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Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να σπας τα σύνορα!  

Ν’ αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες:  

Θάνατος δεν υπάρχει! 

Ασκητική. Ν. Καζατζάκης 

 

Περίληψη 
Ένα Βιωματικό Εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν 15 άτομα από τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης 
(Διδάσκοντες και Στελέχη), εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές στο σημερινό 
σχολείο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τα συναισθήματα που διακινούνται σε αυτούς είναι κυρίως αρνητικά. Οι 
προτάσεις τους για να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στο σχολείο και να βιωθούν θετικά συναισθήματα σε 
καθηγητές, δασκάλους και προϊσταμένους είναι να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό πλαίσιο σε κάθε 
εκπαιδευτικό χώρο, όπου τα πρόσωπα που συμμετέχουν θα ενημερώνονται και θα επιμορφώνονται διαρκώς. 
 

Εισαγωγή 

Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών είναι πολύ απαιτητικό διότι συνδέεται με την 

ανάπτυξη και την διατήρηση λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με πολλούς και 

διαφορετικούς ανθρώπους, τους προϊσταμένους τους, τους συναδέλφους τους, τους 

μαθητές, και τους γονείς τους. Το έργο τους σε οποιασδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης είναι 

πολυδιάστατο και ιδιαίτερο (Calderhead & Shorrock, 1997· Flores, 2001), απαιτώντας μια 

διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών, και μερικές φορές αντικρουόμενων, 

απόψεων και πρακτικών (Flores, 2013).  

Εξ άλλου η επαγγελματική ζωή τους συνδέεται με πολλές αλλαγές (Nias, 1989· 

Kelchtermans, 1993· Hargreaves, 2004), όπως η μετάθεση σε άλλο σχολείο, η αλλαγή 

διευθυντή ή κτιρίου, η αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς (διακοπή της σχέσης με μια 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και τη δημιουργία νέας με άλλη ομάδας) και πολλές άλλες. 

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά τα συναισθήματά τους (Hargreaves, 2004).   

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις εξωτερικά επιβαλλόμενες αλλαγές, οι 

οποίες είναι κυρίως θεσμικές και προέρχονται από την εκπαιδευτική ηγεσία. Τα τελευταία 



χρόνια σε όλο τον κόσμο παρατηρείται ριζική αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων (Azevedo, 2000 στο Bolivar & Domingo, 2006· Karakhanyan κ.ά., 2011). Όπως 

φαίνεται οι μεταρρυθμίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στις 

περισσότερες από τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και σε πολλές αναπτυσσόμενες (World 

Bank, 2005 στο Bolivar & Domingo, 2006). Η αναδιάρθρωση αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα την 

επαγγελματική ζωή των καθηγητών, αλλά και όσων εργάζονται από διάφορες θέσεις 

ευθύνης στην εκπαίδευση (Διευθυντές, Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι) προκαλώντας 

συνολική αναθεώρηση των συνθηκών εργασίας τους (Eurydice, 2002· 2004). Η γενική αυτή 

παγκόσμια τάση επηρεάζει και τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή 

εξαγγελθεί και αφορούν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.  

Η οικονομική κρίση προστίθεται ως ένας ακόμη αποσταθεροποιητικός παράγοντας 

που επιφέρει επιπλέον επώδυνες αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών σε 

όσες  χώρες την υφίστανται (Hulme & Menter, 2014 · Flores, 2013· Tomuletiu et all., 2011 · 

Bolívar  & Domingo, 2006). Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα με παρόμοιες επιπτώσεις 

(Meghir et all., 2010· Γρούτα, 2013· Κουτράκος & Κατσίλης, 2014 · Νίκα, 2014·  Φαδάκη, 

2014). Οι  μισθοί μειώθηκαν, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα έχει αυξηθεί, όπως και το 

ωράριό τους, με αποτέλεσμα συχνά να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολεία, η 

επαγγελματική τους κατάρτιση είναι ανύπαρκτη και είχε μέχρι πρότινος δρομολογηθεί η 

αξιολόγησή τους, χωρίς να έχει διαμορφωθεί το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας για την 

εφαρμογή της. 

Για να διερευνηθούν και να εκφρασθούν τα συναισθήματα των ανθρώπων που 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οι τρόποι που τα διαχειρίζονται 

λόγω των αλλαγών που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικές, οργανώθηκε Βιωματικό Εργαστήριο, 

που έδωσε την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους, 

να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να προτείνουν τρόπους που τους οδηγούν 

προσωπικά και ομαδικά σε μια θετική αντιμετώπιση της δύσκολης τρέχουσας συγκυρίας. 

Οι Αλλαγές και τα συναισθήματα των ανθρώπων της εκπαίδευσης 

Ο ψυχολόγος Kurt Lewin υπογράμμισε  ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή χωρίς 

ψυχική καταπόνηση (στο Abrahamson, 2004, σ. 19). Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η 

επιτυχής διαχείρισή της, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω επιμόρφωσης και 



συζήτησης με πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς (mentoring) (Fullan & Stiegelbauer, 1991· 

Heifetz & Linsky, 2002 στο Hardgreaves, 2004). Για να μην καταδικαστούν όλες οι 

επιχειρούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές σε αποτυχία, δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται τα 

συναισθήματα που επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών, καθώς η 

αντίσταση που θα προβάλλουν στην περίπτωση αυτή είναι πολύ έντονη (Hargreaves, 1997 

στο Bolivar & Domingo, 2006).  

  Παράλληλα, αναγνωρίζεται από κυβερνητικούς φορείς και υπερεθνικούς 

οργανισμούς (π.χ. Temple, 2002· OECD, 2013· UNESCO, 2010, 2014 UN, 2014· Vassiliou, 

2014) η αξία της εκπαίδευσης και η συμβολή της στην προσωπική, στην κοινωνική και στην 

οικονομική ευημερία, με αποτέλεσμα την εφαρμογή αναμορφώσεων και αλλαγών στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο 

(Eurydice, 1997 στο Day, 2000). Όμως, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η διαδικασία που 

ακολουθείται για τις αλλαγές είναι συνήθως αυτή της λογικής του ανταγωνισμού σε διεθνές 

επίπεδο. Θεμελιώνεται στην κριτική των υπαρχόντων εκπαιδευτικών συστημάτων που 

παρουσιάζονται ως αναποτελεσματικά και προβάλλει ως κεντρικό στόχο η αλλαγή τους να 

στηρίζεται στο συμφέρον της εθνικής οικονομικής αποτελεσματικότητας. Η προτεινόμενη 

αλλαγή δεν συνοδεύεται με αυξήσεις των διατιθέμενων πόρων για την εκπαίδευση, 

επικεντρώνεται στη διοίκηση των σχολείων δίνοντας έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα 

στις εξετάσεις (Πανελλήνιες Εξετάσεις, Πανελλήνιοι και διεθνείς διαγωνισμοί) και στην 

απόδοση λόγου στους γονείς - πελάτες (Ζμας, 2007· Meghir et all., 2010· Levin, 1998). 

Οι αλλαγές συνθέτουν μια πρωτοφανή πολυπλοκότητα, την οποία καλείται να κατέχει 

επαρκώς ο εκπαιδευτικός, εφόσον διαδραματίζει ρόλους τους οποίους ενδεχομένως ποτέ 

ως τώρα δεν είχε αντιμετωπίσει ή δεν είχε διδαχθεί (Hargreaves, 2000) κάτω από τις νέες 

συνθήκες της οικονομικής ύφεσης (Hulme & Menter, 2014· Κουτράκος & Κατσίλης, 2014·  

Νίκα, 2014· Bolívar & Domingo, 2006).  Έτσι προβαίνοντας σε ενδοσκόπηση και 

επανεκτίμηση σχετικά με τον νέο ρόλο του στο σχολείο, προσπαθεί να αναζητήσει νέα 

στηρίγματα, νέες σχέσεις και εργαλεία για την συνέχιση του έργου του. Διαφαίνεται 

δηλαδή μια τάση εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών να αποκτήσουν εφόδια για να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου τους, καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις αναγνωρίζουν τη μη δυνατότητα εκ μέρους τους να ασκήσουν επαρκώς το 

λειτούργημά τους (Hargreaves, 2000). 



Σε χρονικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα στην Ελλάδα, είναι 

αναμενόμενο να παρατηρήσουμε ότι μέσα στις πολλές αλλαγές που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί εντείνεται η συναισθηματική τους φόρτιση από την εργασίας τους (Van Veen 

& Lasky 2005). Η λήψη αποφάσεων που συνδέονται με το προσωπικό νόημα που κάθε 

εκπαιδευτικός αποδίδει στις αλλαγές περιλαμβάνουν γνωστικές και συναισθηματικές 

λειτουργίες (Νias 1996 στο Kelchtermans et all., 2009), διότι με κάθε αλλαγή υπονοείται ότι 

οι πρακτικές που εφαρμόζονταν έως τώρα δεν ήταν οι καλύτερες (ή δεν είναι πλέον) για την 

προετοιμασία των μελλοντικών γενεών για τη ζωή και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.  

Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητές που μελετούν τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών και μάλιστα σε συσχετισμό με τις εκπαιδευτικές αλλαγές διαρκώς 

αυξάνονται, διαπιστώνοντας την βαρύτητα της επίδρασής τους στην ποιότητα του 

παραγόμενου έργου (π.χ. Schutz & Zembylas, 2009). Ο Hargreaves (2004) ισχυρίζεται ότι οι 

συναισθηματικές πτυχές της αλλαγής μέχρι πρόσφατα, έρχονταν στην επιφάνεια μόνο ως 

παράπλευρα ευρήματα εργασιών, που είχαν άλλα θέματα ως κεντρικούς στόχους. Λίγες 

μελέτες σχεδιάζονταν με συγκεκριμένο σκοπό να μελετήσουν  τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της εργασίας τους (π.χ. Beatty, 

2002· Hargreaves, 1998, 2000· Lasky, 2000). 

Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες η οικονομική κρίση συντελεί στο να γίνουν οι αλλαγές 

και οι επιπτώσεις τους περισσότερο πολύπλοκες. Είναι επομένως ενδιαφέρον να 

ερευνηθούν τα αναδυόμενα συναισθήματα των προσωπικοτήτων που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από οποιαδήποτε θέση και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο του 

σημερινού Ελληνικού σχολείου. 

Σήμερα στην ψυχολογία, το συναίσθημα θα μπορούσε να ορισθεί ως μία σύνθετη 

υποκειμενική, συνειδητή εμπειρία που οδηγεί σε σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που 

επηρεάζουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Συνδέεται με την ιδιοσυγκρασία, την 

προσωπικότητα, τη διάθεση και το κίνητρο, παράγοντες στους οποίους και επιδρά 

(psychology.about.com). Σύμφωνα με τους Keltner και Ekman (2000 στο Van Veen et all., 

2005), τα συναισθήματα περιγράφονται ως «σύντομες και γρήγορες αντιδράσεις που 

περιλαμβάνουν φυσιολογική, βιωματική και συμπεριφορική δραστηριότητα και βοηθούν 

τους ανθρώπους να αντιδρούν σε προβλήματα και γεγονότα που σχετίζονται με την 

επιβίωση. Είναι  συντομότερα και έχουν περισσότερο συγκεκριμένες αιτίες από τις 

διαθέσεις».  



Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει τη σημαντική επίδραση του εργασιακού 

περιβάλλοντος, του χώρου και της θέσης τους ιδιαίτερα για τους νέους εκπαιδευτικούς ως 

προς την επιλογή της σταδιοδρομίας τους και τη διατήρηση του φρονήματός τους (Weiss, 

1999). Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών στο σχολείο για σημαντικά θέματα της 

δουλειάς τους εμπεριέχει μια θεμελιώδη πολιτική διάσταση με καθοριστικό ρόλο για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και την στάση τους γενικότερα (Kelchtermans & Ballet, 

2002). Για παράδειγμα, το γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων αναγνωρίζεται ως  χώρος, 

όπου επηρεάζονται ως προς τις απόψεις τους, διότι είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν, να 

κατανοήσουν, να διαπραγματευτούν, να ανακατασκευάσουν, να αναπαράγουν, να 

αντισταθούν ή να ανασυστήσουν τις θέσεις τους (Lisahunter et al., 2011). 

H έρευνα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική και την 

προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών στις χώρες που την υφίστανται είναι σε πολύ αρχικό 

στάδιο και περιορισμένο εύρος. Δεν εστιάζονται στη διερεύνηση των συναισθημάτων τους 

και την ανάλυσή τους. Μια ιδιαίτερη πλευρά που αναδεικνύεται στις χώρες με οικονομική 

ύφεση είναι ότι παράλληλα με τις αλλαγές λόγω αυτής στην ζωή των εκπαιδευτικών 

επιχειρούνται και αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, πιθανά σε μια προσπάθεια 

να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. ‘Έτσι οι αλλαγές που καλούνται να ενσωματώσουν στην 

προσωπική τους και επαγγελματική ζωή οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μία πολύπλοκη 

πραγματικότητα.   

Σκοπός του Βιωματικού Εργαστηρίου 

Γενικότερα, ο σκοπός του εργαστηρίου ήταν η σκιαγράφηση των συναισθημάτων των 

εκπαιδευτικών λόγω των συσσωρευτικών θεσμικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και των οικονομικών αλλαγών γενικότερα. 

Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι: 

 Ποια συναισθήματα βιώνουν οι εκπαιδευτικοί λόγω του τρόπου και της έντασης που 

βιώνουν  τις σημαντικές γι’ αυτούς αλλαγές.  

 Πώς διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.  

Μεθοδολογία 



Το Βιωματικό Εργαστήριο οργανώθηκε έτσι ώστε να έχει διάρκεια 2 περίπου ωρών και 

συμμετείχαν 15 περίπου άτομα, που προέρχονταν από την Πρωτοβάθμια και την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου εργάζονται ως διδάσκοντες ή Στελέχη σε διάφορες 

θέσεις. 

Περιελάμβανε ατομική εργασία, εργασία σε μικρές τετραμελείς ομάδες και εργασία 

στην μεγάλη ομάδα που περιελάμβανε όλους τους συμμετέχοντες. Η πορεία των 

δραστηριοτήτων του εργαστηρίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα.  

Δόθηκε η ευκαιρία να στοχαστεί ό καθένας μόνος του και να εμπλουτίσει το έργο της 

μικρής ομάδας και στη συνέχεια της μεγάλης με την σκέψη, τη θέση ή το συναίσθημά του. 

«Όλες οι φωνές ακούστηκαν». 

Αποτελέσματα 

Α. Στην δεύτερη εργασία της τετράδας (Μπορείτε να γράψετε τις 3 πιο σημαντικές 

αλλαγές από αυτές που αναφέρθηκαν στην ομάδα σας) εκφράστηκαν οι πιο κάτω απόψεις 

όπως της συνέδεσε η συντονίστρια: 

Από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην δευτεροβάθμια που μας δυσκόλεψε ήταν η 

εισαγωγή της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και η Αξιολόγηση των στελεχών 

και η επερχόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον το κλίμα βάρυνε από την 

κατάργηση ειδικοτήτων και την διαθεσιμότητα συναδέλφων μας. Η καθιέρωση του «Νέου 

Λυκείου» με αιχμή του δόρατος την «Τράπεζα θεμάτων» άλλαξε  ο τρόπος εισαγωγής των 

μαθητών στο Πανεπιστήμιο και η εκπαίδευση απέκτησε ταξικό χαρακτήρα.  

Με την εισαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών και των Βιωματικών Δράσεων, 

περισσότερες ειδικότητες απέκτησαν σημαντικό ρόλο στο σχολείο. Η εκπαίδευση έγινε πιο 

μαθητοκεντρική σε όρισμένα μαθήματα. Ο ρόλος του Διευθυντή του σχολείου είναι πιο 

ενισχυμένος, αλλά και πιο απαιτητικός, διότι οι ευθύνες του αυξήθηκαν. 

Η Ευέλικτη Ζώνη και το Ολοήμερο Σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

θετικές αλλαγές. 

Οι θεσμικές αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκαν κυρίως οι συμμετέχοντες κυρίως 

δυσχέραιναν τις εργασιακές συνθήκες τους. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι για να 

ενσωματωθεί μια αλλαγή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο 

για να περάσουν από το στάδιο των προσωπικών ανησυχιών (ερωτήσεις, απορίες, έλλειψη 



δεξιοτήτων), στην εφαρμογή των αλλαγών (προσωπική δέσμευση και εμπλοκή) και στη 

συνέχεια στον αναστοχασμό γι’ αυτήν (μαθησιακά αποτελέσματα, προτάσεις για 

βελτίωση). Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για 3-5 χρόνια ή 5-10 όταν πρόκειται για αλλαγές 

μεγάλης κλίμακας (Fullah 2001· All & Hord 2006, στο Sauders, 2013). Αντίθετα στη χώρα μας 

μία πληθώρα θεσμικών αλλαγών επιχειρήθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 3-4 

χρόνων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι υπήρξαν και θετικές αλλαγές, τις οποίες αναγνωρίζουν.  

Β. Στην τρίτη εργασία της τετράδας (Καταγράψτε τα συναισθήματα που σας 

γεννώνται λόγω των αλλαγών που ήδη έχετε επισημάνει, χωρίς να τα σχολιάσετε) 

εκφράστηκαν τα πιο κάτω συναισθήματα:  

Θυμός, πικρία, λύπη, πίκρα, μελαγχολία, μοναξιά, φόβος, άγχος, αναστάτωση, 

ανησυχία, νευρικότητα, ικανοποίηση, ενθουσιασμός, αμηχανία, απογοήτευση, ενοχή.  

    Οι καθηγητές βιώνοντας τις αλλαγές που έχουν τόσο έντονες αρνητικές κυρίως 

επιπτώσεις στην επαγγελματική τους ζωή εκφράζουν αρνητικά κυρίως συναισθήματα τα 

οποία τους κατακλύζουν. Έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

είναι πολύ στρεσσογόνες καταστάσεις για τους εκπαιδευτικούς, που μπορεί να οδηγήσουν 

και σε επαγγελματική εξουθένωση (Aguilar, 2011· Dworkin, 2001). Εκτός όμως από αυτές το 

εργασιακό τους πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα δυσμενές, με αποτέλεσμα να εντείνει την 

συναισθηματική τους φόρτιση. Παρόλα αυτά υπάρχουν και θετικά συναισθήματα που θα 

πρέπει να συνδεθούν με τις θετικές αλλαγές που εκφράζουν και με την αλληλεπίδραση με 

τους μαθητές τους όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία (Flores 2013· Timostsuk & Ugaste, 

2010). 

Γ. Στην τέταρτη εργασία της τετράδας (Τι προτείνετε ή τι κάνετε ήδη για να περνάτε 

καλά στο σχολείο με τους συναδέλφους σας, τα παιδιά ή οποιονδήποτε άλλο φορέα; Ποιοι 

σας «σπρώχνουν μπροστά» και βιώνετε θετικά συναισθήματα;) εκφράστηκαν οι πιο κάτω 

απόψεις όπως της συνέδεσε η συντονίστρια: 

Η στήριξη των μαθητών με κάθε τρόπο, μας κάνει να νοιώθουμε καλά! Πολύ καλή και 

θα πρέπει να ενισχυθεί η συστηματική βιωματική επιμόρφωση και η αυτομόρφωση 

εκπαιδευτικών και στελεχών. Να ενισχυθούν τα καινοτόμα προγράμματα και οι σχολικές 

δραστηριότητες.  Η μεθοδολογία τους να συνδεθεί και με την διδασκαλία των άλλων 

μαθημάτων. Να συνεργάζονται οι καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων μεταξύ τους. 



Οι προτάσεις που πηγάζουν από την εμπειρία των συμμετεχόντων περιγράφουν την 

ανάγκη για ένα πιο συνεργατικό σχολικό πλαίσιο, όπου οι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται 

ανανεωμένοι από την διαρκή επιμόρφωση και αυτομόρφωσή τους. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η αλλαγή παίζεται στη σύνθετη και δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των προσωπικών συναισθημάτων και των πεποιθήσεων, των 

σχέσεων και της πολιτικής (Flores, 2013). Όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι σημαντικό να αλληλεπιδρούν όπως συνέβη κατά την διάρκεια αυτού του 

βιωματικού εργαστηρίου. 

Συμπεράσματα 

  Τα συναισθήματα παίζουν ένα τόσο σημαντικό ρόλο στην  διαδικασία των αλλαγών 

που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Η γνώση του πώς λειτουργούν τα συναισθήματα των 

εργαζομένων στην απόδοσή του στην εργασία του, μπορεί να συνεισφέρει στο οργανωθεί 

μια διαδικασία αλλαγής στην Εκπαίδευση. Οι αλλαγές θα πρέπει να προγραμματίζονται και 

να υλοποιούνται δίνοντας προσοχή στις συναισθηματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων, 

αφού εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η υποστήριξη τους (Flores, 2013· Sauders, 2013). 

Τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών παίζουν και τα δύο ένα 

ρόλο στο ταξίδι τους μέσα στα σχολεία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με διαρκείς αλλαγές. 

Αν όμως έχουν μια βαθιά εδραιωμένη πίστη για την αξία του έργου τους, θα είναι παρόντες 

σε κάθε τι καινούριο, αρκεί να έχουν τη διαβεβαίωση ότι θεωρούνται σημαντικοί 

συντελεστές στην επιτυχή ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτό είναι το 

ζητούμενο στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 
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Αλληλογνωριμία  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ - Σύνδεση 

 (10΄) 

Δημιουργία 4άδων 

 «Γνωριστείτε μεταξύ σας… λέγοντας κάποια βασικά, …όνομα κλπ, ή αν 

θέλετε δίνοντας μια εικόνα από τη καθημερινότητά σας, μέσα από την 

οποία θα θέλετε ο άλλος να σας γνωρίσει καλύτερα…, κάτι απλό  που να 

μπορείτε να το μοιραστείτε σε αυτό το πλαίσιο και χρόνο»  

( 5΄) 

 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ: Ποιές  είναι κατά τη γνώμη σου οι πιο 

σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα. 

 ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ 4ΑΔΑ. (Δίνουμε ένα Α4) 

ΓΡΑΨΙΜΟ: Μπορείτε να γράψετε τις 3 πιο σημαντικές αλλαγές από 

αυτές που αναφέρθηκαν στην ομάδα σας. 

 ΟΡΙΣΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

(10΄) 

 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: η συντονίστρια συνθέτει                                         20΄ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Ας σκεφτεί ο καθένας μόνος του για λίγο και στη συνέχεια όλοι μαζί αφού 

συζητήσετε, καταγράψτε τα συναισθήματα που σας γεννώνται λόγω των 

αλλαγών που ήδη έχετε επισημάνει, χωρίς να τα σχολιάσετε. 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τι προτείνετε ή τι κάνετε ήδη για να περνάτε καλά στο σχολείο με τους 
συναδέλφους σας, τα παιδιά ή οποιονδήποτε άλλο φορέα; Ποιοι σας 
«σπρώχνουν μπροστά» και βιώνετε θετικά συναισθήματα;  
Γράψτε δύο προτάσεις, αφού συζητήσετε στην ομάδα σας. 
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