ΘΓ, ε δξαζηεξηόηεηα 

θαηεπζύλεηαη πξνο έλα αληηθείκελν ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ είλαη 

ην θίλεηξν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Τν αληηθείκελν είλαη ην πιηθό ή λνεηηθό 

δόκεκα πνπ ν άλζξσπνο κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο επηρεηξεί λα πξάμεη ή 

λα κεηαζρεκαηίζεη (Leont'ev, 1978). Οη εθπαηδεπηηθνί (ππνθείκελα), σο 

θύξην ζηόρν ηεο δηδαζθαιίαο (δξαζηεξηόηεηα) έρνπλ ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ από ηνπο καζεηέο (αληηθείκελν). Η δξαζηεξηόηεηα 

εθθξάδεηαη κέζα από δξάζεηο (actions) κε ζπλεηδεηνύο ζηόρνπο (goals) 

(Leont'ev, 1978). Έηζη, ζηε κειέηε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ε 

ΘΓ κπνξεί λα παξέρεη θαθνύο γηα ηε ζύιιεςε ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ζπκπεξηιακβάλνληαο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δηαζηάζεηο 

(Stouraitis, Potari & Skott, 2017).  

Οη εληάζεηο είλαη πνιύπινθεο ζπιινγέο αληηθαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ 

‘ζέισ’ θαη ησλ αλαγθώλ πνπ πεξηπιέθνπλ ηηο δηεξγαζίεο ιήςεο 
                                                           
1
 Τν πξόγξακκα κε ηίηιν «Enhancing Differentiated Instruction and Cognitive Activation in 

Mathematics Lessons by Supporting Teacher Learning (EDUCATE)» ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε δεζκεύεη κόλν ηνπο ζπληάθηεο ηεο 

θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. 



απνθάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Liljedahl, Andrà, Di Martino, & 

Rouleau, 2015). Η έλλνηα ησλ εληάζεσλ πξνηίζεηαη λα ζπιιάβεη ηηο 

εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο πνπ πνιινί εθπαηδεπηηθνί βηώλνπλ θαζώο 

πξνζπαζνύλ λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη απηέο ηηο 

αληηθαηηθέο δπλάκεηο (Berry, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί σο «δηαρεηξηζηέο 

δηιιεκάησλ», βξίζθνπλ ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο ζύγθξνπζεο κεηαμύ 

εμίζνπ αλεπηζύκεησλ (ή αζύκβαησλ) επηινγώλ ρσξίο θαη 'αλάγθελ ηελ 

επίιπζή ηνπο (Lampert, 1985, αλαθνξά ζην Berry, 2007).   

Σύκθσλα κε ηνπο DeBellis θαη Goldin (2006) ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνηεινύλ ξαγδαία κεηαβαιιόκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαζθαιίαο. Κπκαίλνληαη από ήπηα έσο 

πνιύ έληνλα, γίλνληαη αληηιεπηά σο ηνπηθά θαη ελζσκαησκέλα ζην 

εθάζηνηε πιαίζην, ελώ έρνπλ βαζηθό ξόιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο 

Hannula (2002) ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ κόλν κεξηθά βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα -ε ραξά, ε ιύπε, ν θόβνο, ν ζπκόο, ε αεδία θαη ην 

ελδηαθέξνλ- ελώ ηα πην πνιύπινθα ζπλαηζζήκαηα βαζίδνληαη ζε απηά. Η 

έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ πηνζεηνύκε έρεη δπλακηθό ραξαθηήξα 

θαζώο ην βιέπνπκε ελζσκαησκέλν ζηελ δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία 

εκπιέθεηαη ην άηνκν. Σύκθσλα κε ηε ΘΓ ην ζπλαίζζεκα απνηειεί κηα 

νιηζηηθή έθθξαζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε 

κε ην αληηθείκελν, θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ πηζαλόηεηα 

επηηπρίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ/θηλήηξνπ πνπ έρεη 

απνδερηεί (Leont'ev, 1978). Έηζη ην ζπλαίζζεκα θηλείηαη καδί κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα σο ζύλνιν, θαη απνηειεί κία από ηηο εθδειώζεηο ηεο ζηηο 

δξάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ. 

Δπηζπκεηό απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο όπνπ ππνθείκελν είλαη ν 

εθπαηδεπηηθόο είλαη ε νπζηαζηηθή καζεκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ.   

Ο όξνο εκπινθή ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο εξεπλεηέο γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ηόζν ηηο θηλεηήξηεο όζν θαη ηηο γλσζηηθέο δηαζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εθθίλεζε ησλ καζεηώλ γηα δξάζε, ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή ζηα αθαδεκατθά θαζήθνληα θαζώο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Helme & Clarke, 2001, αλαθνξά ζην Kourti, 2019). Η 

εκπινθή έρεη νξηζηεί σο κηα πνιύπιεπξε θαηαζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

ηξία επίπεδα: γλσζηηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη εκπινθή ηνπ ζπκηθνύ (Kong, 

Wong & Lam, 2003, αλαθνξά ζην Kourti, 2019). 

Σπλνςίδνληαο, νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ εληάζεηο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο ζηε δηδαζθαιία. Η πξνζπάζεηα 

δηαρείξηζεο ησλ εληάζεσλ, νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθό ζπλερώο λα ζέηεη 

ζηόρνπο θαη λα πηνζεηεί δξάζεηο πνπ πηζαλόλ λα κελ είρε ζθεθηεί πην 

πξηλ, πξνζπαζώληαο λα θηάζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη θαηά ηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ ζηηγκώλ, 



επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εμέιημε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. Η δξαζηεξηόηεηα όκσο αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε 

εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ. Δπνκέλσο, όιε ε 

πνξεία δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πηζαλόλ λα επεξεάδεη ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηώλ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ κάζεζή ηνπο.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο ησλ δηδαζθαιηώλ δύν 

εθπαηδεπηηθώλ καζεκαηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ζην Λύθεην. Η 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε αθνύ επηηξέπεη ηελ ζε βάζνο κειέηε 

θαηλνκέλσλ ζην πιαίζην πνπ απηά εκθαλίδνληαη, αλαδεηθλύεη ηηο πηζαλέο 

αηηίεο θαη απνηειέζκαηά ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε λέσλ 

ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ (Flyvbjerg, 2011). Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε παξαηήξεζε ηξηώλ βηληενζθνπεκέλσλ 

δηδαζθαιηώλ από θάζε εθπαηδεπηηθό, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηo 

πιαίζηo ηνπ πξνγξάκκαηνο EDUCATE, θαζώο θαη δύν αηνκηθέο 

ζπλεληεύμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Τν πξόγξακκα EDUCATE έρεη σο 

ζηόρν ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο 

θαη καζεκαηηθήο πξόθιεζεο (Tomlinson, 2017), δύν ζηνηρεία πνπ 

πξνθαινύλ πξνζθιήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη έδσζε θίλεηξν γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Δθείλνη, ινηπόλ, δηακόξθσζαλ δηδαζθαιίεο 

βαζηζκέλνη ζε καζεκαηηθά πξνθιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο σο 

ζηόρν είραλ ηελ εκπινθή όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο, ελώ  

πξνζπάζεζαλ λα εμηζνξξνπήζνπλ  ηελ δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε θαη ηε 

καζεκαηηθή πξόθιεζε. Η επηινγή ηνπ θάζε ζρνιηθνύ ηκήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Γηαηεξήζεθε ε 

αλσλπκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ιόγνπο εζηθήο δενληνινγίαο. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνηνηηθή θαη αθνξά θπξίσο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηώλ θαηά ηε κειέηε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ζπκπεξηθνξηθό θαη γλσζηηθό επίπεδν. Τα δεδνκέλα από 

ηηο βηληενζθνπήζεηο, νη ζεκεηώζεηο πεδίνπ, θαζώο θαη νη 

απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο δηδάζθνληεο 

επεμεξγάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο κηθξναλάιπζεο (γξακκή – γξακκή), 

εμαηηίαο ησλ πςειώλ επηπέδσλ αλαιπηηθόηεηαο ηεο κεζόδνπ. 

Γηα ηελ δηάθξηζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ εληάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηεξηρζήθακε ζην πιαίζην ησλ εληάζεσλ ησλ Liljedahl, θ.α. (2015), ην 

νπνίν αλακνξθώζεθε θαη εκπινπηίζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. Ο εληνπηζκόο ησλ εληάζεσλ ζηα δεδνκέλα έγηλε: 1) κε βάζε ηηο 

ξεηέο εθθξάζεηο απηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (ζπλεληεύμεηο ή 

δηδαζθαιία), θαη 2) κέζα από θξίζηκα πεξηζηαηηθά αιιειεπίδξαζεο 

θαζεγεηή-καζεηώλ θαηά ηελ δηδαζθαιία πνπ θαλέξσλαλ αιιαγή ζηελ 



ξνή ηεο επηθνηλσλίαο ή ελαιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

από πην ήπηα ζε πην έληνλε (θπξίσο ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν). 

Η δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ δηδαζθαιία 

κειεηήζεθε κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο ησλ δξάζεώλ ηνπο ζε θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά, όπνπ εκθαλίζζεθαλ νη δηάθνξεο κνξθέο εληάζεσλ. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηελ δηαρείξηζε 

ησλ εληάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηεξηρζήθακε ζην πιαίζην ηνπ 

Hannula (2002) γηα ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ην νπνίν εκπινπηίζακε γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Η αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

έγηλε κέζσ ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ησλ εθθξάζεσλ 

ζην πξόζσπό ηνπ, ηελ θηλεζενινγία ηνπ θαη ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ. Γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζηεξηρζήθακε ζην πιαίζην ηεο 

Kourti (2019) γηα ηελ γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή εκπινθή.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σηελ παξνύζα έξεπλα, δελ εκθαλίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα καο όιεο νη 

θαηεγνξίεο εληάζεσλ ηνπ πιαηζίνπ εληάζεσλ ησλ Liljedahl, Andrà, Di 

Martino, θαη Rouleau (2015), ελώ αλαδύζεθαλ νξηζκέλεο κνξθέο ησλ 

εληάζεσλ απηώλ, εκπινπηίδνληαο ην παξαπάλσ πιαίζην (βι. Πίλαθα 1).  

Ένηαζη Περιγραθή Μορθές Ένηαζης 

Πξόζεζε θαη 

Γξάζε 

Τη έλαο 

εθπαηδεπηηθόο έρεη 

ηελ πξόζεζε λα θάλεη 

ζε κηα δηδαζθαιία 

ηνπ θαη ηη ηειηθά 

θάλεη. 

Σρεδηαζκόο θαη Δλάδξαζε 

καζήκαηνο 

Παξάδνζε ή 

Καηλνηνκία 

Η πξόζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θαηλνηόκεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ ζπγθξνύνληαη κε 

πην παξαδνζηαθέο 

πξαθηηθέο. 

Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ή 

δηακόξθσζε ζηόρσλ κε βάζε ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

Αηνκηθή εξγαζία ή Οκαδηθή 

εξγαζία 

«Να ην πσ» ή 

«Να ην 

θαιιηεξγήζσ» 

Ο εθπαηδεπηηθόο λα 

θαιιηεξγεί 

καζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαηαζθεπήο 

γλώζεο ή απιώο λα 

παξαδίδεη ην κάζεκα. 

Γηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο ελόο καζεηή ή 

πξνζπάζεηα νδήγεζεο ηνπ καζεηή 

ζηελ απηνδηόξζσζε 

Γηαρείξεζε ησλ απνξηώλ ησλ 

καζεηώλ κέζσ θιεηζηήο 

θαζνδήγεζεο ή κέζσ αλνηθηνύ 



ηύπνπ εξσηήζεσλ δηεξεύλεζεο 

Χξόλνο ή 

Απνηειέζκαηα 

Τα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθά 

αιιά πην άκεζα, ή επηκνλή ζηελ αξρηθή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή δίλνληαο πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ εαπηό ηνπ/ηεο 

θαη ζηνπο καζεηέο; 

Πίνακας 1: Οι ενηάζεις ηων εκπαιδεσηικών και οι μορθές ηοσς. 

Η κνξθή «Σρεδηαζκόο θαη Δλάδξαζε καζήκαηνο», ηεο έληαζεο 

«Πξόζεζε θαη Γξάζε», αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ αλακελόκελσλ θαη 

κε απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ (ζσζηώλ ή ιαλζαζκέλσλ). Σύκθσλα κε ηηο 

ζπλεληέπμεηο ηνπο θαη νη δύν εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ 

δηδαζθαιηώλ ηνπο ιακβάλνπλ ππόςηλ θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο ησλ 

καζεηώλ, ώζηε λα έρνπλ έλα πιάλν πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο.  

Η έληαζε «Παξάδνζε ή Καηλνηνκία» απνηέιεζε θαη γηα ηνπο δύν 

εθπαηδεπηηθνύο ηελ αθνξκή γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξόγξακκα 

EDUCATE. Όπσο αλαθέξζεθε από ηνλ Δ1 όηαλ εξσηήζεθε «ηη ήηαλ 

απηό πνπ ζαο έθαλε λα ζπκκεηέρεηε ζην πξόγξακκα»: «Δίδα όηη 

επαλαιακβαλόκνπλ, θαη απηό κε έθαλε λα ζέισ λα δνθηκάζσ θάηη 

θαηλνύξην...γηαηί ην θαηλνύξην κπνξεί λα ζε εμειίμεη...εζέλα θαη ηνπο 

καζεηέο ζνπ». Οη κνξθέο ηεο έληαζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα 

καο ήηαλ ε«Αηνκηθή ή Οκαδηθή εξγαζία», θαζώο θαη ε «Δπίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ή δηακόξθσζε ζηόρσλ κε βάζε 

ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ». Καηά ηελ Δ2: 

Σπλήζσο γηα λα θηηάμεηο ζηόρνπο καζεκάησλ ρξεζηκνπνηείο ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο δελ κπνξνύκε λα ην παξαβιέπνπκε.  

Όκσο... δελ κπνξείο λα έρεηο κόλν απηνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ δηδαζθαιία 

ζνπ γηαηί είζαη δηαθνξεηηθόο ζαλ εθπαηδεπηηθόο, θαη έρεηο θαη δηαθνξεηηθνύο 

καζεηέο... Άξα ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνύλ.  Απηό είλαη πνιύ δύζθνιν.  

Σρεηηθά κε ηελ έληαζε «Χξόλνο ή Απνηειέζκαηα» θαη νη δύν 

εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνύλ λα δίλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ώζηε λα θαηαιήμνπλ ζε έλα άξηην απνηέιεζκα. Σύκθσλα 

κε ηνλ Δ1: «...κπνξεί λα πηέζσ ιίγν γηα λα ηειεηώζεη θάηη... ζην κάζεκα 

ξνπηίλα... Αιιά ζπλήζσο ηνπο αθήλσ λα ζθεθηνύλ...δελ αθήλσ, θαη αλ 

αθήζσ θάηη αηειείσην ην θάλσ ηελ επόκελε θνξά». 

Ζ διατείριζη ηων ενηάζεων, ηα ζσναιζθήμαηα ηων εκπαιδεσηικών 

και η εμπλοκή ηων μαθηηών 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ εληάζεώλ ησλ 

εθαπηδεπηηθώλ είλαη: άγρνο, αβεβαηόηεηα, αλαζηάησζε, ραξά, 



ελδηαθέξνλ, ζπκό, απνθπγή απνηπρίαο θαη απνξία. Οη δξάζεηο 

δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ νκαδνπνηνύληαη ζε 

«δηεξεπλεηηθέο δξάζεηο» ή «δξάζεηο θιεηζηήο θαζνδήγεζεο».  Οη 

«δηεξεπλεηηθέο δξάζεηο» πεξηιακβάλνπλ: εξσηήζεηο επεμήγεζεο πξνο 

ηνπο καζεηέο/ηάμε, δνθηκέο ρεηξηζκνύ, αλάδεημε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

ζηελ νινκέιεηα, εξσηήζεηο εκβάζπλζεο. Οη «δξάζεηο θιεηζηήο 

θαζνδήγεζεο» πεξηιακβάλνπλ: επηβεβαίσζε νξζήο/ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο ησλ καζεηώλ, ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, απεπζείαο δηάζεζε ζηνπο 

καζεηέο ηεο ζσζηήο απάληεζεο, εξσηήζεηο κε κνλαδηθή απάληεζε. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη «δηεξεπλεηηθέο δξάζεηο» ηνπ θαζεγεηή 

ζπλνδεύνληαη θπξίσο από ζεηηθή γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή εκπινθή 

ηνπ καζεηή, ελώ νη «δξάζεηο θιεηζηήο θαζνδήγεζεο» ην αληίζεην.  

Μη αναμενόμενη ζωζηή εναλλακηική λύζη μαθηηή 

Πξνζπαζώληαο λα αλαδείμνπκε ην πσο αιιειεπηδξνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

κε ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ εληάζεσλ θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ, 

παξνπζηάδνπκε ην παξαθάησ πεξηζηαηηθό πνπ πεξηγξάθεη ηελ πνξεία 

δηαρείξηζεο ηεο κνξθήο ηεο έληαζεο «Σρεδηαζκόο θαη Δλάδξαζε 

καζήκαηνο» από ηελ Δ2 (βι. Γηάγξακκα 1). Απηή ε κνξθή έληαζεο 

εκθαλίζηεθε θαη ζηηο δύν εθπαηδεπηηθνύο, ελώ ην ζπγθεθξηκέλν 

επεηζόδην επηιέρζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθό. Αθνξά ζε έλα κάζεκα 

γεσκεηξίαο ηεο Α’ Λπθείνπ κε ζέκα ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηξηγώλνπ. 

Καηά ηελ απηόλνκε δνπιεηά ησλ καζεηώλ ε Δ2 εληνπίδεη κηα 

ελαιιαθηηθή ιύζε ελόο καζεηή (Μ1), ελώ θαηά ηελ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

απνθαζίδεη λα ην αλαδείμεη, «...επεηδή είλαη πνιύ σξαία... ζέισ λα ηελ 

αλαδείμσ ή επεηδή είλαη θάηη πνπ δελ έρσ ζθεθηεί...». Ο Μ1 μεθηλάεη λα 

πεξηγξάθεη ηελ ζθέςε ηνπ θαη ε Δ2 ηελ θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα. Όκσο ε 

Δ2 δελ θαηαιαβαίλεη ηελ πνξεία ζθέςεο ηνπ, αγρώλεηαη, θαη κεηά από 

πξνηξνπή ηνπ ηελ παξνπζηάδεη ν ίδηνο ζηελ νινκέιεηα. 

Μ1: Αλ  ̂   ̂          ̂     ̂       ( ̂   ̂)       

     

Δ2: Πσο πξνέθπςε απηό; (ζπλνθξίωζε, βιέκκα απνξίαο, έληνλε θίλεζε 

ρεξηώλ)
απνξία, ελδηαθέξνλ, άγρνο 

Μ1: Δ; Ναη. Η  ̂   ̂     , άξα αθαηξώ από ηνλ ίδην αξηζκό θάηη 

κηθξόηεξν, άξα ζην ηέινο ζα είλαη κεγαιύηεξν. 

Δ2: Μεγαιύηεξν. Γειαδή; (ηξέκνπιν θωλήο)
απνξία, άγρνο

. Άξα είλαη 

κεγαιύηεξν;(ζπλνθξίωζε, ηόλνο θωλήο)
αβεβαηόηεηα

. Να ην βάισ 

ίζν;
απνξία, αβεβαηόηεηα 

Μ1: Κπξία λα ζεθσζώ λα ην γξάςσ εγώ; 

Δ2: Ναη λαη ζήθσ γηα λα δνύκε ηη ελλνείο (ρακόγειν, ζπλνθξίωζε θξπδηώλ, 

αλνηγόθιεκα καηηώλ)
ραξά, απνξία, έληαζε  



Σύκθσλα κε ηελ Δ2:   

Έρσ έληαζε ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο, επεηδή έρσ πηάζεη ηνλ εαπηό κνπ όηη 

όηαλ δέρεηαη κία εξώηεζε πνπ πάεη θαη μεθεύγεη ιίγν από απηό πνπ έρσ 

ζρεδηάζεη...εγώ πσο λα ην δηαρεηξηζηώ;...έηζη, ππάξρεη έλα γθξη ζεκείν, κηα  

θξίζε αο πνύκε... έλαο θξίζηκνο ρξόλνο πνπ ζαλ λα κπινθάξεη ην κπαιό θαη 

λα πξνζπαζώ λα θαηαιάβσ ηη κνπ είπε θαη πσο ζα ην... αμηνπνηήζσ,  θαη 

ηόηε κπνξεί λα κπεξδεπηώ θαη λα θάλσ  θάπνην ιάζνο. 

 

Γιάγραμμα 1: Πορεία διατείριζης ηης μορθής ηης ένηαζης «τεδιαζμός 

και Δνάδραζη μαθήμαηος» από ηην Δ2. 

Σηελ ζπλέρεηα ν Μ1 παξνπζηάδεη ηελ ιύζε ηνπ ζηνλ πίλαθα, 

αηηηνινγώληαο κε επηρεηξήκαηα ην θάζε ηνπ βήκα. Η Δ2 πξνζπαζώληαο 

λα ην θάλεη πξνζβάζηκν θαη ζηελ ππόινηπε ηάμε, απεύζπλε εξσηήζεηο 

πξνο όινπο. Οη καζεηέο επέδεημαλ πεξηνξηζκέλε γλσζηηθή εκπινθή, 

σζηόζν πςειή ζπκπεξηθνξηθή θαζώο εμέθξαδαλ ξεηά ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιύζε, θαη επηδείθλπαλ πξνζνρή ζηνλ Μ1. 

Μάιηζηα νξηζκέλνη από ηνπο καζεηέο έζεηαλ εξσηήζεηο επεμήγεζεο ζηνλ 

Μ1, θαη εθείλνο ηηο εμεγνύζε. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε ιύζε ηνπ Μ1, ε 

Δ2 ηνπ ζέηεη εξσηήζεηο εκβάζπλζεο, θαη παξεκβαίλεη ηκεκαηηθά ζηελ 

ιύζε ηνπ γηα λα αλαδείμεη ζηνηρεία ή λα δηνξζώζεη. Τέινο, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ιύζεο ηνπ Μ1 ε Δ2 αηζζάλεηαη ραξνύκελε θαη 

έθπιεθηε κε ηνλ Μ1, θάηη πνπ αλαθέξεη ξεηά ζηελ ηάμε. Σην Γηάγξακκα 

1 παξνπζηάδεηαη ε ξνή εμέιημεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ: νη δξάζεηο δηαρείξηζεο 

ηεο Δ2 (ζηξνγγπιεκέλν νξζνγώλην), ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Δ2 

(ζηξνγγπιεκέλν δηαγώλην γσληαθό νξζνγώλην) θαη ε εκπινθή ηνπ Μ1 

(γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή) (νξζνγώλην).  Τα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

 

Αλάδεημε 

ελαιιαθηηθήο ιύζεο 

Καηαγξαθή απάληεζεο 

καζεηή 

Δξσηήζεηο επεμήγεζεο 

Αλάζεζε παξνπζίαζεο 

ιύζεο από ηνλ Μ1 

Δξσηήζεηο επεμήγεζεο 

Δξσηήζεηο εκβάζπλζεο 

Δξσηήζεηο επεμήγεζεο 

Πξνηξνπή ζπκκεηνρήο 

ηεο νινκέιεηαο 

Σύλνςε ζπκπεξάζκαηνο 

Δπηβξάβεπζε ηνπ Μ1 

ραξά, ελδηαθέξνλ 

απνξία, αβεβαηόηεηα, άγρνο 

απνξία, ραξά, έληαζε, άγρνο 

απνξία, ελδηαθέξνλ, άγρνο 
ραξά, έληαζε  

Δπεμήγεζε 

Αηηηνιόγεζε 

επηρεηξεκάησλ 

επηκνλή, επηκέιεηα 

Αηηηνιόγεζε 

επηρεηξεκάησλ 

πξνζνρή 

Δπεμήγεζε ζηελ 

νινκέιεηα 

Αηηηνιόγεζε 

επηρεηξεκάησλ 

πξνζνρή, επηκέιεηα 

Δπεμήγεζε ζηελ 

νινκέιεηα 

Αηηηνιόγεζε 

επηρεηξεκάησλ 

πξνζνρή, επηκνλή 



εθπαηδεπηηθώλ, δξνπλ παξάιιεια κε ηελ δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ,  θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε πιαίζην κε δηαθεθνκκέλε γξακκή. 

ΤΕΖΣΖΖ  

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο αλέδεημαλ θάπνηεο από ηηο εληάζεηο 

ηνπ πιαηζίνπ ησλ Liljedahl, θ.ά. (2015), θαζώο θαη θάπνηεο κνξθέο 

απηώλ ζηελ δηδαζθαιία, επεθηείλνληάο ην. Οη κνξθέο ησλ εληάζεσλ πνπ 

αλαδείζεθαλ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζύιιεςε ησλ εηδώλ ησλ 

εληάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ κειέηε ηνπο.  

Σρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

εληάζεώλ ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο δείρλνπλ πσο ε 

δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ ζπλνδεύεηαη θπξίσο από αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, εληζρύνληαο ηελ ζέζε ησλ Pillen, Beijaard θαη den Brok, 

(2013). Σύκθσλα κε ηνλ Leont’ev (1978) ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

αλαδύνληαη όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην αληηθείκελν/θίλεηξν, ελώ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα αλαδύνληαη όηαλ  απηό παξακέλεη εθηόο εκβέιεηαο.  

Σρεηηθά κε ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ πσο 

όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνύλ δηεξεπλεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, νη 

καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή εκπινθή. 

Από ηελ άιιε, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκόδνπλ πην θιεηζηέο πξαθηηθέο 

ε γλσζηηθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ πεξηνξίδνληαη.  

Απηό, πηζαλόλ, λα νθείιεηαη ζην όηη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε ππνζηεξίδεη 

ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ζε καζήκαηα καζεκαηηθώλ (Capaldi, 2015), 

γεγνλόο πνπ ίζσο θηλεηνπνηεί ηνπ καζεηέο λα εκπιαθνύλ πην ελεξγά. 

Παξόιν πνπ ε κειέηε ησλ εληάζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη απαιιαγκέλε από πεξηνξηζηηθνύο παξάγνληεο, 

ζπκβάιιεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο ζηελ δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθώλ, όπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε θαζεγεηώλ θαη 

καζεηώλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (βι. Fried, 2011). Θεσξείηαη, 

ινηπόλ, ρξήζηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

επεξεάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ, θαη πσο απηά 

δηακνξθώλνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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