
 

 

Απνηίκεζε ηεο  εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο ζην 2ν ΓΕΛ Ρεζύκλνπ ζε ζρέζε κε ηε δηα 

δώζεο ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο. Έλαο  ρξόλνο πιήξνπο  ιεηηνπξγίαο κε κεηθηέο κεζνδνινγίεο 

ζε λέα πεξηβάιινληα  εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο.  

 

 

ηελ παξαθάησ έξεπλα έιαβαλ κέξνο απνθιεηζηηθά νη καζεηέο θαη καζήηξηεο  ηνπ 2νπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ  ηελ  Σξίηε 9 Μαξηίνπ 2021  αθξηβώο έλα ρξόλν κεηά από ην πξώηε κέξα αλαζηνιήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.  ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην Μάξηην  ηνπ 2020 έσο 

ζήκεξα έρνπκε έλα πιήξε θύθιν κεηθηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πεξηειάκβαλε δηα δώζεο 

αιιά θαη εμ απνζηάζεσο  καζήκαηα, εμεηάζεηο, εθδειώζεηο αιιά θαη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Θα 

ιέγακε όηη ζήκεξα είλαη ε ελδεδεηγκέλε  πεξίνδνο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ 

καζεηώλ γηα όια απηά πνπ ζνθαξηζηεθά θαη βίαηα εκθηινρώξεζαλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα όισλ 

ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.   

Η εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ε πινπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε κηα δηαδηθαζία  

απαηηεηηθή ζε ρξόλν θαη θόπν  γηα ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη 

εξεπλεηηθά ηε καηηά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο πξνο ην ζρνιείν ηνπ/ηεο ελ θαηξώ παλδεκίαο 

θαη  ηεο εθ πεξηηξνπήο ιεηηνπξγίαο ζε έλα θόζκν κε πνιιαπιά  πεξηβάιινληα θαη κεηαβάζεηο.    

Η καηηά ησλ νξγαλώζεσλ από ηελ νπηηθή ησλ από θάησ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ 

εξεπλεηώλ θαη επηζηεκόλσλ δηεζλώο θαη ηδηαίηεξα ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Η αλώλπκε καηηά ησλ καζεηώλ εθθξάδεη έκκεζα θαη ηελ καηηά ησλ  338 πεξίπνπ νηθνγελεηώλ 

ηνπο θαη απνηειεί κηα πνιύηηκε πιεξνθόξεζε γηα ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνλ δηδάζθνληα 

αιιά θαη θάζε θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο  δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο ζε επαπεηινύκελα πεξηβάιινληα.  Δπίζεο πέξα από ην ελδεδεηγκέλν ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ην 2ν Λύθεην Ρεζύκλνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ζε 

επίπεδν Γήκνπ θαζώο θνηηνύλ καζεηέο ηόζν από ην θεληξηθό ηκήκα ηεο πόιεο (Κέληξν – 

Καιιηζέα, Πεξηβόιηα κέρξη θαη ηνλ Σζεζκέ αιιά θαη ησλ παξαθείκελσλ νηθηζκώλ). Ωζηόζν κηα 

γελίθεπζε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν αζηηθώλ θαη εκηαζηηθώλ πεξηνρώλ ζε επίπεδν επηθξάηεηαο κε 

κεγάια δηαζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε ζε 

ζπκπεξάζκαηα.  

Σν ζρνιείν ππνζηήξημε ηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα ζην  πεξηβάιινλ  ηεο εηαηξείαο WEBEX   

πξηλ αθόκα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηελ νξίζεη  σο επηινγή γηα όιεο ηηο 

ζρνιηθέο  δνκέο. Δπίζεο γηα  αζύγρξνλν πεξηβάιινλ επηιέρζεθε   ην ειεύζεξν ινγηζκηθό  



δηαρείξηζεο καζεκάησλ ηεο  moodle.  Δπηθνπξηθά αμηνπνίεζε θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν 

ηειεπηθνηλσλίαο θηιηθό πξνο ηνπο λένπο ώζηε λα επηθνηλσλεί άκεζα θαη απξόζθνπηα καδί ηνπο 

κεηαηξέπνληαο ηηο ζρνιηθέο θνηλόηεηεο ησλ καζεηώλ ζε 15 θέληξα δηαρείξηζεο ηεο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ πέξα ησλ επίζεκσλ θαη ηππηθώλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ.   

 

Παξνπζίαζε έξεπλαο, αλάιπζε, ζρνιηαζκόο, πξνηάζεηο. 

Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρώξνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα θαη εληαία όιεο 

νη παξαπάλσ ζεκαηηθέο.   

 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο έδεημαλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα.  Παξά ην 

γεγνλόο όηη ε παλδεκία ηνπο αλέηξεςε όπσο αλαθέξνπλ πνιιά από ηα αλακελόκελα σο 

επράξηζηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο. 

 

 

 



Σα θνξίηζηα έδεημαλ ζηε ζπλέρεηα θαη απηά κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ  γηα ζπκκεηνρή ζρεδόλ κε 10 

κνλάδεο αλ θαη είλαη θαηά 5% πεξηζζόηεξα ζε ζύλνιν εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ.  Σν δείγκα ησλ 

308 καζεηώλ αληηπξνζσπεύεη ην 91,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ  καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζην ζρνιείν. Η 

κειέηε απνηππώλεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ 337 καζεηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ θαλνληθά ηα 

καζήκαηα.   

 

 

    

Όπσο πξναλαθέξακε ην 2ν Γεληθό Λύθεην Ρεζύκλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ζε επίπεδν Γήκνπ αιιά θαη γεληθόηεξα πεξηνρώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αζηηθά θαη εκηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Ο   παξαπάλσ πίλαθαο  απνηππώλεη όηη εθηόο ηνπ θαζαξά 

αζηηθνύ ηκήκαηνο ζε πνζνζηό 72%  έρνπκε έλα πνζνζηό 14% καζεηώλ πνπ κέλνπλ κόληκα ζε 

νηθηζκνύο θαη έλα αληίζηνηρν ζε πεξίρσξα.   

 

 



Σν 44% ησλ καζεηώλ απνηππώλεη κε κηα κέζε ηηκή ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εμ απνζηάζεσλ 

δηαιέμεσλ σζηόζν ε ηάζε είλαη πξνο ην λα κελ είλαη απνδεθηέο θαζώο παξνπζηάδνληαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο δηα δώζεο δηαιέμεηο.  Σν 65 % ζέιεη ζπγθξηηηθά ηηο δηα δώζεο.  Πνζνζηό 19 % 

ησλ εξσηώκελσλ ηηο αμηνινγεί σο  θαιέο αθόκα θαη άξηζηεο θαη κάιηζηα έλα πνζνζηό 20,2 % 

δελ έρεη πξόβιεκα ζε ζύγθξηζε κε ηηο δηα δώζεο. Θα ιέγακε όηη  2 ζηα 10 παηδηά βιέπνπλ ζεηηθά 

ηελ εμ απνζηάζεσο θαη ηελ πξνηάζζνπλ. Μέλεη λα εμεηαζηεί εδώ ε ζύγθξηζε αλά ηάμε γηα λα 

δνύκε ηδηαίηεξα ηηο επηινγέο ηεο Γ΄ ηάμεο.   

Πξνθαλώο έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ δηδαζθόλησλ θαηέβαιε ππεξπξνζπάζεηα αιιά θαη έλα άιιν 

βξίζθεηαη ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε ζέζε. Δδώ επηβεβαηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη κόλν ε 

θαηνρή ηνπ  γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη νη  εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο  ζηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο,  πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί  ζπλερέο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ 

ζηα λέα απηά πεξηβάιινληα. Δδώ ζε έλα βαζκό απνηππώλεηαη κε έκθαζε ε έιιεηςε ηεο 

αλακελόκελεο επηκόξθσζεο θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σν απνηέιεζκα σζηόζν επηβεβαηώλεη 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ  δηθηύνπ αιιειν-επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

ζρνιείνπ ΄΄ on demand΄΄ αιιά θαη ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο. Γεκηνπξγήζεθαλ ζησπειά δύν 

άηππεο ελδνζρνιηθέο θνηλόηεηεο κάζεζεο θαη θάιπςαλ κεγάιν κέξνο από ην επηκνξθσηηθό θελό.  

Ωζηόζν εάλ ε αλακελόκελε επηκόξθσζε δελ θηάζεη ζηελ ώξα ηεο κέξνο ησλ θαζεγεηώλ 

ελδέρεηαη θάησ από ηελ  ςπρνινγηθή πίεζε λα απνξξίςεη  παληειώο ηε ρξήζε ησλ λέσλ  

ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε.   

 

 

 

Οη εμ απνζηάζεσο εμεηάζεηο  δείρλνπλ  λα κελ είλαη  εμεηάζεηο εκπηζηνζύλεο γηα ηα παηδηά θαη 

αλ ζπλδπαζηεί απηή ε εξώηεζε κε ηα ζρόιηα ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηππώλεη ηε ζπρλή   



δνιίεπζε. ΄΄θα πεπάζοςν και οι πέηπερ΄΄.  Ωζηόζν αλ ν δηδάζθσλ είλαη ππνςηαζκέλνο θαη απμήζεη 

ην δείθηε δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαηηζέκελν ρξόλν ηόηε ην άγρνο ησλ καζεηώλ απμάλεηαη 

θαη κεηώλεη ηελ απόδνζή ηνπο. Δλώ ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ηηο απνξξίπηεη  θαηά 55,4% 

ππάξρεη έλα 16 % πνπ ηηο ζεσξεί θαιέο θαη άξηζηεο θαη ζε πνζνζηό 20,1% ηηο πξνηηκά.  

 

 

          

Η αληηγξαθή απνηειεί ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα δνιίεπζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη παξάιιεια έλα 

αζέκηην πιαίζην κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ κειεηνύλ ΄΄Η πλειοτηθία ηον μαθηηών θα ανηιγπάτει 

(ο μαθηηήρ δεν θα έσει πποεηοιμαζηεί ανάλογα ) Μποπεί να ςπάπξοςν πποβλημα ζύνδεζηρ καηά ηην 

διάπκεια ηηρ εξεηάζηρ΄΄. .. ΄΄ανηιγπαθη, πολς πεπιοπιζμενορ σπονορ για να ηα γπατοςμε 

Από ηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ δελ απνπζηάδνπλ νη ζεηηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο: Εξοικείυζη με ηον 

ςπολογιζηή (word κηλ), έσοςμε πεπιζζόηεπη ηζςσία για ζςγκένηπυζη, ενηάζζονηαι εναλλακηικέρ 

μοπθέρ εξέηαζηρ μέζυ ηος moodle, ΄΄. Σςνοπηικέρ διαδικαζίερ, άμεζη βαθμολογία΄΄. ΄΄Δεν 

αποζπάηαι η πποζοσή από ηα άλλα παιδιά ζηην ηαξη΄΄.  

 

 



 

 

 

Τπό ηελ πίεζε ηεο παλδεκίαο νη κηζνί καζεηέο επηζπκνύλ λα γίλνπλ εμεηάζεηο από απόζηαζε θαη 

κόλν ην 32,5% λα γίλνπλ από θνληά. Μνηξάδνληαη γεληθόηεξα νη απόςεηο ηνπο θαζώο ππάξρεη ην 

17% πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε. Δλδεηθηηθά έλα ζρόιην από καζεηή πνπ επηβεβαηώλεη ηελ 

αλεζπρία κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ζηελ ηάμε κηα αλεζπρία κεγαιύηεξε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄, από 

απξόζεθηνπο ζπκκαζεηέο. ΄΄ Όηι απνηηικό και να αναθέποςμε, ηο εξ αποζηάζευρ μάθημα δεν 

παύει να είναι η καλύηεπη λύζη, διόηι μποπούμε να διαπιζηώζοςμε όηι ζηα μαθήμαηα από κονηά η 

σπήζη ηηρ μάζκαρ μπαίνει ζε 2ο πόλο και δεν ηηπούνηαι ηα ζυζηά μέηπα μεηαξύ ηυν μαθηηών΄΄.  

Βέβαηα ε δηαθνξνπνίεζε αλά ηάμε είλαη αλακελόκελε θαζώο νη καζεηέο ηεο Γ΄ πξνηηκνύλ ηελ 

από απόζηαζε γηα ιόγνπο παλδεκίαο  ή θαη αθνζίσζεο κόλν ζηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα 

καζήκαηα. Βέβαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο θεηηλήο  Β΄ ππάξρεη ην ελδερόκελν αλ δελ 

πξαγκαηνπνηεζνύλ  πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θέηνο λα θηάζνπλ   ζηηο παλειιαδηθέο ηελ επόκελε 

ρξνληά ρσξίο λα έρνπλ εμεηαζηεί πνηέ ζε πξναγσγηθέο. Σόηε κάιινλ  ζα είλαη αξγά αλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ ιεθζεί ππόςε ζήκεξα σο έλα θαηεπείγνλ θαη ζνβαξό αμηνινγηθό αιιά θαη  

παηδαγσγηθό πξόβιεκα.  

 



 

Γηα ην επόκελν έηνο αθόκα θαη κε παλδεκία ην 47,7% ζα ήζειε καζήκαηα από θνληά θαη κόλν ην 

36% εμ απνζηάζεσο. Σα πνζνζηά επηβεβαηώλνπλ από ηε κηα ηελ θόπσζε ησλ καζεηώλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο θαη από ηελ άιιε κηα εμνηθείσζε ζηε δηα δώζεο ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ελ θαηξώ 

παλδεκίαο, αλ θαη θαηαινγίδνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο όηη  δελ θνξνύλ ηελ κάζθα. 

 

 

Παξακέλεη ζηαζεξό ην ήκηζπ ησλ καζεηώλ, 51,6%, λα επηζπκεί ζε θάζε πεξίπησζε παλδεκίαο ηα 

καζήκαηα λα γίλνληαη από θνληά. Πξόθεηηαη γηα  έλα πνζνζηό ζηαζεξό πνπ επηβεβαηώλεη εθηόο 

ησλ άιισλ ηελ αμηνπηζηία ηεο κειέηεο θαη ηε  ζνβαξόηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά πξνζέγγηζαλ 

όιε απηή ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Πνιύ ζπρλά ην ζρνιείν  από ηε καηηά ηνπ καζεηή θαη ηεο 

καζήηξηαο είλαη ην αιεζηλό ζρνιείν αθόκα θαη αλ εθ πεξηηξνπήο γίλεηαη άιινηε άπιν  από 

ζπκβαηηθό. Από ηα πνζνζηά πξνθύπηεη αλάγθε αιιαγήο κείγκαηνο ηεο ζύγρξνλεο κε ηελ 

αζύγρξνλε κεζνδνινγία. Η παξάκεηξνο απηή πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ην ΙΔΠ θαη ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ αλ ζέιεη κεηαβάζεηο εθ πεξηηξνπήο ζε λέα εθπαηδεπηηθά θαη 



εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε απνηειεζκαηηθόηεηα.  Αλ δελ κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ 

απξόζθνπηα ζηε βάζε ηνπ ην ζρνιείν λα επηηξαπεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα δηακνξθώλεη 

απηόλνκα ην δηθό ηεο κείγκα αλά δηδαθηηθή ώξα  κε πιηθό πνπ ζα δηαζέηεη ην ΙΔΠ θαη ηα ΠΔΚΔ 

αλά δηδαθηηθή ελόηεηα βάζεη ηεο ύιεο ζρεδηαζκέλα θαη ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Πνιύ ζπρλά ν εθπαηδεπηηθόο είηε δεκηνύξγεζε ΄΄ρεηξνπνίεηα΄΄  είηε 

αλαδήηεζε θαη εμόξπμε από ην δηαδίθηπν θαιέο πξαθηηθέο θαη πιηθό ην νπνίν ελζσκάησζε ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή αιιά απηό δελ είλαη κηα νξζή θαη εληαία πξνζέγγηζε, ελώ ζπρλά 

ηζνξξνπεί ζηα όξηα πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ.    

Σν γξακκηθό, ζπγθεληξσηηθό,   θνξληηθνύ ηύπνπ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

δαζθαινθεληξηθή επνπηεία δείρλεη λα εηζρσξεί  θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο νξγάλσζε  θαη 

δηνίθεζε  όρη κόλν ηνπ ζρνιείνπ σο δνκήο αιιά θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο ώξαο καζήκαηνο εμ΄ 

απνζηάζεσο. Απηή είλαη ε πιένλ αλεζπρεηηθή παξάκεηξνο εηζδνρήο θαη επηβίσζεο 

πεπαιαησκέλσλ πξαθηηθώλ ηεο βηνκεραληθήο πεξηόδνπ θαη ησλ αξρεηύπσλ ηεο ζε λέα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο. Η δηνίθεζε ζρνιηθήο ειεθηξνληθήο 

ηάμεο απαηηεί άιιεο παηδαγσγηθέο θαη νξγαλνδηνηθεηηθέο δεμηόηεηεο επνπηείαο θαη ζπληνληζκνύ.   

Ο θαζεγεηήο ζηελ εμ απνζηάζεσο δελ είλαη ίδηνο ζε ξόιν κε ηελ από θνληά, σζηόζν ιόγσ 

έιιεηςεο επηκόξθσζεο αλαγθαζηηθά κεηαθέξεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ δηα δώζεο καζήκαηνο κε 

κεησπηθέο δηδαζθαιίεο ζην από απόζηαζε κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ηελ θόπσζή ηνπ,  λα 

κεηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαη λα πξνβιεκαηίδεηαη γηα  ην ξόιν πνπ έρεη  κπξνζηά ζε 

έλα λέν θαη πξσηόγλσξν πεδίν επηθνηλσλίαο.    Οη καζεηέο εληόπηζαλ θαη θαηέγξαςαλ όηη νη 

δηδάζθνληεο πξόζζεζαλ ηερλνινγίεο ζηε δηδαθηηθή ηνπο ώξα ζε ζύγθξηζε κε ηηο από θνληά.  

ηελ ηάμε δελ ρξεζηκνπνηνύλ εύθνια πξνβνιέα. ηα ζεηηθά ζρόιηα γηα ηελ από απόζηαζε 

θαηαζέηνπλ αληίζηνηρεο απόςεηο όπσο : ΄΄ οι καθηγηηερ Έσοςν ηη δςναηόηηηα να μαρ δείξοςν 

πεπιζζόηεπα ππάγμαηα ζηον ςπολογιζηή΄΄. ΄΄Οςζιαζηικά μαρ βοήθηζε, όσι μόνο εμάρ ηοςρ μαθηηέρ 

αλλά και ηοςρ καθηγηηέρ, να δούμε ηον ηομέα ηηρ ηεσνολογίαρ και από ηη θεηική μεπια. Ήηαν πολύ 

δςζκολο να πποζαπμοζηούμε όλοι μαρ, ομυρ αθόηος έγινε απσίζαμε να σπηζιμοποιούμε ηην 

ηεσνολογία πολύ πεπιζζόηεπο και ζςνειδηηοποιήζαμε όηι μαρ διεςκολύνει ζε μεγάλο βαθμο΄΄. 

 

 

 



   

Αλ θαη από ηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ πξνθύπηεη κηα γεληθόηεξε επηθύιαμε γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

έλα απξόζκελα ζεκαληηθό πνζνζηό ζέιεη λα ηελ θεθαιαηνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαζεκεξηλόηεηα θαη ζην κέιινλ ηνπ 2νπ Λπθείνπ. Αληηιακβάλνληαη από ηώξα ηε ξαγδαία 

αιιαγή πνπ θέξλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη βιέπνπλ όηη θαζώο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ ζρνιηθή 

ςεθηαθή δσή ζα πξνζαξκνζηνύλ  απνηειεζκαηηθόηεξα ηόζν ζηελ  παλεπηζηεκηαθή 

θαζεκεξηλόηεηα όζν θαη ζηελ  αγνξά εξγαζίαο πνπ ζα δίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξν επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο από απόζηαζε. Έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο ζα ήζειε ζην κέιινλ ην ζρνιείν 

λα παξέρεη κηα εκέξα ηελ εβδνκάδα καζήκαηα εμ απνζηάζεσο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πξνεγνύκελε εξώηεζε κε έλα άιιν κείγκα ζύγρξνλεο κε αζύγρξνλε κεζνδνινγία. ε απηή ηε 

κεζνδνινγία νη  Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ζε επηηειηθό επίπεδν  θαη ηδηαίηεξα ην ΙΔΠ ζα πξέπεη λα 

ελζθήςνπλ θαη λα δώζνπλ ςεθηνπνηεκέλν  ΄΄πεξηερόκελν - πιηθό ΄΄  ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ ώξα από ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.   Η 

παξνρή θαη κόλν  ηνπ πεξηβάιινληνο WEBEX  δελ ζεκαίλεη όηη είλαη όια έηνηκα γηα 

ηειεθπαίδεπζε, απελαληίαο είλαη όια άδεηα θαη αλαγθάδεηαη  κόλνο ηνπ ν εθπαηδεπηηθόο όρη κόλν 

λα ηα  εκπινπηίζεη αιιά θαη λα ηα ηξέρεη θαζώο ε ύιε είλαη πάληα α-ηειείσηε.  

Αλ ηώξα δνύκε θαη ην επηπιένλ 14,7% ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ηόηε νη 

κηζνί καζεηέο ζα έβιεπαλ ζεηηθά ην ελδερόκελν ην ζρνιείν θαη κάιηζηα ην 2ν Λύθεην λα παξέρεη  

κηα εκέξα ηελ εβδνκάδα καζήκαηα από απόζηαζε. Η ειηθία ησλ καζεηώλ ζην Λύθεην επηηξέπεη 

ηελ απηόλνκε  παξακνλή ζην ζπίηη σζηόζν ζηα ζρόιηα ηνπο απνηππώλνπλ  ηα θελά  

απηνπεηζαξρίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε  νξζή δηαρείξηζε ηνπ πξσηλνύ ρξόλνπ αιιά θαη ηνπ 

αηζζήκαηνο ζύγρπζεο  από ηε κε δηαθξηηή ππόζηαζε ηνπ κάρηκνπ κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν.  Η 

απηνδηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα λέα δεμηόηεηα θαη έλα λέν θελό 

εληόο ηνπ νίθνπ θαζώο απνπζηάδεη ε θαζνιηθή επνπηεία ηνπ δηδάζθνληνο πξνο ηνλ αλήιηθν 

καζεηή. Οη πάληνηε παξνύζεο ηξηβέο θαη α-ηαμίεο κεηαθέξζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό από ηε 



ζρνιηθή ηάμε   ζηελ  ΄΄ηάμε΄΄  ηνπ νίθνπ κε επόπηε ην γνλέα.    Οη  εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθέο 

ή επηκνξθσηηθέο επηινγέο απεπζύλνληαη θπξίσο ζε ελειίθνπο. Δπηηπγράλνπλ πεξηζζόηεξν ηα 

άηνκα, πνπ δηαθξίλνληαη από ηελ  απηνπεηζαξρία ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ρξόλνπ θαη 

δηαηηζέκελσλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ.   

 

Δδώ απνηππώλεηαη ε αξλεηηθή εηθόλα  πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ, νθηώ 

ζηνπο δέθα δελ ζέινπλ λα εθαξκνζηεί πνηέ θαη νη ππόινηπνη λα εθαξκνζηεί ππό πξνϋπνζέζεηο 

ρξνληθέο.  Πξηλ ηελ έξεπλα θαη από ζπδεηήζεηο κε καζεηέο αθνπγόηαλ ε επηινγή λα εθαξκνζηεί 

από ηελ επόκελε ρξνληά αθόκα θαη κε παλδεκία αιιά όρη θέηνο ιόγσ αλαζθάιεηαο κε ηελ εθ 

πεξηηξνπήο ιεηηνπξγία. Η άπνςε ηεο πξνζσξηλήο αλαβνιήο έιαβε κόιηο 6,8% δειαδή κόιηο  21 

καζεηέο από ηνπο 308. 

 

  

Η θόπσζε ζηα εμ απνζηάζεσο είλαη  γηα ηα κηζά θαη ιίγν παξαπάλσ  πεξηζζόηεξε, κε επίθεληξν 

ηελ θόπσζε ζηα κάηηα αιιά θαη ζηε κέζε. ΄΄ Σα κάηηα καο ηα κάηηα καο 8- 10 ώξεο ΄΄. Πέξα 

όκσο από ηε ζσκαηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ζηα αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

ππήξραλ θαη ηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο πξνβιήκαηα πνπ επεξέαζαλ θαη ηε  ζσκαηηθή. Σα 



θαζίζκαηα ζην ζρνιείν παξά ηε ιηηόηεηα ηνπο είλαη ζηηβαξά θαη εξγνλνκηθά θαη 

δηακεζνιαβνύληνο ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο δελ θνπξάδνληαη ζηνλ ίδην βαζκό κε ηα εμ 

απνζηάζεσο.  Σα θιηκαθνζηάζηα ηνπ ζρνιείνπ ιόγσ επηπέδσλ κάιινλ ιεηηνπξγνύλ ηειηθά 

επεξγεηηθά ζηελ πγεία ησλ καζεηώλ θαηά ηελ ώξα ησλ δηαιεηκκάησλ παξάκεηξν πνπ δελ είρακε 

ζε εθηίκεζε πξηλ.   ηα εμ απνζηάζεσο νη καζεηέο παξέκελαλ ζηάζηκνη θαη έγθιεηζηνη κε  

απνηέιεζκα λα εμαληινύληαη νη δπλάκεηο ηνπο λσξίηεξα. Παξά ηαύηα νη ππόινηπνη καζεηέο  είηε 

δελ λνηώζνπλ  δηαθνξά είηε θνπξάδνληαη   πεξηζζόηεξν ζηα δηα δώζεο. Πξνθαλώο ζα έθαλαλ 

εξγνλνκηθέο επηινγέο θαη ζα πξόζεραλ ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηξαπέδη δηαβάζκαηνο  παξά 

ζην θξεβάηη.   

 

 

 

Βιέπνπκε όηη έλα πνζνζηό ηνπ 68,8 % αηζζάλεηαη λα απνδίδεη πεξηζζόηεξν ζηα καζήκαηα από 

θνληά αιιά πάληα ππάξρεη έλα πνζνζηό γύξσ ζην 20% πνπ όπσο θαη λα είλαη ηα πξάγκαηα 

λνηώζεη εμίζνπ απνηειεζκαηηθό. Δλδερόκελα ζην κέιινλ λα είλαη απηνί πνπ ζα ηειε-εξγάδνληαη 

από επηινγή.  

 

 



 

Παξακέλεη γηα ηνπο κηζνύο καζεηέο ε πξνηίκεζε ησλ δηα δώζεο ζρνιηθώλ ενξηώλ όρη κόλν γηα 

ην εόξηην γεγνλόο αιιά θαη γηα ηε δεζηαζηά ηεο παξέαο κε ηηο  θνηλσληθνςπρνινγηθέο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο.  ηα εμ απνζηάζεσο  καζήκαηα θαη  εθδειώζεηο έλα πνζνζηό καζεηώλ απνηππώλεη 

ζεηηθά ζρόιηα ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη δίλνπλ απεξίζπαζηα ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

παξνπζηαδόκελν ζέκα ρσξίο ηηο ζπλήζεηο παξεκβνιέο ησλ ζπρλά ελνριεηηθώλ ζπκκαζεηώλ πνπ 

ελίνηε δε ζηακαηνύλ θαη θνπξάδνπλ. Αλαθέξνπλ όηη   μεθηλνύλ  ζηελ ώξα ηνπο ελώ ζηα δηα 

δώζεο ζέιεη  δηαπξαγκάηεπζε γηα ην πόηε ζηακαηά ην δηάιεηκκα θαη ε βαβνύξα.   Ωζηόζν θαη 

εδώ ελίνηε είλαη παξόληεο νη αδηάθνξνη ή νη ελνριεηηθνί  πνπ πξνζπαζνύλ λα εηζρσξήζνπλ 

ηερλεέλησο. Βέβαηα ράλνπλ ηελ ΄΄επίγεπζε΄΄ ηνπ   πεξίγπξνπ θαη ηεο ζηηγκηαίαο απνδνρήο, αλ θαη 

΄΄ππνγείσο΄΄  είλαη ηαπηόρξνλα ζε  δηθή ηνπο παξάιιειε δηθηύσζε κέζα από άιιν ΄΄παξάζπξν΄΄. 

ην κάζεκα ή ζηηο εθδειώζεηο  βέβαηα θαηαγξάθνληαη σο παξόληεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. ΄΄Οι 

πεπιζζόηεποι μαθηηέρ απλά μπαίνοςν και δεν παπακολοςθοςν ηο μάθημα΄΄. Η πξαθηηθή απηή 

θέξλεη ζε δύζθνιε ζέζε ηνπο ζπλεπείο καζεηέο όηαλ έρνπλ πξόβιεκα ηερληθήο θύζεσο αιιά θαη 

ηνλ δηδάζθνληα. ΄΄ Καηαλαβαινυ οηι δεν ςπαπσει εμπιζηοζςνη απο ηοςρ καθηγηηερ ππορ ηοςρ 

μαθηηερ, ομυρ οι ππυηοι δεν ππεπει να ειναι ηοζο κασςποπηοι οηαν ηοςρ αναθεποςμε οηι εσοςμε 

ηεσνικα πποβλημαηα. Λιγη καηανοηζη δεν βλαπηει...΄΄ 

 



Μνηξάδνληαη θαη εδώ νη επηινγέο αθόκα θαη γηα ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο γξακκαηεηαθήο θύζεσο 

κόιηο 1% είλαη ε δηαθνξά ησλ δηα δώζεο από ηηο από απόζηαζε, ελώ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

καζεηέο δελ έρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε.  ην κέιινλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ έγραξησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ ζρνιείνπ ζα παξέρεηαη από απόζηαζε θαζώο νη γνλείο απζεληηθνπνηνύληαη  δηα ηνπ  taxisnet 

ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ζρνιείνπ θαη  ππνγξάθνληαη πιένλ ςεθηαθά από ην δηεπζπληή 

όια ηα δεηνύκελα από απόζηαζε έγγξαθα. 

 

 

 

 

Με ηε ζθέςε όηη έλα κέξνο ησλ καζεηώλ δελ ζα δηαζέηεη κέζα γηα πξόζβαζε ζηα καζήκαηα   

ιεηηνύξγεζε επηηξνπή γηα ην δαλεηζκό ζπζθεπώλ από ην απνζεκαηηθό ηνπ ζρνιείνπ. Σν 61, 6 % 

δείρλεη λα είλαη επαξθώο πιεξνθνξεκέλν γηα ην πιαίζην δαλεηζκνύ θαη ηε δηαδηθαζία ΄΄δεηάο θαη 

παξαιακβάλεηο΄΄.  Βέβαηα παξά ηηο νριήζεηο, ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ 



πξνέδξσλ παξακέλεη ζηα αδήηεηα ζεκαληηθόο αξηζκόο ζπζθεπώλ αιιά παξά ηαύηα  γηα έλα 23% 

ππεξηζρύεη ε θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε γηα ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ζηε   δηαρείξηζε πόξσλ από 

δεκόζηνπο θνξείο.  

 

 

 

Η πξνζπάζεηα ησλ ζπκκαζεηώλ γηα βίαηε πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ απαηηήζεσλ  

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βιέπνπκε όηη αμηνινγείηαη έσο πάξα πνιύ ζεηηθά.  Έλα κέξνο 

ησλ καζεηώλ πξνζαξκόζηεθε ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη πξνκεζεύηεθε ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκό. Οη  θνηλόηεηεο κάζεζεο κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ ήηαλ ε ζπλήζεο επηινγή ελώ ε 

δηθηύσζε αιιειν-ελεκέξσζεο δηεύζπλζεο, θαζεγεηή ηκήκαηνο, πξνέδξνπ ηκήκαηνο 

ιεηηνύξγεζε απνηειεζκαηηθά ζε πεξηβάιινλ εκπηζηνζύλεο. Οη πξόεδξνη ησλ καζεηηθώλ 

θνηλνηήησλ δηαηεξνύλ έλα άηππν θαη απηόλνκν δίθηπν ηεο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο ελεκέξσζεο 

κε νκαδηθή ζειίδα ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζε αλά ηκήκα.  



   

Σν ίδην ηθαλνπνηεηηθή θαη ε απνηύπσζε ηεο βίαηεο πξνζαξκνγήο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ζηνλ ςεθηαθό θόζκν νπζηαζηηθά κεηάβαζεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληώλ ζε θαζεζηώο ζνθ θαη δένπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη θαη ελ κέζσ παλδεκίαο  λα 

παξέρεη απξόζθνπηα ηηο ππεξεζίεο πξνο όινπο. Η θαηάζεζε μερσξηζηνύ ππεξεζηαθνύ δήινπ ησλ 

θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη άιισλ εηδηθνηήησλ θξάηεζε ην δεκόζην ζρνιείν ζε δηαξθή 

εηνηκόηεηα γεγνλόο πνπ  αμηνιόγεζαλ ζεηηθά νη καζεηέο.   

 

Δπεηδή νη καζεηέο είλαη ζπρλά απζηεξνί θξηηέο δείρλνπλ θαη εδώ ηελ ίδηα απνηύπσζε, δειαδή ε  

πιεηνλόηεηα ησλ θαζεγεηώλ πξνζαξκόζηεθε ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό,  πξνκεζεύηεθε ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη κε ηα ζρεηηθά εξγαιεία θαη βνεζήκαηα πξνεηνίκαζε ΄΄ ρεηξνπνίεηα΄΄  

ηηο θαζεκεξηλέο εηζεγήζεηο. Πξόθεηηαη θαη εδώ γηα κηα βίαηε κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο 



πιεξνθνξίαο ζε θιίκα ζνθ θαη δένπο ελ κέζσ παλδεκίαο.  Οη  θνηλόηεηεο κάζεζεο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ  ιεηηνύξγεζαλ   απνηειεζκαηηθά θαη ζε πεξηβάιινλ εκπηζηνζύλεο θαη 

αιιεινϋπνζηήξημεο παξά ηελ   απνπζία εμεηδηθεπκέλεο  επηκόξθσζεο θαη ην ζρεηηθό αίηεκα ησλ 

δηδαζθόλησλ. ηαδηαθά πηνζεηήζεθαλ απιά εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο ησλ 

ζπζθεπώλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ θξάηεζαλ ηελ θνηλόηεηα ζε ζπλερή επηθνηλσλία αιιά 

θαη ηνπο δηδάζθνληεο κε ηνπο καζεηέο,  

 

 

Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα από ηελ ειιηπή παξνρή ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ από ηνπο παξόρνπο ζε 

πνζνζηό 55,2 % ελώ δελ έιεηςαλ θαη ηα πξνβιήκαηα από ην ζρνιείν θαζώο  ζηελ αξρή ε 

πιαηθόξκα WEBEX δελ ππνζηήξηδε ην θόξην ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη ζηελ αζύγρξνλε θαζώο ν 

δηαηηζέκελνο ςεθηαθόο ρώξνο ππεξθνξηώζεθε κε δεδνκέλα.  

πλερίδεη  γηα ην 8.4% ησλ καζεηώλ λα απνηειεί πξόβιεκα ε  ίδηα ε ζπζθεπή πνπ δηαζέηνπλ 

σζηόζν κε ηελ έξεπλα απνηππώζεθε όηη έλαο αξηζκόο 26 καζεηώλ από ηνπο 308 ζα πξέπεη λα 

εληνπηζηεί θαη λα δαλεηζηεί ζπζθεπέο από ην απνζεκαηηθό ηνπ ζρνιείνπ.  

   

πκπεξαζκαηηθά αλ θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ επηβεβαίσζε όηη ε από θνληά επηθνηλσλία 

ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο καζεηηθήο δσήο ζηελ νπνία θπξηαξρνύλ νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο είλαη αλαληηθαηάζηαηε σζηόζν έλα ιηγόηεξν αιιά εμ ίζνπ ζεκαληηθό πνζνζηό 

αλαγλώξηζε ηηο σθέιεηεο πνπ κπνξνύλ  λα πξνθύςνπλ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα.  Ωθέιεηεο ηόζν   

ζε  καζεηέο όζν θαη ζηνπο  δηδάζθνληεο αιιά θαη ζηε δηνίθεζε από ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη εξγαζία ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο όπσο ηεο παλδεκίαο κεηά από έλα πιήξε εηήζην 

θύθιν ελαιιαγώλ κεηθηήο ιεηηνπξγίαο. Η επηβεβαίσζε από ην έλα ηξίην ησλ καζεηώλ όηη ζα 

κπνξνύζε ην ζρνιείν ζην κέιινλ λα παξέρεη αθόκα θαη κηα εκέξα  ηεο εβδνκάδαο εθπαίδεπζε 

από απόζηαζε  δείρλεη ην βαζκό  εηνηκόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εμνηθείσζε πιένλ ησλ λέσλ 



κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ππό όξνπο απνδνρή θαη ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

αιιά όρη ηε γελίθεπζή ηεο  ζηε ζρνιηθή δσή. ΄΄ ζηην πποκειμένη θάζη η ηηλεκπαιδεςζη ήηαν 

αναγκαιόηηηα, αλλά για κανένα λόγο δεν ππέπει να μονιμοποιηθεί΄΄.  

 

 

Τπεύζπλνο έξεπλαο:  Μαλνύζνο  Ν, Μαξαγθάθεο, Γηδάθησξ ρνιήο Δπηζηεκώλ ηεο Γηνίθεζεο, 

κε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηνλ Δθπαηδεπηηθό ρεδηαζκό θαη ηα  Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη 

Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Καζεγεηήο Οηθνλνκίαο ΠΔ 80,  
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