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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στο βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από την 

εκπαιδευτική  διαδικασία.  Μας  ενδιαφέρει  η  γνώμη  των  παιδιών  για  το  σχολείο  και 
ειδικότερα  το  Γενικό  Λύκειο  και  οι  παράμετροι  που  συνθέτουν  ένα  ελκυστικό  σχολείο 
σύμφωνα  με  τις  απόψεις  τους.  Στο  ερευνητικό  μέρος  της  εργασίας  γίνεται  στατιστική 
ανάλυση 200 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές τεσσάρων Γενικών Λυκείων 
της  Περιφερειακής  ενότητας  Λάρισας,  καθώς  και  η  αναψηλάφηση  των  απόψεων  των 
μαθητών μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, ανά ομάδες συζήτησης των τριών ατόμων, 
από κάθε Λύκειο. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δεν 
είναι ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται στο Γενικό Λύκειο. Η 
ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται με την επίδοση και την αρέσκεια ως προς συγκεκριμένα 
μαθήματα. Οι μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ οι 
μαθητές  με  χαμηλές  επιδόσεις  διαπιστώνεται  ότι  δεν  ικανοποιούνται  αρκετά  από  την 
εκπαιδευτική διαδικασία και τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς.  
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Επιστημονικό Υπόβαθρο  
Σύμφωνα  με  τις  δύο  κυριαρχούσες  απόψεις  για  το  θεσμό  του  σχολείου,  το  σχολείο 

οφείλει να παρέχει γνώσεις και να αναπτύσσει  τις  ικανότητες και δεξιότητες  του μαθητή, 
προκειμένου να μπορέσει ο μαθητής και αυριανός πολίτης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
των διαφόρων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενώ σύμφωνα με την δεύτερη 
άποψη το σχολείο οφείλει πρωτίστως να  ικανοποιεί  τις ανάγκες,  τα ενδιαφέροντα και  τις 
ιδιαιτερότητες  του  μαθητή  και  έτσι  να  συμβάλλει  στην  κατά  το  δυνατόν  ολόπλευρη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του (Κωνσταντίνου, 2015). 

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το σχολείο να φέρει εις πέρας την αποστολή του 
είναι οι μαθητές να αντλούν ικανοποίηση από τη σχολική εμπειρία και να συμμετέχουν στην 
αλληλεπίδραση που επιτάσσει το ενδοσχολικό κλίμα. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει ακόμα 
κι  αν απαιτούνται  κάποιες αλλαγές που θα βελτιώσουν  τη  λειτουργία  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος  και  την  ποιότητα  του  διδακτικού  έργου.  Οι  αλλαγές  αυτές  είναι  δυνατόν  να 
απορρέουν από την άποψη που έχουν οι μαθητές για τη σχολική πράξη και από τον τρόπο 
που προσεγγίζουν οι ίδιοι τη σχολική πραγματικότητα (Hoy, 2001, Kehoe, 2015). 

Σκοπός της έρευνας ‐ ερευνητικά ερωτήματα 
Η παρούσα έρευνα αφορά την διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών της 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  από  την  παρεχόμενη  εκπαιδευτική  διαδικασία  στο  Γενικό 
Λύκειο και πιθανές αλλαγές που μπορούν να συντελεστούν σε αυτό, ώστε να καταστεί πιο 
ελκυστικό. 

Έτσι, θα γίνει προσπάθεια να τονιστεί η σημασία της συμμετοχής των μαθητών σε ένα 
εκπαιδευτικό σχήμα που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Για όλα 
αυτά θα διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από την υφιστάμενη κατάσταση 
και τις παροχές στο Γενικό Λύκειο. 

Ειδικότερα το βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης είναι: « Ποιό είναι το 
επίπεδο ικανοποίησης των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία στο Γενικό Λύκειο;» 
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Μεθοδολογική προσέγγιση και πληθυσμός της μελέτης 
Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να συλλεχθούν  και διερευνηθούν οι 

απόψεις των μαθητών σχετικά με πτυχές της σχολικής ζωής, με απώτερο στόχο τις προτάσεις 
τους  για  αλλαγές  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  του  Γενικού  Λυκείου.  Η  έρευνά  μας 
πραγματοποιήθηκε  με  μεικτή  μέθοδο,  ποσοτική  και  ποιοτική.  Η  ποσοτική  έρευνα 
πραγματοποιήθηκε  με  ερωτηματολόγιο  σε  4  Γενικά  Λύκεια  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Λάρισας που επιλέχθηκαν τυχαία, ώστε να καλυφθεί πλήρως ο παράγοντας της μεροληψίας 
που θα είχαν κάποιες κοντινές περιοχές. Το τελικό δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε στους 
200 συμμετέχοντες μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου. Δεν αναφέρονται ποια 
ακριβώς Λύκεια ήταν,  για  τη διαφύλαξη  της ανωνυμίας για  την οποία και δεσμευτήκαμε. 
Επίσης,  στα  σχολεία  αυτά  υπάγονται  κυρίως  Έλληνες  μαθητές  και  ελάχιστοι  μετανάστες 
χωρίς  να  επηρεάζονται  από  το  φαινόμενο  των  προσφυγικών  ροών.  Η  δειγματοληψία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ  των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2019. Η συνέντευξη δε, 
πραγματοποιήθηκε με έξι ομάδες, αποτελούμενες από τρεις μαθητές η κάθε μια, των ιδίων 
Λυκείων που επιδόθηκαν και τα ερωτηματολόγια.  

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μεθοδολογικά προσεγγίστηκε:  
α) Ποσοτικά με ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο: 
Στην  παρούσα  έρευνα  επιλέξαμε  το  ερωτηματολόγιο  με  κλειστού  τύπου  και  ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις, ως μέσο για τη συγκέντρωση των δεδομένων, λόγω του περιορισμένου 
χρόνου διεξαγωγής της έρευνας και της αναγκαιότητας εφαρμογής της σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο δείγμα. Επειδή οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι δυνατόν να συμπληρωθούν 
και  να  κωδικοποιηθούν  εύκολα,  καθώς  ο  συμμετέχων  πρέπει  να  επιλέξει  από  μια  σειρά 
καθορισμένων απαντήσεων, ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο «εργαλείο» συλλογής 
δεδομένων, που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και είναι σχετικά 
εύκολο στην ανάλυση (Wilson & McLean, 1994, όπ. 72 αναφ. στο Cohen et al., 2008).        

Η  διαδικασία  της  δειγματοληψίας  έγινε  με  τη  μέθοδο  της  βολικής–συμπτωματικής 
δειγματοληψίας (Cohen et al., 2008). Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται ένα είδος 
εθελοντικού  δείγματος,  καθώς  συμμετέχουν  σε  αυτό  όσοι  είναι  άμεσα  προσβάσιμοι  και 
δεκτικοί στο να συμμετάσχουν. Ζητήθηκε μέσω των Διευθυντών Λυκείων, η εθελοντική και 
ανώνυμη  συμμετοχή  των  μαθητών.  Επίσης  αιτήθηκε  και  δόθηκε  εγγράφως  και  η 
συγκατάθεση συμμετοχής από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Διευθυντή 
του σχολείου τους.  

Η  μελέτη  έλαβε  χώρα  σε  δυο  φάσεις  με  τη  συμπλήρωση  έντυπου  ανώνυμου 
ερωτηματολογίου,  το  οποίο  επιδόθηκε  για  συμπλήρωση  σε  μαθητές  σε  σχολεία  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας.  Πιο  αναλυτικά,  έγινε  μια  πιλοτική  επίδοση 
ερωτηματολογίων,  πριν  πραγματοποιηθεί  το  βασικό  κομμάτι  της  έρευνας.  Συνήθως,  η 
πιλοτική επίδοση προϋπάρχει για να ελέγξει το εργαλείο της μελέτης καθώς επίσης και να 
βοηθήσει  στον  εντοπισμό  και  τη  διόρθωση  πιθανών ασαφειών  και  λαθών.  Η φάση αυτή 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Χορηγήθηκαν πιλοτικά τα ερωτηματολόγια σε 
ένα  δείγμα  δέκα  ατόμων  και  έγινε  έλεγχος  ως  προς  την  εγκυρότητα  του  περιεχομένου 
σχετικά με τη σαφήνεια και τη κατανόηση του από τους ερωτηθέντες. Κατόπιν, ακολούθησαν 
διορθώσεις, σε σημεία που χρειάστηκε να δοθούν διευκρινίσεις στους συμμετέχοντες. Στη 
δεύτερη  και  τελευταία φάση,  η  οποία  διήρκησε  2  μήνες  (Νοέμβριος  –  Δεκέμβριος  2019) 
πραγματοποιήθηκε  η  συλλογή  των  δεδομένων,  η  οποία  έγινε  μέσω  των  Διευθυντών  των 
σχολικών  μονάδων  από  την  ερευνήτρια.  Στο  ερωτηματολόγιο  υπήρχε  ενσωματωμένη 
συνοδευτική επιστολή που εξηγούσε τον σκοπό της έρευνας, τη διασφάλιση της ανωνυμίας 
και της εμπιστευτικότητας. 

β) Ποιοτικά με τη μέθοδο της συνέντευξης: 
Εκτός από  τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές,  ένα μέρος  της  έρευνας, 

στηρίχτηκε και στις συνεντεύξεις, με ομάδες μαθητών από κάθε Λύκειο για περισσότερες 
διευκρινίσεις.. Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
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σε τι διάθεση ήταν οι μαθητές όταν τα συμπλήρωσαν, σε πόσο χρόνο τα απάντησαν και με τι 
βοήθεια.  Υπάρχει  λοιπόν  περίπτωση  λόγω  της  ανωνυμίας  να  μας  διαφύγουν  στοιχεία  τα 
οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. 
Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν και η μέθοδος των συνεντεύξεων, επειδή σύμφωνα με τους Cohen 
and  Manion  η  συνέντευξη  χρησιμοποιείται  σε  συνδυασμό  με  άλλες  μεθόδους  για  τη 
διεξαγωγή  μιας  έρευνας  (Cohen  and  Manion  1997).  Για  τη  συγκεκριμένη  έρευνα 
αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μέθοδος των προσωπικών ημιδομημένων συνεντεύξεων. 
Μέσω των συνεντεύξεων θα διερευνηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές που θα μπορούσαν να 
συντελεστούν,  απαντώντας  στο    ερευνητικό  ερώτημα,  αναφορικά  με  το  ποιές  είναι  οι 
κυριότερες αλλαγές που προτείνουν οι μαθητές ώστε το σχολείο να καταστεί πιο ελκυστικό 
για αυτούς. Πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συνεντεύξεις μαθητών (ομάδες συζήτησης), με 3 
άτομα ταυτόχρονα από τα ίδια Λύκεια που επιδόθηκαν τα ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα η 
ποιοτική  έρευνα  υλοποιήθηκε  με  συνέντευξη  έξι  ομάδων  των  τριών  ατόμων.  Οι  ομάδες 
συγκροτήθηκαν, δύο σε κάθε Λύκειο. Στο τέταρτο Λύκειο δεν υπήρξε επιθυμία μαθητών για 
συμμετοχή  στη  διαδικασία  της  συνέντευξης. Οι  συνεντεύξεις  έδωσαν  την  ευκαιρία  στους 
μαθητές  να  τοποθετηθούν  πιο  συγκεκριμένα  στους  παράγοντες  που  τους  προκαλούν 
απαρέσκεια  ή  ικανοποίηση  για  το  σχολικό περιβάλλον  και  στις  αλλαγές  που θα  είχαν  να 
προτείνουν για να καταστεί η σχολική ζωή τους ελκυστικότερη.  

Επειδή οι συνεντεύξεις γίνονται δια ζώσης και η ερευνήτρια έχει την εμπειρία, λόγω της 
θέσης  που  κατέχει  στην  εκπαίδευση,  ως  Διευθύντρια  Γενικού  Λυκείου  για  15  έτη,  να 
καταλάβει αν οι απαντήσεις των παιδιών είναι ειλικρινείς ή όχι, οι συνεντεύξεις αυτές μας 
δίνουν  ένα  πιο  ουσιαστικό  στίγμα  για  το  τι  πιστεύουν  οι  μαθητές  για  το  σχολείο  και 
ειδικότερα  για  το  Λύκειο.  Ο  τρόπος  διεξαγωγής  των  συνεντεύξεων  έδινε  στα  παιδιά  τη 
δυνατότητα να απαντήσουν όσο πιο ελεύθερα γινόταν. Για να γίνουν οι συνεντεύξεις ομαλά 
και  χωρίς  προβλήματα  και  για  να  μην  έχουν  υπόνοιες  οι  μαθητές,  η  ερευνήτρια  σε 
συνεννόηση με διευθυντές Λυκείων της Λάρισας προέβη σε αυτές, με τη διαβεβαίωση για 
διαφύλαξη  της  ανωνυμίας  των  μαθητών  και  του  σχολείου  τους.  Τα  παιδιά  είχαν  τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά, έχοντας και τη διαβεβαίωση του Διευθυντή τους, 
ότι  κανείς  δε  θα  γνώριζε  αν  συμμετέχουν  ή  όχι  στην  έρευνα.  Αυτό  που  τονίστηκε  στους 
μαθητές και πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, ήταν να βγάλουν στη συζήτηση 
αυτή τον πραγματικό τους εαυτό και να πουν πραγματικά τι πιστεύουν και τι νιώθουν για το 
σχολείο και για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. 

 Επιδιώχθηκε οι μαθητές να φοιτούν στην ίδια τάξη του λυκείου ώστε να μπορούμε να 
συγκρίνουμε πιο εύκολα τις απαντήσεις τους και να τις συσχετίσουμε όσο το δυνατόν πιο 
καλά. Οι ομάδες που επιλέχθηκαν είχαν να κάνουν και με τις τρεις τάξεις του Λυκείου.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ώρες μετά τη λήξη των μαθημάτων, σε αίθουσα 
που μας παραχωρήθηκε από το κάθε σχολείο. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν περίπου μία ώρα 
η  καθεμιά.  Οι  μαθητές  προσέρχονταν  όπως  προείπαμε  αυτοβούλως,  χωρίς  κανένα 
περιθώριο περιορισμού. Η επιλογή των τριάδων ήταν επίσης τυχαία, ώστε να έχουμε όσο το 
δυνατόν πιο αμερόληπτα αποτελέσματα. Με αυτά  τα δεδομένα, οι μαθητές  κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχολική τους εμπειρία έτσι όπως τη βιώνουν 
στην καθημερινή τους πραγματικότητα. 

Οι απαντήσεις που τέθηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες, καταγράφηκαν, ώστε να 
αποδοθεί με ακρίβεια ότι είχαν πει οι ερωτηθέντες. Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από 
την ανάλυση των συνεντεύξεων κατηγοριοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, 
έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η οπτική των μαθητών σε ζητήματα που αφορούν 
τη  λειτουργία  και  τις  ανάγκες  του  σχολείου.  Θεωρούμε  όμως  και  πιστεύουμε  ότι  οι 
απαντήσεις  τους  ήταν  και  ειλικρινείς  και  στοχευμένες,  καθώς  επίσης  ότι  πέτυχε  η 
προσπάθεια  προσέγγισης  τους  και  τους  δόθηκε  ένα  βήμα  ώστε  να  προκύψουν 
συμπεράσματα για την έρευνα μας. 
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Ικανοποίηση των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο 
Η  ικανοποίηση  των  μαθητών  ως  προς  το  σύνολο  των  συναισθηματικών  και  νοητικών 

αναγκών  και  ενδιαφερόντων  του  μαθητών/τριών  αποτελεί  ζητούμενο  στη  σχολική 
εκπαίδευση.  Η  ικανοποίηση  δηλώνει  μία  πολύπλοκη  συγκέντρωση  γνωσιακών, 
συναισθηματικών και συμπεριφοριστικών τάσεων (Aldemir & Gülcan, 2004).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Harvey, 2001; Donald & Denison, 1996; Morrison, 1999; 
Marsh, 1991), η πλήρης έρευνα ικανοποίησης μαθητών καλύπτει τέσσερις περιοχές:  

1)  το  σχολείο  που  πηγαίνουν  οι  μαθητές  και  τη  φιλοσοφία  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος,  

2) τους συμμαθητές του τμήματος που ανήκουν οι μαθητές,  
3) το εκπαιδευτικό προσωπικό  
4) τις προσδοκίες των μαθητών από την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως προς 

τα μαθήματα που παρακολουθούν,  το πρόγραμμα σπουδών,  τις  διδακτικές  μεθόδους,  το 
διδακτικό υλικό και τα σχολικά εγχειρίδια, τις υλικοτεχνικές υποδομές . 

Το  σχολικό  κλίμα  που  επικρατεί  σε  ένα  σχολείο,  προσδιορίζεται  από  τα  άτομα  που 
εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, μαθητές, διευθυντής, γονείς). Η 
διαμόρφωση  του  σχολικού  κλίματος  επηρεάζει  σε  μεγάλο  βαθμό,  πέρα  από  την  ψυχική 
διάθεση και τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών για το έργο που επιτελούν, και το αίσθημα 
ικανοποίησης  των  μαθητών  και,  κατ’  επέκταση,  την  κοινωνικο‐συναισθηματική  τους 
ανάπτυξη και τις επιδόσεις τους (Zullig et al., 2010). 

Το θετικό σχολικό κλίμα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές και τονώνει το 
ενδιαφέρον τους για την παρουσία τους στο σχολείο και την παρακολούθηση μαθημάτων. 
Οι  διαπροσωπικές  σχέσεις  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  μαθητών,  αλλά  και  μεταξύ  των 
συμμαθητών αποκτούν ουσιαστικό χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας. 
Το  ευνοϊκό  σχολικό  κλίμα  εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους  μαθητές  και  επηρεάζει  τη 
συμπεριφορά  τους,  αφού  αισθάνονται  αποδοχή  και  αναγνώριση.  Ως  εκ  τούτου,  νιώθουν 
επιβεβλημένη  την  εμπλοκή  τους  στην  οργάνωση  της  τάξης  και  στην  αντιμετώπιση  των 
προβλημάτων που αφορούν τη σωστή λειτουργία του σχολικού οργανισμού (Thapa et al., 
2013). 

Καθοριστικό ρόλο για την ικανοποίηση των μαθητών διαδραματίζει η προσωπικότητα του 
κάθε  παιδιού,  καθώς  και  κάποια  άλλα  χαρακτηριστικά  που  σχετίζονται  με  τις  κοινωνικές 
αξίες που έχει υιοθετήσει.  

Οι μαθητές από την πλευρά τους θεωρούν σημαντικό να υπάρχουν στο σχολείο σαφείς 
κανόνες,  θεσπισμένοι με δικαιοσύνη  και συνεκτικότητα, που θα θέτουν όρια και θα  τους 
βοηθούν να προσαρμόζονται στη σχολική πραγματικότητα. Η έλλειψη κανόνων δημιουργεί 
μάλλον ανασφάλεια και αταξία και δεν προάγει το κλίμα συνεργατικότητας και την υπεύθυνη 
στάση  (Κοκκέβη  και  συν.,  2011).  Υπερβολικές  απαιτήσεις  και  προσδοκίες  πέρα  από  τις 
δυνατότητες  των  μαθητών  δημιουργούν  συνθήκες  άγχους  και  πίεσης,  ανασταλτικούς 
παράγοντες  για  τα  αισθήματα  ικανοποίησης  των  μαθητών.  Βασική  προϋπόθεση  για  την 
ομαλή ένταξη των νέων στο σχολικό περιβάλλον είναι και η αποδοχή από τους συνομηλίκους 
τους  και  η  αρμονική  συνύπαρξη  με  αυτούς.  Μία  θετική  ατμόσφαιρα  συμπάθειας, 
κατανόησης  και  αλληλοϋποστήριξης  σίγουρα  καλλιεργεί  ευνοϊκά  συναισθήματα  για  το 
σχολικό περιβάλλον (Κοκκέβη και συν., 2011). 

Σε  σχέση  με  το  σχολικό  κλίμα  διαμορφώνεται  η  λεγόμενη  σχολική  κουλτούρα  ενός 
εκπαιδευτικού  οργανισμού,  ένα  σύστημα  κοινών  στόχων  και  προσανατολισμών  που 
εξασφαλίζει τη συνοχή σε μια κοινότητα, της οποίας αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα και, 
ειδικότερα, της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης των μελών του.  

Γενικότερα,  σύμφωνα με  τους Hoy  και Miskel  (2008, οπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 
2008), η καινοτομία, η διάθεση για δημιουργικότητα και μαχητικότητα, η σταθερότητα του 
οργανισμού,  το  ενδιαφέρον  για  τη  λεπτομέρεια  και  την  ακρίβεια  των  εργασιών,  ο 
προσανατολισμός  προς  το  θετικό  αποτέλεσμα,  αποτελούν  τα  βασικά  στοιχεία  που 
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καθορίζουν την κουλτούρα του οργανισμού και κατ’ επέκταση και του σχολικού οργανισμού, 
που αναπτύσσεται, με πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και οδηγεί στην ταυτόχρονη 
ικανοποίηση όλων των μελών. 

Δομή Ερωτηματολόγιου‐Συνέντευξης 
Ερωτηματολόγιο 
Οι  ερωτήσεις  που  υπάρχουν  στο  ερωτηματολόγιο  σχετίζονται  με  τα  παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

 Επίδοση 

 Αρέσκεια‐Δυσχέρεια για τα μαθήματα 

  Χρόνος μελέτης  

 Συμπεριφορά στην τάξη 

 Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 

 Σχέσεις με τους συμμαθητές 

 Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

 Ικανοποίηση από το σχολείο 
Η κλίμακα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 7 ερωτήσεις και σχεδιάστηκε για να 

διερευνήσει τη γνώμη των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το Γενικό 
Λύκειο.  

Το  ερωτηματολόγιο  αντλήθηκε  από  το  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του 
Υπουργείου Παιδείας, από το Ευρωπαϊκό Πιλοτικό πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση της 
Σχολικής Μονάδας», μια πρόταση Αυτοαξιολόγησης  του Ελληνικού Σχολείου με βάση  την 
Ευρωπαϊκή εμπειρία. (Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραμμα «Εσωτερική αξιολόγηση της Σχολικής 
μονάδας», 1997, Σολομών Ι.,1999, Χατζόπουλος Α., 2011) ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σελ.80 
http://www.epitropakisg.gr/grigorise/Action%20research.pdf  και  από  τα  ερωτηματολόγια 
για  τους  μαθητές  (Διαδικασία  Αυτοαξιολόγησης  στη  Σχολική  Μονάδα,  Υλικό  της  ΑΕΕ, 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τόμος ΙΙΙ: Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης, Δεκέμβριος 
2012,  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής),  σελ.  43 
http://aee.iep.edu.gr/secondary_education. 

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η συζήτηση των ομάδων των μαθητών 
στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων με θέμα «Η σχέση με το σχολείο» είναι: 

 Η σχέση τους με το σχολείο γενικά 

 Η σχέση τους με το συγκεκριμένο σχολείο που φοιτούν 

 Οι σχολικές υποδομές 

Στατιστική Ανάλυση 
Η στατιστική ανάλυση  των δεδομένων  της  έρευνας έγινε με  τη  χρήση  του στατιστικού 

πακέτου  “SPSS  25.0”,  μέσω  μεθόδων  Περιγραφικής  και  Επαγωγικής  Στατιστικής.  Η 
Περιγραφική ανάλυση περιελάμβανε την κατανομή συχνοτήτων των ποιοτικών μεταβλητών 
(απόλυτη και σχετική % συχνότητα) και εκτιμήσεις των παραμέτρων θέσης και διασποράς 
των  ποσοτικών  μεταβλητών  (μέση  τιμή,  τυπική  απόκλιση,  ελάχιστη  και  μέγιστη  τιμή).  Η 
διερεύνηση  πιθανών  συσχετίσεων  έγινε  με  την  Επαγωγική  ανάλυση.  Στις  κλίμακες  που 
ακολουθούσαν την κανονική κατανομή πραγματοποιηθήκαν οι παραμετρικοί έλεγχοι χ2 – 
test, t – test. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 5% εκτός αν αναγράφεται κάποια άλλη 
διευκρίνηση κάτω από τον πίνακα. Για την περιγραφική παρουσίαση των διαστάσεων της 
ικανοποίησης των μαθητών και των προτεινόμενων αλλαγών θα χρησιμοποιηθούν τα μέτρα 
θέσης και διασποράς μέση τιμή και τυπική απόκλιση. 

Περιορισμοί έρευνας 
Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε ορισμένους μεθοδολογικούς περιορισμούς. Το δείγμα 

δεν δύναται να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, καθώς προέρχεται από κοντινές περιοχές και 
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δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον πληθυσμό ολόκληρης της Ελλάδας. Επιπλέον, αφορά 
αποκλειστικά στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορούν τα συμπεράσματά μας να γενικευθούν εκτός 
αυτής.  Αυτό  συμβαίνει,  διότι  τα  αποτελέσματα  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι 
διαφορετικό και ανάλογο με το υπόβαθρο κάθε πολιτισμού και χώρας (Wuetal., 2014.) 

Ο αριθμός του δείγματός μας, (n = 200),είναι ικανοποιητικός για να θεωρηθούν αξιόπιστα 
τα  αποτελέσματά  μας.  Μικρό  πλεονέκτημα  για  το  δείγμα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  οι 
ερωτηθέντες προέρχονται από διαφορετικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
οι  οποίοι  όμως  δεν  γνωρίζουμε  αν  έχουν  μεγαλώσει  στις  ίδιες  συνθήκες,  ώστε  να 
συγκρίνουμε  τις  απαντήσεις  ατόμων  που  έχουν  τα  ίδια  ερεθίσματα.  Επίσης 
προβληματίστηκαν κάποιοι ερωτηθέντες, και χρειάστηκαν διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις 
που  ζητήθηκαν,  δόθηκαν  από  την  ίδια  την  ερευνήτρια.  Ένα  μειονέκτημα  για  την 
συγκεκριμένη  έρευνα,  ίσως αποτελεί  το  γεγονός  ότι  κατά  τη  διαδικασία  της  συνέντευξης 
υπήρχε  ιεραρχική  σχέση  ανάμεσα  στην  ερευνήτρια  και  τους  μαθητές  καθώς  η  ίδια  είναι 
Διευθύντρια Λυκείου. Ίσως δυσκόλεψε τους μαθητές των Λυκείων του δείγματος της έρευνας 
μας να εκφράσουν ελεύθερα οποιαδήποτε άποψη αμφισβητεί το σχολικό οικοδόμημα, σε 
ένα Διευθυντή σχολείου που τους παίρνει συνέντευξη. 

 Περιορισμός  για  την  έρευνα  θεωρείται  το  γεγονός  ότι  δεν  λήφθηκαν  υπόψη  τα 
δημογραφικά στοιχεία  των μαθητών. Τέλος,  η μελέτη μας είναι διαστρωματική – στατική 
(cross – sectional), που σημαίνει πως όλα τα δεδομένα μας συλλέχθηκαν σε ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα. Το μειονέκτημα των διαστρωματικών – στατικών μας δεδομένων, είναι 
πως δεν μπορούμε να εξάγουμε ένα αιτιώδες συμπέρασμα για τις μεταβλητές μας, όπως η 
κατεύθυνση των συσχετίσεων του μοντέλου μας. Επίσης, αποτελεί μόνο ένα στιγμιότυπο, 
δηλαδή αν είχαμε επιλέξει κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, πιθανόν να είχαμε διαφορετικά 
αποτελέσματα. 

Ερευνητικά Αποτελέσματα 
Ακολουθούν  τα  αποτελέσματα  της  περιγραφικής  ανάλυσης  των  ερωτήσεων  που 

σχετίζονται με το βαθμό ικανοποίησης από τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, 
εκπαιδευτικών και από τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 

Ικανοποίηση από την εκπαιδευτική διαδικασία 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική 

διαδικασία του σχολείου σε ποσοστό 51% σε αντίθεση με το 49 % το οποίο δηλώνει ότι δεν 
είναι ικανοποιημένοι (Μ.Τ.=1,49, Τ.Α.=0,50): 

 
Σχήμα 1. Είσαι ικανοποιημένος από την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου; 

Παρακάτω,  στο  Σχήμα  2  φαίνεται  πως  οι  περισσότεροι  μαθητές/  τριες  είναι  λίγο  έως 
μέτρια  ικανοποιημένοι,  από  το  ενδιαφέρον  του  μαθήματος  που  παρακολούθησαν 
(Μ.Ο.=2,52, Τ.Α.=0,81). 
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Σχήμα 2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ενδιαφέρον του μαθήματος που 
παρακολουθήσατε; 

Στο  Σχήμα  3  φαίνεται  πως  οι  περισσότεροι  μαθητές/  τριες  είναι  λίγο  έως  μέτρια 
ικανοποιημένοι,  από  την  επεξήγηση  των  δύσκολων  σημείων  του  μαθήματος  (Μ.Ο.=2,4, 
Τ.Α.=0,87). 

 

Σχήμα 3. Πόσο ικανοποιημένοι, είστε από την επεξήγηση των δύσκολων σημείων του 
μαθήματος; 

Όπως αποδεικνύεται στο Σχήμα 4, οι περισσότεροι μαθητές/τριες είναι λίγο έως μέτρια 
ικανοποιημένοι από την ενθάρρυνση που τους παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος (Μ.Ο.=2,3, Τ.Α.=1,04). 

 

Σχήμα 4. Πόσο ικανοποιημένοι, είστε από την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο 
εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 
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Στη συνέχεια, στο σχήμα 5 φαίνεται πως οι περισσότεροι μαθητές/ τριες είναι λίγο έως 
μέτρια ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει το σχολείο σε όλους τους 
μαθητές (Μ.Ο.=2,88, Τ.Α.=0,99). 

 

Σχήμα 5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την προσπάθεια του σχολείου να προσφέρει σε 
όλους τους μαθητές ευκαιρίες μάθησης; 

Οι  περισσότεροι  μαθητές/  τριες  είναι  λίγο  έως  μέτρια  ικανοποιημένοι,  από  τον 
προβληματισμό  του  σχολείου  για  την  ατομική,  κοινωνική  και  πολιτική  ανάπτυξη 
τους,(Μ.Ο.=2,45, Τ.Α.=1,00), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6: 

 

Σχήμα 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον προβληματισμό του σχολείου για την 
ατομική, κοινωνική και πολιτική σας ανάπτυξη; 

Τέλος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, οι περισσότεροι μαθητές/ τριες είναι λίγο έως μέτρια 
ευχαριστημένοι  από  τη  συμμετοχή  τους,  συλλογικά  και  υπεύθυνα  στη  διαχείριση  των 
προβλημάτων της σχολικής τάξης,(Μ.Ο.=2,18, Τ.Α.=1,05): 
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Σχήμα 7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη συμμετοχή σας, συλλογικά και υπεύθυνα στη 
διαχείριση των προβλημάτων της σχολικής τάξης; 

Ερμηνευτική ανάλυση δεδομένων συνεντεύξεων 
Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, επισημαίνουμε τα εξής σχετικά 

με τον τρόπο παρουσίασης:  
Τα αποτελέσματα κρίναμε σκόπιμο να τα συνοψίσουμε κατά την έναρξη της ανάλυσης με 

έναν  εποπτικό  πίνακα,  ο  οποίος  αναλύει  τον  άξονα  στις  επιμέρους  ερωτήσεις  που  τον 
συνθέτουν  και  παράλληλα  «ποσοτικοποιεί»  τις  απαντήσεις  των  υποκειμένων  μας,  των  6 
ομάδων συζήτησης των μαθητών (ΟΜ1,ΟΜ2, ΟΜ3,ΟΜ4,ΟΜ5, ΟΜ6), με διαβάθμιση από το 
λίγο, όπου αποτυπώνονται αρνητικές απόψεις, στο μέτρια και αρκετά και τέλος στο πολύ, 
όπου  αποτυπώνονται  οι  θετικές  απόψεις.  Δεδομένου  ότι  η  εξακρίβωση  της  στάσης  των 
μαθητών είναι ο κύριος σκοπός μας, πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μεταδίδουμε μια 
πρώτη γενική εικόνα για την ουσία των αποτελεσμάτων. 

Στα κελιά του κάθε πίνακα έχουμε καταχωρίσει κάθε ομάδα ανάλογα με την απάντηση. 
Τονίζουμε βέβαια ότι η καταχώριση γίνεται με ορισμένες επιφυλάξεις που απορρέουν από 
την φύση των ποιοτικών δεδομένων, αφού η διάκριση των απαντήσεων στη λογική «άσπρο‐
μαύρο»  δεν  είναι  πάντα  εφικτή.  Η  καταχώριση,  λοιπόν,  κάθε  ομάδας  οφείλεται  στον 
εντοπισμό από την πλευρά μας του κέντρου βάρους των απαντήσεων. 

Το  κείμενο  που  ακολουθεί  είναι  η  ανεπτυγμένη  εκδοχή  αυτής  της  ερμηνείας  με  την 
παροχή επιπλέον τεκμηρίωσης από τον πραγματικό λόγο των υποκειμένων της έρευνας, των 
ομάδων συζήτησης των μαθητών. 

«Η σχέση με το σχολείο»  
Οι  περισσότερες  ομάδες,  μετά  από  συζήτηση  σε  κάθε  ομάδα  κατά  τη  διάρκεια  της 

συνέντευξης και στις τρείς ερωτήσεις, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, συμφωνούν ότι η 
σχέση  ανάμεσα  στους  μαθητές  και  το  σχολείο,  δεν  είναι  καλή.  Ποσοτικοποιώντας  τις 
απαντήσεις,  παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  από  λίγο  μέχρι  μέτρια 
σχέση με το σχολείο. 

Πίνακας 1. Παράδειγμα μορφοποίησης πίνακα 

  Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Πολύ 

1η ΕΡΩΤΗΣΗ  ΟΜ1/ OM4/OM5  OM3  OM2/OM6   

2η ΕΡΩΤΗΣΗ  OM2/OM4/OM5  OM3/ OM6  OM1   

3η ΕΡΩΤΗΣΗ  OM/4  OM2/OM3/OM5  OM6  OM1 
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Αναλυτικότερα, η ερώτηση για το πώς νιώθουν οι μαθητές με το σχολικό θεσμό είχε στόχο 
να  διερευνήσει  τη  στάση  τους  απέναντι  στο  σχολείο.  Οι  περισσότερες  ομάδες,  ενώ 
αναγνώριζαν την αναγκαιότητά του σχολείου, εξέφρασαν όμως τη δυσαρέσκειά τους, λόγω 
της αίσθηση της πίεσης και της κούρασης από την όλη διαδικασία. Ενδεικτικά οι μαθητές, 
της  OM1  απάντησαν  «…  η  πίεση  να  προλάβουμε  την  ύλη,  πίεση  από  την  πολύωρη 
απασχόληση, σχολείο, φροντιστήριο με αποτέλεσμα να περιορίζεται η διάθεση για μάθηση, 
να  γίνεται  ρουτίνα  και  να  μειώνεται  ο  προσωπικός  ελεύθερος  χρόνος…».  Η  πλειονότητα, 
επίσης, αναγνώρισε ότι στις μικρότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, η σχολική εμπειρία ήταν πιο 
ευχάριστη, ενώ με το πέρασμα των χρόνων και καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονταν, αυτό είχε 
αντίκτυπο  και  στη  στάση  τους απέναντι  στο  σχολείο. Η OM4:«…ενώ υπάρχει  διάθεση  να 
κάνουμε  μάθημα,  βλέπεις  όλους  τους  μαθητές    κουρασμένους,  να  θέλουν  να  κάνουν 
φασαρία  και  οι  περισσότεροι  καθηγητές  να  προσπαθούν  χωρίς  αποτέλεσμα…».  Το 
συμπέρασμα,  λοιπόν,  που  προέκυψε  από  το  ερώτημα  σχετικά  με  τη  στάση  των  παιδιών 
απέναντι στο θεσμό του σχολείου αφορά τη θετική, σε γενικές γραμμές, διάθεσή τους για το 
θεσμό, τις διαπροσωπικές σχέσεις που βιώνουν μέσα σ΄ αυτό και την κοινωνικοποίησή τους 
από την σχολική ζωή,  όμως θεωρούν ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες τους και ότι η φοίτησή 
τους στο Λύκειο είναι αναγκαστική. Κάποιοι μαθητές για να αποκτήσουν ένα τίτλο και άλλοι 
παρακολουθούν  τυπικά  το  σχολείο  για  να  τους  δοθεί  η  δυνατότητα  συμμετοχής  στις 
εξετάσεις, για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Η OM3 χαρακτηριστικά δηλώνει «…αλλά έτσι όπως 
λειτουργεί σήμερα δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι και χρήσιμο….» και δεν το 
βρίσκουν  ενδιαφέρον  «….βλέπουμε  το  σχολείο  σαν  υποχρέωση,  δεν  το  βρίσκουμε 
ενδιαφέρον, θεωρούμε το Λύκειο το μέσο που θα μας δώσει ένα χαρτί (απολυτήριο) και το 
εισιτήριο  για  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση…». Οι  μεγαλύτεροι  μαθητές  δηλώνουν «….  ότι 
βρίσκουν  πολύ  πιο  ενδιαφέροντα  και  η  ώρα  περνά  πιο  ευχάριστα  στα  μαθήματα 
κατεύθυνσης απ’ ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας….», ακριβώς επειδή αυτά τα μαθήματα 
τους  απασχολούν  καθώς  θα  εξεταστούν  στις  Πανελλαδικές  εξετάσεις.  Το  Λύκειο  έχει 
αποκτήσει εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα και έτσι έχει αποκτήσει τυπικό ρόλο. 

Η δεύτερη ερώτηση, αφορούσε τα συναισθήματα των μαθητών από τη φοίτησή τους στο 
συγκεκριμένο σχολείο. Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνεται, ότι οι περισσότερες ομάδες 
αισθάνονται ευχάριστα και είναι χαρούμενοι από λίγο μέχρι μέτρια, τις ώρες που περνούν 
στο χώρο του σχολείου και η θετική προδιάθεση για την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  είναι  από  λίγο  μέχρι  αρκετά  ανάλογα  από  τον  τρόπο  που  προσεγγίζουν  οι 
εκπαιδευτικοί τα μαθήματα, τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται, και οι θεματικές 
ενότητες  που  διδάσκονται  δεν  αφορούν  ενδιαφέροντα  θέματα.  Επίσης  αρνητικά 
συναισθήματα  δημιουργούν  και  τα  κακογραμμένα  βιβλία  και  έτσι  αναγκάζονται  να 
χρησιμοποιούν  βοηθητικά  βιβλία  για  την  κατανόηση  και  μεθοδικότερη  μελέτη  των 
διδακτικών  αντικειμένων.  Η  φοίτησή  τους  στο  σχολείο  είναι  μια  διαδικασία  ρουτίνας, 
συγκεκριμένη,  τυπική και αδιάφορη. Κατατίθενται αποσπάσματα σχετικά με την ερώτηση 
της συνέντευξης. Η OM2 καταλήγει ότι «… κλασικά γίνεται το μάθημα, η ύλη είναι μεγάλη 
και πρέπει να διδαχθεί και να τελειώσει… κανείς δεν ασχολείται με το πώς αισθανόμαστε…. 
όχι δεν είναι ευχάριστη η παραμονή μας στο σχολείο… είναι μια διαδικασία που πρέπει να 
γίνει…).  Βέβαια  ο  διαφορετικός  τρόπος  που  ο  κάθε  καθηγητής  προσεγγίζει  τα  διδακτικά 
αντικείμενα κατά την διάρκεια του μαθήματος του ή τα μέσα που χρησιμοποιεί διεγείρουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργείται ευχάριστο περιβάλλον. Άλλοι διατύπωσαν 
την  άποψη  ότι  όταν  υπάρχει  μεγαλύτερη  συμμετοχή  και  εμπλοκή  των  μαθητών  τότε  η 
μαθησιακή  διαδικασία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. OM4 «… όπως συμβαίνει στο 
μάθημα  της  ερευνητικής,  εργασίας  στην  Α΄  και  Β΄  τάξη,  όπου  λειτουργούμε  σε  ομάδες, 
συζητούμε  και  συνεργαζόμαστε  για  να  μελετήσουμε  διάφορες  ενδιαφέρουσες  θεματικές 
ενότητες που αφορούν την καθημερινή μας ζωή…». Επίσης όταν το μάθημα διεξάγεται με 
σύγχρονα  μέσα,  διαδραστικό  πίνακα,  χρήση  Η/Υ  ή  διδακτικές  επισκέψεις  σε  χώρους 
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ενδιαφέροντος  σχετικά  με  το  μάθημα  τότε  αισθάνονται  πιο  χαλαρά,  χαρούμενοι,  και 
συμμετέχουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Η  ερώτηση  αφορούσε  και  τις  κοινωνικές  σχέσεις  που  πιθανόν  αναπτύσσονται  στο 
σχολείο. Όσον αφορά  τις  κοινωνικές  σχέσεις  και  το  κατά πόσο αυτές αναπτύσσονται στα 
συγκεκριμένα  σχολεία,  όλοι  είπαν  ότι  εξελίσσονται  ομαλά  και  ότι  ο  χώρος  του  σχολείου 
ενδείκνυται  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων,  ανταλλαγή  απόψεων  και  αλληλεπίδραση 
συμπεριφορών  με  συζητήσεις,  αλλά  αυτό  συμβαίνει  κυρίως  στα  διαλλείματα,  εκδρομές, 
περιπάτους όπου υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Άλλοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν 
και  κάποιες  συγκρούσεις  που  οφείλονται  στην  παρορμητική  συμπεριφορά  κάποιων 
μαθητών, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές της ΟΜ5:«…. 
είναι αυτό που είπαν και πριν οι συμμαθητές μας … ο, τι οι περισσότεροι παρακολουθούν 
επειδή έχουν συγκεκριμένο στόχο. Κάποιοι όμως έρχονται για να… περάσουν την ώρα τους. … 
η συμπεριφορά κάποιων δεν είναι και τόσο καλή, μπορούμε να πούμε και αυτό δημιουργεί 
συγκρούσεις ανάμεσά μας…». 

Η τρίτη ερώτηση σχετικά με τις σχολικές υποδομές, επιδιώκει να διερευνήσει την άποψη 
των μαθητών για την υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του σχολείου τους. Από τον πίνακα 
φαίνεται ότι οι περισσότερες ομάδες, οι οποίοι ήταν κυρίως από αυτούς που φοιτούν σε 
παλιά κτίρια , κατατάσσονται από λίγο μέχρι αρκετά, δηλ. αποφάνθηκαν ότι τα σχολικά τους 
συγκροτήματα  υστερούν  σε  υλικοτεχνική  υποδομή  δεν  έχουν  αρκετούς  χώρους  (μεγάλη 
κλειστή  αίθουσα  όπου  θα  συγκεντρώνονται  οι  μαθητές  για  διάφορες  δράσεις,  κλειστούς 
χώρους για αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), δεν έχουν θερμομόνωση 
για να ανταπεξέρχονται στις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, που να πληρούν γενικότερα 
εκείνες τις προδιαγραφές, ώστε να διεξάγεται με επιτυχία η διδακτική πράξη.ΟΜ4: «….δεν 
υπάρχουν  μεγάλοι  κλειστοί  χώροι  για  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες,  χώροι  για  μουσική, 
θέατρο, χορό, δεν υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια…. Τα εργαστήρια είναι παλιάς τεχνολογίας 
και όχι αρκετά μόνο ένα σε κάθε σχολείο για 15‐20 μαθητές». Σε όσα σχολεία διαθέτουν τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, απάντησαν ότι συνδέεται η θεωρία με την πράξη και αφομοιώνονται 
ευκολότερα οι παρεχόμενες γνώσεις.  

Συμπεράσματα  
Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  διευκρινιστεί  πόσο  ικανοποιημένοι  είναι  οι 

μαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο Γενικό 
Λύκειο. 

Οι  απόψεις  των  μαθητών  για  το  σχολείο,  φαίνονται  αρκετά  συντηρητικές  εάν 
συσχετιστούν  με  τα  ευρήματα  προηγούμενων  ερευνών,  όμως  γενικά  οι  μαθητές  της 
παρούσας έρευνας φαίνεται να αποδέχονται το θεσμό του σχολείου σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ως έχει, και περιορίζονται σε βελτιώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην έρευνα μας ένας στους δύο μαθητές των σχολείων μας δε νιώθει ικανοποίηση για το 
σχολείο  του. Μόνο  το  51%  δηλώνουν  ικανοποίηση,  ενώ  το  υπόλοιπο  49 %  ότι  δεν  είναι 
ικανοποιημένοι. 

Συγκρίνοντας  τα αποτελέσματα  τη  έρευνας  μας  με  τα αποτελέσματα  της Πανελλήνιας 
έρευνας του 2018του ΕΠΙΨΥ, όπου τρεις στους 5 εφήβους (60,0%) απαντούν ότι τους αρέσει 
το  σχολείο  και  ένας  στους  9  (11,2%)  ότι  δεν  του  αρέσει  καθόλου,  διαπιστώνουμε  ότι 
αυξάνεται  το ποσοστό των μαθητών που δεν  ικανοποιούνται απ΄το σχολείο. Ανησυχητικό 
είναι το γεγονός, καθώς όντως κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται χειρότερα σχετικά με την 
αρέσκεια των μαθητών για το σχολείο. Διαχρονικά, από το 1998 στο 2018, το ποσοστό των 
εφήβων που αναφέρουν ότι δεν τους αρέσει καθόλου το σχολείο σχεδόν διπλασιάζεται από 
5,9% σε 11,2% με την αυξητική πορεία να είναι εντονότερη από το 2002 στο 2006. (Έρευνα 
ΕΠΙΨΥ, 2018).  

Η πλειονότητα, επίσης των μαθητών που συμμετείχε στην έρευνά μας, αναγνώρισε ότι 
στις μικρότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, η σχολική εμπειρία ήταν πιο ευχάριστη, ενώ με το 
πέρασμα  των  χρόνων  και  καθώς  οι  απαιτήσεις  αυξάνονταν,  αισθάνονται  πίεση.  Η 
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ικανοποίηση  από  το  σχολείο  μειώνονταν  σημαντικά  με  την  ηλικία  των  εφήβων.  Τα 
αποτελέσματά  μας  συμφωνούν  με  αυτά  της  έρευνας  του  ΕΠΙΨΥ  το  2018  ένας  στους  3 
μαθητές νιώθει πιεσμένος από το σχολείο, σε υψηλότερο ποσοστό τα κορίτσια από ό,τι τα 
αγόρια  (34,8%  και  28,7%,  αντίστοιχα). Μεγαλύτερη  πίεση  από  το  σχολείο  αναφέρουν  οι 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε σύγκριση με εκείνους του Δημοτικού. Στην έρευνά μας 
δεν διαχωρίστηκαν οι απόψεις του δείγματος ως προς το φύλο.  

 Η ταύτιση του σχολείου κυρίως με την επίδοση στα μαθήματα και τους βαθμούς και την 
επιτυχία  ή  όχι  στις  εξετάσεις  για  την  εισαγωγή  τους  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση ή  την 
απόκτηση  του  απολυτηρίου  τίτλου,  ασκεί  πίεση  στους  εφήβους  με  αποτέλεσμα  να 
παραβλέπεται η σπουδαία «δουλειά» του σχολείου που σχετίζεται με την κοινωνικοποίηση 
των εφήβων. Δυστυχώς οι έφηβοι μαθητές απορρίπτουν το σχολικό περιβάλλον (καθηγητές 
και συμμαθητές) το οποίο συμβάλλει όχι μόνο στην ακαδημαϊκή πορεία του παιδιού, αλλά 
και  στην  απόκτηση  κοινωνικών  δεξιοτήτων.  Η  έρευνα,  που  διεξήγαγε  ο  Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (W.H.O., 2016) κατέδειξε πως η ικανοποίηση στο σχολείο, μειώνεται με 
την αύξηση της ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερες ηλικίες προσαρμόζονται πιο εύκολα 
στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι έφηβοι μαθητές των μεγαλύτερων 
τάξεων  του  σχολείου φαίνεται  ότι  δείχνουν  λιγότερο  ενθουσιασμό  και  κρατούν  αρνητική 
στάση απέναντι στα σχολικά δρώμενα. Νιώθοντας πολύ εύκολα πλήξη και ανία οι νεαροί 
μαθητές αναζητούν εμπειρίες που θα τους διεγείρουν το ενδιαφέρον και θα τους κινήσουν 
την  περιέργεια.  Ως  εκ  τούτου,  δείχνει  πιθανό  να  αντιδρούν  αρνητικά  σε  μία  καθημερινή 
σχολική  ρουτίνα  που  επαναλαμβάνεται  χωρίς  να  εστιάζει  στα  ενδιαφέροντα  και  τους 
προβληματισμούς των νέων (Murberg & Bru, 2007). 

Στη  μελέτη  μας,  οι  μαθητές  θεωρούν  ότι  το  Λύκειο  έχει  καθαρά  εξετασιοκεντρικό 
χαρακτήρα,  το  παρακολουθούν  μόνο  για  τυπικούς  λόγους.  Αυτό  το  εύρημα,  συμφωνεί 
απόλυτα  με  στατιστικά  στοιχεία  του  Υπουργείου  που  δημοσιεύονται  στην  ιστοσελίδα 
www.esos.gr σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων λόγω «πανδημίας κορωνοιού» 
την πρώτη ημέρα έναρξης  των  Γυμνασίων  και  της Α'  και Β' Λυκείου:  «Στα  Γυμνάσια  κατά 
Μέσο Όρο προσήλθε το 75 με 80% των μαθητών στην Α' και Β' Λυκείου επανήλθε στο σχολείο 
το 55 με 60%. Όσον αφορά τη Γ' Λυκείου σήμερα μετά από μια εβδομάδα επαναλειτουργίας, 
η εικόνα ήταν απελπιστική σε πολλά Λύκεια, καθώς υπήρχαν τάξεις που είχαν από μηδέν έως 
και 5 μαθητές. Την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της Γ΄ Λυκείου προσήλθε στα σχολεία το 
60%  των  μαθητών  σύμφωνα  με  δηλώσεις  της  υπουργού  Παιδείας.  Η  προσέλευσή  τους 
σχετίζονταν ακριβώς με τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώσουν προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συγκεκριμένα για να επιβεβαιώσουν και 
να  υπογράψουν  την  Αίτηση‐Δήλωση  για  τις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις  και  στη  συνέχεια 
αποχωρούσαν.»  
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